
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 09.00 - 11.00 uur.

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

or angenaaid... 
Grootste Braderie van Brabant, gratis toegang. 

Met live muziek en attracties voor de kids. 

3ezondag van juni 11-17.00 uur 

Woar worde gin 

Een geslaagde 
vierdaagse

 Succesvolle 
Van Gogh-
� etstoertocht

Jeugdweekend 
Juventud: 
Het was weer 
een groot feest!
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AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand
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Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

Nog niet toe aan onderhoud of reparatie? 
Geef dan gerust de service van AutoCrew 
cadeau aan iemand anders! 

Quik Service Nuenen
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Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

 

Alle mediterraanse planten

30% 
KORTING
o.a. olijfbomen, palmen & oleanders  

Zondag 16 juni Vaderdag open
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LENTEACTIE
WIN EEN BBQ of BBQ WORKSHOP
GRATIS OPSTARTKOSTEN T.W.V. € 695,- 

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

Op zaterdag 2 november vindt de zesde editie van dorpsquiz Heedoedemee 
plaats. We hopen bekende teams weer terug te zien zodat we hen weer � ink 
op de proef kunnen stellen. Maar ook vriendengroepen die voor het eerst 
hun samenwerking, creativiteit en kennis willen testen, zijn van harte wel-
kom! Zet alvast in je agenda: in de nacht van vrijdag 28 op zaterdag 29 juni 
opent om 00.00 uur de inschrijving op www.heedoedemee.nl. 

De quiz is gebaseerd op teams van 20 tot 25 personen met een diverse samen-
stelling in leeftijd, interesses en vaardigheden. Natuurlijk zijn kleinere of grotere 
teams ook welkom, want gezelligheid staat voorop. Op zaterdag 9 november, 
de week erna, wordt op de feestavond de uitslag bekend gemaakt. Meer infor-
matie volgt te zijner tijd, maar we kunnen alvast verklappen dat oude bekenden 
de tent op de Collse Hoeve weer op zijn kop gaan zetten… 
 Wil je zeker niets missen in de aanloop naar de quiz? Volg ons dan op Facebook 
en/of Instagram. Tot gauw! Ook dit jaar is de quiz weer te danken aan de hulp 
van vele sponsoren. Wil je ook vriend of sponsor van Heedoedemee worden? 
Meld je dan aan bij joost@heedoedemee.nl 

DOEN K.P.J. Nederwetten 
bestaat 90 jaar! 
K.P.J. Nederwetten, tegenwoordig vooral ook bekend onder de naam DOEN! 
Nederwetten bestaat dit jaar 90 jaar! DOEN! organiseert elk jaar diverse ac-
tiviteiten voor jong en oud, zoals touwtrekken over water, de Wèttegij’t 
Quiz, gezellige activiteiten voor de jeugd en het jeugdkamp. 

Zo ook organiseert K.P.J. Nederwetten 
elke vijf jaar een groot feestweekend 
om het jubileum te vieren. Dit feest 
wordt gevierd met het hele dorp en 
vindt plaats in het weekend van 14, 15 
en 16 juni. De feestlocatie: het terrein 
bij de Oude Toren in Nederwetten. 

Het programma van dit weekend 
Op vrijdagavond 14 juni: 20.30 uur Co-
medy Night. Marlon Kicken, Arie Koo-
men, Gerrie Smits en Roel C. Verburg, DJ 
Wouter. Kaarten hiervoor kosten € 8 ,-. 

Op zaterdagmiddag 15 juni: 10.30 uur 
jeugdtienkamp spellen voor basis-
schoolkinderen. 13.00 uur: rikken en 

toepen  voor de volwassenen. 20.00 
uur: Feestband LIJN 7, DJ Alex Jansen. 
Kaarten hiervoor kosten € 10,-. 

Op zondagmiddag 16 juni: straten-
tienkamp. Vanaf 11.00 uur zal de drum-
fanfare Jong Leven een tocht door Ne-
derwetten maken om de straten op te 
halen en naar het feestterrein te bren-
gen. Rond 12.00 uur zal Wethouder Tin-
demans de tienkamp officieel openen.

Donkere wolken 
boven Nuenense 
begroting
Door Gerrit van Ginkel

Tijdens de raadvergadering van 6 juni 
bleek dat er een fors negatief resultaat 
voor 2019 is ontstaan. De hoofdoorzaak 
zijn de tegenvallende inkomsten van 
de septembercirculaire 2018 (geld dat 
de Gemeente uit Den Haag ontvangt).

Omdat ook de verwachting van de mei-
circulaire niet al te positief zal zijn, zul-
len de verliezen oplopen tot € 400.000,-.

De VVD en De Combinatie dienden 
daarvoor een motie in om geen nieu-
we projecten op te starten tot de resul-
taten van de meicirculaire bekend zijn 
en voor 1 september moet het College 
aan de raad besparingen voor leggen 
om de tekorten af te dekken.
Wethouder van Brakel, die verantwoor-
delijk wethouder Pernot verving, ver-
klaarde dat de raad niet meteen in een 
kramp moet schieten bij een verlies 
van vier ton op een begroting van 60 
miljoen. De gehele raad was voor het 
raadsvoorstel tussentijdse rapportage. 
 Voor de ingebrachte motie stemden: 
VVD, De Combinatie en de PvdA.
Tegen de motie stemden: D66, GL, 
CDA, W70 en Natuurlijk Nuenen.
Daardoor werd de motie verworpen.

 Braderie vult Nuenen centrum
In het centrum van Nuenen is het ook komende zondag weer een drukte van 
belang. Dit keer staan ruim honderd kramen en de vele winkels die hun deu-
ren openzetten, garant voor veel braderiekoopjes en voor veel gezelligheid. 
Het aantal deelnemers staat dit jaar op 153. Vele standhouders zullen oude 
bekenden zijn maar er zijn dit jaar ook weer een aantal nieuwe standhou-
ders onder de deelnemers. 

dekker is het mobiele theater van Pop-
pentheater Kris Kras. Deze vuurrode 
bus wordt opgesteld in de Vincent van 
Goghstraat. Daar worden voor de kin-
deren een aantal poppenkastvoorstel-
lingen gegeven. Zij spelen de eerste 
om 12.30 uur en ieder uur daarna volgt 
nog een voorstelling. De laatste is om 
15.30 uur.

De horecagelegenheden aan de straten 
van de braderie stellen al hun terrassen 
op en op het podium in het Park zorgen 
de bands Livestock en Six in the Mix om 
en om voor de muzikale omlijsting. Ook 
op de hoek Parkstraat/Boordseweg zal 
vanaf 14.00 muziek klinken en wel van 
het duo Two for You. Op de Facebook-
pagina van de Van Goghmèrt maak je 
met een Like en door deze te delen 
kans op één van de vijf ijs-stempelkaar-
ten die beschikbaar zijn gesteld door 
IJssalon Italia. De winnaars worden tij-
dens de mèrt bekend gemaakt via de 
Facebookpagina.
De braderie wordt gehouden op zon-
dag 16 juni. De openingstijden zijn van 
11.00 uur tot 17.00 uur. De toegang is 
gratis.

Het decor? De Parkstraat vanaf de 
Voirt, de Vincent van Goghstraat tot 
aan het plein en de Berg tot aan de Lin-
deboom. Op de Parkstraat zijn vier ou-
de ambachten te bewonderen. Voor 
de kinderen staan er springkussens 
opgesteld in het Park en staat de kin-
derboerderij er ook weer, vlak bij de 
lindeboom. Een oude Engelse dubbel-

Na de opening, volgt de jurering van 
de zelfgemaakte jokers en gaat de stra-
tentienkamp van start! Er staan leuke 
en sportieve spellen klaar. 
17.00 uur: prijsuitreiking, DJ Joey.

We hopen iedereen te mogen begroe-
ten op ons jubileumfeestje! Tot dan! 



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 
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.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 
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Op enkele plekken binnen de gemeente passen 
we een beheermethode toe die speciaal is ont-
wikkeld voor vlinders, het zogenaamde sinus-
beheer. Door een afwisselend maaibeheer 
ontstaan diverse overgangssituaties in de vege-
tatie, waar vooral insecten van zullen profi te-
ren. De bermen en bermsloten worden gevari-
eerder, met ruimte voor meer wilde bloemen en 
kruiden.

Waarom maken we de bermen en bermsloten 
natuurvriendelijker?
Buiten de natuurgebieden, zijn bermen en 
bermsloten in het huidige landschap vaak nog 
de enige plek waar wilde bloemen en kruiden 
kunnen groeien. Door het toepassen van na-
tuurvriendelijker beheer ontstaan er leefgebie-
den voor insecten (zoals wilde bijen en vlinders), 
vogels, zoogdieren en lokaal zelfs voor reptielen. 
Bermen en bermsloten vormen lange linten in 
het landschap en zijn zo een “groene verbin-
dingsweg” voor wilde dieren en planten. De 

gemeente draagt zo haar steentje bij aan het behoud van de biodi-
versiteit.
Daarnaast zijn bloemrijke bermen natuurlijk ook een mooi gezicht 
om naar te kijken voor bewoners en bezoekers van de gemeente 
Nuenen!

Hoe zit het met verkeersveiligheid?
Het natuurvriendelijke bermbeheer mag niet 
leiden tot verkeersonveilige situaties. Langs veel 
wegen maaien we daarom de eerste meter van 
de berm vaker. En we maaien de zichthoeken 
op drukke kruispunten. 

Heeft u nog vragen?
Bij vragen over het gemeentelijk groenbeleid 
kunt u contact opnemen met de gemeente via 
telefoonnummer 040-2 631 631 of per e-mail 
via gemeentehuis@nuenen.nl.
 

INZAMELING TAXUSSNOEISEL VAN START 
Stichting Taxus Taxi haalt snoei-
sel op voor chemotherapieën
De jaarlijkse inzameling van 
taxussnoeisel door Stichting 
Taxus Taxi is vanaf 10 juni weer 
van start gegaan. Het snoeisel 
van deze haagplant wordt ge-
bruikt voor de productie van Taxol, het basisbestandsdeel van de 
chemotherapie. Door het taxussnoeisel op te halen, kunnen elk jaar 
opnieuw duizenden chemotherapieën worden gemaakt. “We zijn 
elk jaar weer blij dat zoveel mensen mee willen doen met het inza-
melen”, aldus Werner Toonen van Stichting Taxus Taxi.

Plan nu een afspraak in
Wilt u weer deelnemen aan de Taxus Taxi Actie? Dan kunt u 24 uur 
per dag een afspraak maken voor het ophalen inplannen via www.
taxustaxi.nl/afspraak. Wij vragen u om de afspraak in te plannen 
zo kort mogelijk nadat u uw taxushaag heeft gesnoeid. De taxust-
wijgjes bevatten dan nog de meeste werkzame stof.

Goed begin is het halve werk
We bereiden deelnemers aan onze inzamelingsactie graag goed voor. 
Zodoende twee zaken om vooraf rekening mee te houden:
• Wij adviseren deelnemers om in het midden van het snoeisel een 

kuil te maken ter grootte van een voetbal. Hiermee wordt broei 
voorkomen. Dit is de grootste boosdoener met betrekking tot 
de bruikbaarheid van het snoeisel;

• De minimale hoeveelheid is een volle kruiwagen of een half ge-
vulde Taxus Taxi Tas, die gratis kan worden opgehaald bij verschil-
lende uitgiftepunten (o.a. Boerenbond, Welkoop en Intratuin).

Stichting Taxus Taxi is nog dringend op zoek naar vrijwilligers die 
zich in het seizoen enkele uren per week willen inzetten voor de ‘Strijd 
tegen kanker’. Meer informatie over het inzamelen van snoeisel en 
onze stichting via www.taxustaxi.nl of Facebook.

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 vol-
gende 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 man-
telzorg? 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, dinsdagavond 
19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.

Samen doen we meer. Natuurlijk Nuenen

AFVALWEETJE

Weet u dat de milieustraat op woensdagavond 
tot 20.00 uur open is. 

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

OPENINGSTIJDEN IN ZOMERVAKANTIE
Tijdens de zomervakantie van week 29 t/m 33 (15 juli t/m 16 augus-
tus) zijn er aangepaste openingstijden voor de balies in het gemeen-
tehuis in Nuenen. Het gemeentehuis is alleen in de ochtend open 
van 8.30 tot 12.30 uur. Het gemeentehuis is gesloten op woensdag-
middag en -avond (17, 24 en 31 juli + 7 en 14 augustus). De ge-
meente werkt volledig op afspraak.

COMMISSIEVERGADERINGEN
U bent van harte welkom bij de commissievergaderingen. Agenda 
en bijbehorende stukken staan op nuenen.raadsinformatie.nl en 
liggen ter inzage in het gemeentehuis. 

18 juni 2019 Commissie Ruimte
• Modules verkeersbeleid
• Emmastraat (ruimtelijke kaders)
• Nota Grondbeleid 2019-2025
• SGE woonvisie

19 juni 2019 Commissie Samenleving - Deze commissievergadering 
is geannuleerd

20 juni 2019 Commissie Algemene Zaken
• Aanpassing reclamenota
• Kadernota Veiligheid
• Evaluatie centrummanagement

27 juni 2019 Gecombineerde commissie
• Jaarrapportages projecten
• Jaarrekening 2018

Tijdens de commissievergadering kunt u gebruikmaken van het 
meespreekrecht.
Neem daarvoor contact op met de griffi e: tel: 040-2631679 of email 
griffi e@nuenen.nl

NATUURVRIENDELIJKER BEHEER   
VAN BERMEN EN SLOTEN

Iedereen heeft wel gehoord of gelezen dat de biodiversiteit steeds 
verder afneemt. De gemeente Nuenen gaat bermen en waterlopen 
vanaf dit jaar op een natuurvriendelijkere manier beheren zodat een 
leefgebied ontstaat voor wilde planten en dieren. En we kunnen dan 
ook genieten van meer bloemenpracht.

Hoe maken we de bermen en bermsloten natuurvriendelijker?
Door minder vaak te maaien blijven stroken of plukken vegetatie 
staan waar bloemen en kruiden kunnen bloeien en zaad kunnen 
zetten. Dieren vinden hier voedsel en schuilmogelijkheden.
In de praktijk worden de bermen en bermsloten 1 of 2 keer per jaar 
gemaaid, waarbij ongeveer 20% van de vegetatie in stroken of blok-
ken blijft staan. Deze vegetatie wordt de volgende maaibeurt ge-
maaid, waarbij op een andere plek weer 20 % blijft staan. Zo voor-
komen we dat bermen en waterlopen verruigen met struiken.

VERGUNNINGEN     
PERIODE 03-06-2019 EN 10-06-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Goudhoeksland 27 Plaatsen erfafscheiding 
Goudhoeksland 63 Plaatsen erfafscheiding 

Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Hoge Brake 3 Plaatsen tijdelijke huisvesting 
 gezondheidscentrum 

Binnengekomen aanvraag/melding APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Stiphoutseweg,  Doorkomst herdenkingsrit   
Smits van Oyenlaan,  “Market Garden” - Liberation Task  
Europalaan Force op dinsdag 17 september 
De Pinckart 54 Open dag & Familiedag Veldsink Groep 
 20-22 juni 
Heuvelplein in Gerwen Vlooienmarkt door Drumfanfare Jong 
 Leven 25 aug 
Kantine RKSV Nuenen Nuenen op zijn kop-St. Dani & strijd 
 tegen Duchenne 14 sep 
Ouwlandsedijk/Hongarije Buurtbarbecue 10 aug 
Nuenen-Oost (vanuit  Doorkomst estafetteloop “Hood to
Mierlo richting Lieshout) Coast Europe” in de nacht van 28-29 juni

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Lieshoutseweg 45 Impuls marathon 7 juli 
Nederwetten - Gerwen Doorkomst ZLM Tour 23 juni 
Buitengebied Nuenen -  Doorkomst RCL Wandeltocht 30 juni
van Lieshout richting      
Eindhoven  

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
07-06-2019 De Geer -  Voorontwerpbestemmingsplan
 Helsestraat  oprichten 7 woningen ‘De Geer - 
  Helsestraat, Nuenen’  
07-06-2019 Hoekstraat  Ontwerpbestemmingsplan splitsen
 84 bestaande woning en voornemen 
  wijziging Verordening ruimte, begrenzing 
  bestaand stedelijk gebied “Hoekstraat 
  84 Nederwetten” gemeente Nuenen c.a. 
  (rectifi catie)

Dit zijn kennisgevingen en geen offi ciële publicaties. Het digitale 
gemeenteblad (www.overheid.nl) is de offi ciële publicatie. Abon-
neer je op de e-mailservice of download de app om berichten digi-
taal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl



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

  

 

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Vaderdag Tip! Barbeque workshop 
incl. eten en drinken ‘vol is vol’

Biefstuk spiezen
............................................................4 stuks 7,95
Meatloaf Texmex
“Heerlijk gevulde procureur” ..........100 gram 1,85
250 gram Leverworst + 
250 gram Grillworst ............................  5,00
Love Handles
“Zoet gemarineerd varkensvlees” ....100 gram 1,95
Oerhammetje
..........................................................per stuk 3,00
KOOPAVOND VOORDEEL!!!
Iedere klant op de koopavond: vrijdag 18.00-20.00 uur 
1 bakje Filet Americain .............................GRATIS
Zondag a.s. volop lekkers tijdens de Van Goghmert!!!

KOOPJE

Maak vrijblijvend een afspraak! 088 - 10 20 100 (optie 3) www.medipoint.nl/thuisadvies

Advies bij mij thuis
Ervaar de zekerheid van een scootmobiel

Voordelen van een scootmobiel via Medipoint Thuisservice
  Persoonlijk advies aan huis

  Directe afstelling van de scootmobiel

  Uitleg over het gebruik van uw scootmobiel

  Proefrit onder begeleiding

  Zeer scherpe prijzen

  Breed assortiment

Tot wel 
€ 750.- 
korting

Nu op alle
scootmobielen 
tot wel 
25% korting

Maak vrijblijvend een afspraak
Bel onze Klantenservice op 088 - 10 20 100 (optie 3) of vul online het 
afspraak formulier in op www.medipoint.nl/thuisadvies.

Boordseweg 1B | Nuenen

Tips voor Vaderdag!

Diverse Bierpakketjes
Zomers bierkado 3fl. €5.50
Nunhem pakketje 3fl. €9,95
  Kopke port 10 years
Tawny 0,7lt. €18.95

Jägermeister 
Coolpack 2 stuks 0,35lt.

Met gratis koeltas €17,00
Glenfiddich 

12 years old Single Malt
+ gratis glas 0,7lt.    €28,95

Acties geldig tot Vaderdag

SPECIAL

SPECIAL

SUPER

040 - 843 853 0
Enodedreef 8a
5674 TG Nuenen
info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker 
en inbraakpreventie specia-
list van 
Nuenen en omgeving. 
Al 10 jaar ervaring!

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker 
en inbraakpreventie specia-

Nuenen en omgeving. 

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl Polit
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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

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

HEUVEL

VRIJDAG 14 JUNI
EINDHOVEN

FEESTELIJKE ACTIES, ENTERTAINMENT 
EN EXTRA PRIJZEN

ZET IN OP ONZE 
VERJAARDAG

Rond de Linde iedere donderdag 
digitaal op www.ronddelinde.nl 
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DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl

Smolders Schoenen NuenenM.U.V. DOORLOPENDE COLLECTIE

AVIA Nuenen – Collse Hoefdijk
AVIA Nuenen – Europalaan
AVIA Beek & Donk – Brugstraat
AVIA Sint Oedenrode – Alfred Nobelstraat
BP Eindhoven – Eisenhowerlaan

AVIA Eindhoven – Frankrijkstraat
AVIA XPress Eindhoven – Rooyakkerstraat
AVIA XPress Nuenen – Berg
AVIA XPress Beek & Donk – Orchideestraat
AVIA Xpress Stiphout – Claassensstraat
AVIA Xpress Veghel – De Amert
AVIA Truck Schijndel – Duinweg

BEMANDBEMAND

ONBEMANDONBEMAND

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

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

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

Lage Dijk 2A, 5705 BZ Helmond | Tel. 0492 - 33 00 39
Openingstijden: Ma-Vr 8.30-17.00 uur, Za 8.30-12.00 uur

helmond@regbat.nl | www.regbathelmond.nl

Gratis accu-check en montage 
zonder afspraak!

REGBAT HELMOND is dealer van o.a. Landport & Dynac accu’s voor snor/brom-fietsen, 
motoren, auto’s, vrachtauto’s, caravans, scootmobielen, golfkarren, hoogwerkers, boten enz.

Olijf
r e s t a u r a n t

Logo Olijf.indd   1 13-02-2008   21:51:55

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

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

VRUCHTEN VAN DE ZEE
5 gangen €60  |  20 juni - 8 juli

De start van de zomer moet gevierd worden.
Van 20 juni t/m 8 juli serveren wij een 5 gangen menu 
met schaal & schelpdieren in de hoofdrol.

U kunt ook een keuze maken uit onze verrassingsmenu’s 
of à la carte gerechten.

voorgerecht carabinero garnaal & kokos

tussengerecht 1 kreeft & verjus

tussengerecht 2 coquilles & tijm

hoofdgerecht roodbaars & kokkels

nagerecht limoncello & witte choco
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De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100  
stuks bij AH Brandevoort/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, eindredacteur. 
Edwin Coolen, Karin Aarts, Josine Janssen 
en Caroline van Nes.
Aanleveren van digitale teksten 
vóór maandag 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.

© 2019 - “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.”

DRUK: 
Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200
E-mail: admin@drukkerijmesserschmidt.nl

BEZORGING 
Telefoon 040-2831200
E-mail: admin@ronddelinde.nl
Ook voor verspreiding van folders.  
www.ronddelinde.nl

Volg ons ook op:

 

Instellen starterslening 
aangenomen in de raad
Door Gerrit van Ginkel

Tijdens de raadvergadering van 6 juni werd een amendement aangenomen 
dat handelde over het onderwerp starterslening. 

voorstel, vond Gaby Scholder van de 
VVD. D66 wilde geen Nuenen alleen 
voor Nuenenaren. Het CDA wilde de 
bindingseisen schrappen en Natuurlijk 
Nuenen van Hein Kranen vond  dat na 
het aanvullen van de bindingseis het 
voorstel een gedrocht geworden was 
dat hij niet kon steunen.

Het stemmen over dit amendement 
verliep als volgt:
Voor waren W70, De Combinatie en de 
VVD.
Tegen waren: GL, PvdA, D66, CDA, Na-
tuurlijk Nuenen.
Daardoor is het amendement aange-
nomen.
De oorspronkelijke Verordening Star-
terslening werd aangenomen door 
W70, VVD, GL, Combinatie en het CDA.
Tegen waren PvdA, D66 en Natuurlijk 
Nuenen. De oorspronkelijke Verorde-
ning werd dus aangenomen. 

Hierin stond de aanvulling dat het mo-
gelijk is voor bestaande en nieuw-
bouwwoningen. Om verdringing op 
de woningmarkt te voorkomen is een 
bindingseis toegevoegd.
De aanvrager moet minimaal één jaar 
zelfstandig in Nuenen gehuurd of ge-
woond hebben of ingewoond hebben.
De verordening starterslening wordt 
na één jaar door College en Raad ge-
ëvalueerd.

Hein Kranen van Natuurlijk Nuenen 
wilde de regeling voor nieuwbouw en 
bestaande bouw. W70 was blij voor de 
Nuenense jongeren die weggetrokken 
zijn. Die kunnen nu weer instromen, 
vond Patrick Swinkels. Voor de VVD 
was het voorstel een druppel op een 
gloeiende plaat. De jeugd heeft vaak al 
veel schuld. De doorstroming wordt zo 
wel bevorderd en de binding met Nue-
nen moet worden opgenomen in het 

Hein Kranen vertrekt als SP-raadslid
“De SP moet beter luisteren naar de leden”, zegt hij. Hein Kranen had echter beter moeten 
luisteren naar zijn achterban. Dat deed hij niet. Allengs verdwenen de SP-leden uit Nue-
nen. In 2014 behaalde de SP twee raadszetels. Zo’n 40 leden waren aanwezig om dit te vie-
ren. Velen van hen hadden hard gewerkt om dit te bereiken.
De eerste barst kwam echter al snel. De fractie stapte zonder overleg met de afdeling uit de 
coalitie waar zij deel van uitmaakte. Het college zou corrupt zijn en daar konden ze niet 
mee samenwerken. Hein Kranen c.s. moesten hun verantwoordelijkheid nemen, zoals zij 
dat noemden. En allengs stroomden de leden weg.
De tweede barst ontstond bij het drama van het uitvaarthuis. Kranen c.s. ambieerden de 
wil van het volk uit te voeren. Toen er echter een petitie kwam met meer dan 6000 handte-
keningen om het uitvaarthuis op de toenmalige locatie te handhaven, stemde de SP te-
gen, samen met W70, weer tegen de zin van het grootste gedeelte van de achterban. En al-
lengs stroomden de leden weg.
Bij de verkiezingen van 2018 behaalde de SP nog maar één zetel.
Een derde barst volgde al spoedig. W70 was voor de kap van de berken in Vallestap dus 
Kranen ook. Nu was een meerderheid van de raad tegen, waardoor de berken bleven 
staan. Toen er echter tijdens een raadsvergadering twee raadsleden afwezig waren, die te-
gen de kap van de berken waren, diende Kranen een motie in. Deze werd aangenomen. 
Geen schoonheidsprijs! En allengs stroomden de leden weg.
Van het besluit van Kranen om te stoppen met de SP is slechts achteraf mededeling ge-
daan aan de leden. De paar mensen die hem hebben bijgestaan in zijn werk heeft hij zon-
der scrupule achtergelaten. 

Het ergste echter is dat hij zijn zetel niet ter beschikking heeft gesteld aan de SP. Dit is zetel-
roof en kiezersbedrog. Mensen hebben op de SP gestemd en niet op W70, op welke lijst hij 
in 2022 wellicht zal prijken.

Teuntje Schulp, Wilgenstraat 12,  Nuenen
Geen lid meer van de SP 

Eikenprocessierups in opmars 
Nog erger dan voorgaande jaren is overal dit 
jaar de Eikenprocessierups volop in opmars. 
Zo ook in ons dorp en bij ons in de Vondel-
straat, waar praktisch op elke eikenboom 
(en er staan er nogal wat...) dit onaangena-
me ongedierte zich genesteld heeft en aan 
hun processie zijn begonnen. Dit ondanks 
dat men de afgelopen weken al vanuit de 
Bestrijdingsdienst twee keer tegen dit hard-
nekkige en ongewenste ongedierte bespo-
ten heeft. Binnenkort zullen ze nu wegge-
brand gaan worden, zo is mij meegedeeld. 
Toevallige bijkomstigheid was, dat dezer da-
gen ruim 1100 avondwandelvierdaagse 
deelnemers door mijn straat gewandeld 
kwamen en menigeen moest even kennis 
nemen van dat oprukkende eikenprocessie-
rupsenvolkje en de jeugdige deelnemers kre-
gen van hun ouders of begeleiders, welis-
waar op veilige afstand,  uitleg over deze ge-
vaarlijke rupsen die jeuk en brandende pijn 
op de huid kunnen veroorzaken.

Rens Kuijten, Vondelstraat 12, Nuenen

Hoezo slim?
Ik lees in de krant en zie het op het nieuws. Wij zijn de slimste regio. We hebben slimme 
stoplichten in Helmond die op groen springen voor hulpdiensten zodat zij veilig en sneller 
op de plek van bestemming zijn. Alles kan tegenwoordig. Maar de signalering van de stop-
lichten in het Oog is zolang wij hier wonen en dat is inmiddels 8 jaar, nog nooit fatsoenlijk 
in orde geweest. Soms gaat het een paar dagen goed. Dan staan de automatische blokke-
ring door paaltjes omhoog en het stoplicht op rood en dan staan ze weer wekenlang in de 
grond zodat iedereen er maar door kan. Toen wij hier kwamen wonen mochten er maar 2 
auto's op. Nu parkeren ze gewoon. Ik begrijp er helemaal niets van. Slimme regio. 
De gemeente Nuenen hoort daar schijnbaar niet bij. Misschien slimme mensen uit Hel-
mond inhuren?

Met vriendelijk groet
 Gemma Alink, Hof van Wijck 20. Nuenen

Groot Nuenen
Als inwoner van Nuenen ben ik al jaren fan van Nuenen. Toen ik 60 jaar geleden de grond 
voor ons huis op Eeneind kocht had Nuenen ca 5600 inwoners, nu heeft Nuenen meer dan 
22.000 inwoners, maar de wijze waarop die bewoners met elkaar omgaan is groots geble-
ven. Eigenwijs en optimistisch als ik ben wilde ik dinsdagavond laat, ondanks de slecht-
weerverwachting op de fiets van Eeneind via het Enode-tunneltje richting centrum. Het 
was toen ik wegreed nog droog, dus ik dacht “het valt wel mee”. Onderweg viel het eerst 
wel mee, maar ineens begon het te stormen en viel de regen met bakken. Dus wilde ik ver-
der en even gaan schuilen in het tunneltje. Daar aangekomen stonden er al twee heren die 
samen waren trimmen en nu stonden te schuilen. Je praat wat met elkaar en over het 
weer. Ik vertelde dat ik met de fiets was omdat ik als 85+er geen auto mag rijden en moest 
wachten op de verlenging van mijn rijbewijs door het CBR, en natuurlijk ook dat we - als 
het droog wordt - naar huis wilden. Opeens vroeg een van de heren aan mij: “Zal ik mijn 
auto halen en u naar huis brengen”. Na enige aarzeling zeg je tegen zo’n aanbod natuur-
lijk geen nee! De ene heer ging zijn auto halen; de andere bleef bij mij op hem wachten en 
hielp later met het in de auto laden van mijn fiets. Onderweg lagen er veel afgewaaide 
takken en moest een omgewaaide boom worden omzeild etc. Uiteindelijk werd ik keurig 
bij mijn woning in de Pieter Dekkersstraat gebracht; werd mijn fiets uit de auto en tot in de 
fietsenstalling gebracht en werd gevraagd of ik verder nog hulp nodig had. Verdere hulp 
was niet nodig. Ik bedankte beide heren, waarna die naar huis gingen. Zo’n zorg en hulp 
vind je naar mijn idee alleen nog in de kleinschaligheid van een dorp. Daarom ben ik trots 
op mijn dorp Nuenen en op haar inwoners. Helaas heb ik geen adressen van beide heren. 
Daarom langs deze weg nogmaals mijn dank voor de geweldige aangeboden hulp en ser-
vice. Waar maak je zoiets nu nog mee?? U beiden nogmaals bedankt. 
Dat is waarom ik Nuenen ‘GROOT- NUENEN’ noem.

Martin de Groot, Pieter Dekkersstraat 24, 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.
De redactie heeft allertijden het recht om de ingezonden brieven in te korten.

Ingezonden brieven

Sleutelbos 
gevonden
Gevonden op 5 juni om ongeveer 
18.00/18.30 uur bij bushalte Centrum 
Nuenen. Voor meer informatie kunt u 
bellen op 040-2836584.

Internationale stationaire 
motorenshow 
Tijdens de pinksterdagen werd in Nuenen aan de Schoutse Vennen de inter-
nationale stationaire motorenshow georganiseerd. Het gaat hier om een 
show voor zogenaamde stationaire motoren, de veteranen op het gebied 
van verbrandingsmotoren, voorouders van de moderne benzine- en Diesel-
motoren. Deze show is onder de naam ‘internationale stationaire motoren-
show Nuenen’ inmiddels uitgegroeid tot één van de grootste en bekendste 
shows in zijn soort in Europa.

Uit heel Europa komen ieder jaar lief-
hebbers en verzamelaars in Nuenen bij 
elkaar om hun meest bijzondere mo-
toren tentoon te stellen of om het uit-
gebreide aanbod te bewonderen, 
waarbij de deelnemers uitgebreid de 
tijd nemen om uitleg te geven aan be-
langstellende bezoekers. De tentoon-
gestelde stationaire motoren werden 
eind 19e en begin 20e eeuw gebouwd, 
en gebruikt voor de aandrijving van de 
meest uiteenlopende apparatuur, zo-

als dynamo’s, waterpompen, zaagma-
chines, draaibanken, wasmachines, 
dorsmachines, etc. De open bouwwij-
ze van de motoren en de grote diversi-
teit aan gevonden oplossingen voor 
diverse technische uitdagingen waar-
mee de eerste motorenbouwers te 
maken kregen geven een prachtig 
beeld van de allereerste grondbegin-
selen van de interne verbrandingsmo-
tor.
www.nuenen.com

Ontmoetingsavond   
ruilkring LETS-Nuenen 
Nuenen kent een actieve, � orerende LETS-kring; het is een ruilnetwerk met le-
den, die onderling diensten en/of goederen uitwisselen. Geld komt er niet 
aan te pas. Het idee is heel simpel: je doet iets voor een ander of je laat iets 
door een ander voor jou doen bijvoorbeeld je ramen wassen. Heb je interes-
se, lees dan even verder….

men: Bloem en Tuin, Administratie, 
Creatief, Eten en Drinken, ICT enz. enz. 

Open ontmoetingsavond 
Er zijn verschillende soorten activitei-
ten. Maandelijkse komen de leden bij 
elkaar op de zogenaamde ontmoe-
tingsavonden bedoeld om het ruilen 
van diensten te bevorderen, om enige 
sociale samenhang te bewerkstelli-
gen, om ervaringen uit te wisselen en 
om nieuwe leden te introduceren. Wil 
je zo’n avond een keertje bijwonen om 
te kijken of LETS-Nuenen iets voor je 
is? Kom dan donderdag 20 juni rond 
19.30 uur naar De Weverkes hof Nue-
nen. www.letsnuenen.nl 

Palwasha Banai
We hebben op 20 juni een spreker uit 
onze Lets-kring: Afghaanse ex-vluch-
telinge Palwasha Banai. 
Palwasha komt vertellen over het boek 
dat ze aan het schrijven is. Haar verhaal 
speelt zich af tegen de achtergrond 
van de inval door Rusland in Afghani-
stan en de opkomst van de Taliban. 

LETS staat voor de afkorting ‘Local Ex-
change Trading Systeem’. Lets is we-
reldwijd verspreid en in Nederland zijn 
er ongeveer 100 van zulk soort ruil-
kringen. Het is een systeem waarbij 
diensten en soms ook producten wor-
den geruild binnen een groep van in-
geschreven leden. Er wordt gebruik 
gemaakt van een fictief betaalmiddel. 
In Nuenen is dit betaalmiddel @ (apen-
staartje). Eén uur dienstverlening komt 
overeen met 4 @. Alle diensten zijn 
daarbij gelijkwaardig. LETS is geen 
stichting of vereniging maar een groep 
van geregistreerde leden.

Een voorbeeld:
Henk helpt Anke met haar tuin, Anke 
doet boodschappen voor Jan, Jan re-
pareert een fiets voor Inge, Inge geeft 
een voetmassage aan Jolanda, enzo-
voort. Het aanbod aan diensten is rijk 
en gevarieerd. Om er enkele te noe-



We gaan graag vrijblijvend het gesprek 
met je aan om te bekijken wat er bij jou 
past, in de wijkzorg of de woonzorg!

Werkmogelijkheden
Huishoudelijke hulpen, helpenden met 
bevoegdheid tot toedienen medicatie, 
verzorgenden, (wijk)verpleegkundigen 
of werken & leren. 

Vrijwilligersmogelijkheden
Ondersteuning bij de maaltijden, 
gastvrije ontvangst in het restaurant, 
onder steunen bij activiteiten, schilderen 
met bewoners en andere activiteiten.

Bezoek onze kraam waar zorgcollega’s 
van wijkzorgteam Nuenen en recruiters 
aanwezig zijn om al je vragen te 
beantwoorden over werken bij Savant. 
Heb je vooraf al vragen, bel gerust 
naar Savant Zorg recruitment via 
telefoonnummer  (0492) 572 111.

Heb jij een zorghart?
Heb je een diploma in de zorg? 
Of heb je geen diploma en wil je de zorg graag ontdekken? 
We hebben mogelijkheden voor je, ook in Nuenen!

Is de zorg iets voor jou?
Kom dan kennismaken 
met Savant op de 
Van Goghmèrt in Nuenen 
op zondag 16 juni 
tussen 11.00 en 17.00 uur

D.L.C. ZONWERING
Spegelt 102, 5674 CD Nuenen
Tel.: 040-2857790 
showroom dinsdag t/m vrijdag geopend van 9.00 tot 17.00 
overige tijden op afspraak

www.dlczonwering.nl info@dlczonwering.nl

Buitenjalouzie*Rolluiken* Windvaste  screen*

GRATIS AFSTANDBEDIENING BIJ ELEKTRISCHE BEDIENING 
*merk Somfy, aanbieding geldig tot en met 30 juni 2019

Verandadaken - Terrasschermen - Rolluiken - Screens - Markiezen
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groantje mee... 
Grootste Braderie van Brabant, gratis toegang. 

Met live muziek en attracties voor de kids. 

3ezondag van juni 11-17.00 uur 

Woar pikte een 

ZONDAG 16 JUNI (3E ZONDAG VAN JUNI) 11.00-17.00 UUR

 
Elke vrijdag ACTIVITEITENAGENDA

Opgave via redactie@ronddelinde.nl onder 
vermelding van ‘activiteitenagenda’

De activiteitenagenda wordt gesponsord door:

autoverhuurnuenen.nlheesbeen.nl

Kerkberichten

Maandag 17 juni
14.30 uur concertregistratie Andre Rieu

Klooster Nuenen
19.00 uur Plantenwandeling IVN Nuenen 

Collse Zegge. Per fi ets Het Klooster Nuenen. 

Woensdag 19 juni
13.30-16.00 uur Repair Café Laarbeek

Dorpshuis Grotenhof 2 te Lieshout 
20.00 uur Help, het klimaat verandert! Wat 
moeten we doen? De Regenboog Nuenen

Donderdag 20 juni
14.30-19.00 uur Open dag Veldsink Groep

De Pinckart 54
19.30 uur Ontmoetingsavond Lets ruilkring

Dorpsboerderij Weverkeshof Nuenen

Donderdag 20 juni
20.30 uur 1 jarig bestaan 

Casual Blue concert
Café Schafrath

Zondag 16 juni 
DOEN K.P.J. Nederwetten 90 jaar!

11.00-00.00 uur Straten tienkamp, dorps-
bbq/foodfestival & feestavond/prijsuitreiking

feestterrein ‘Oude Toren’ in Nederwetten

Zondag 16 juni 
IVN BijenVlinders fi etstocht langs de veldjes
Verzamelen: vanaf 13.30 uur Kloostertuin 

naast Het Klooster. 
14.00 uur vertrek per fi ets. 

Zondag 16 juni
14.00-17.00 uur Muziek: Falcon Town Jazz-
band. Dorpsboerderij Weverkeshof, Nuenen

16.30 uur Nuenen Zingt
Van Goghkerkje Papenvoort Nuenen

 Zondag 16 juni
14.30 uur 10e Nuenens Swingtime,

met zang van Rogier van de Veerdonk en 
gastsolisten

De Watermolen van Opwetten

Zaterdag 15 juni 
DOEN K.P.J. Nederwetten 90 jaar!

10.30 uur Jeugd-tienkamp. 13.00 uur kaart-
middag. 20.00 uur Feestband ‘Lijn 7’

feestterrein ‘Oude Toren’ in Nederwetten

Zaterdag 15 juni
10.30-15.30 uur schapen scheren op We-

verkeshof. Weverkeshof Nuenen
11.00-17.00 uur Open Tuindag PLANTWERK 

& Friends. Eeneind 32 Nuenen

Zaterdag 15 juni
15.00-17.00 uur Presentatie dichtbundel 

Catharina Boer. Bibliotheek Nuenen
20.00 uur Country Dance Party met Coun-

try-DJ Henk. Dorpshuis Grotenhof 2 Lieshout

Zondag 16 juni
11.00-17.00 uur Van Goghmert

Centrum Nuenen
11.00-17.00 uur Opening ‘Galerie aan huis’

Boordseweg 5 Nuenen

t/m zaterdag 15 juni 
Jaarlijkse fl essenactie 
Jongerenkoor Jocanto. 

Woensdag t/m vrijdag tussen 18.00 en 
22.00 uur. Zaterdag vanaf 10.00 uur.

t/m 7 juli
Kunstroute afval=landschap
Locatie: Landgoed Gulbergen

Vrijdag 14 juni
11.00-12.00 uur Muziek op schoot

Bibliotheek vestiging Nuenen

Vrijdag 14 juni 
DOEN K.P.J. Nederwetten 90 jaar!

20.00 uur Comedy Night 
feestterrein bij 

de ‘Oude Toren’ in Nederwetten

t/m half juni
Expositie van etsen van Johannes Proost

Di. 09.30-12.30 uur. Woe. 19.30-21.30 uur.
Heemhuis, Papenvoort 15a Nuenen

t/m 21 juni: Expo ‘Vrijheid en Symboliek’
t/m 16 juni: Expo ‘Naar de zomer toe’ 

23 juni t/m 25 aug.: Expo ‘ Zomer Expo’
23 juni t/m 19 juli: Expo ‘Licht & Balans’

SHE Art Gallery Nuenen. www.sheartgallery.com

t/m september
Elke woensdag en zondag

15.00 uur In de voetsporen van Vincent: 
wandelen met gids zonder te reserveren

Vincentre Nuenen

t/m 15 juni 
Collecte Stichting Oranjefonds

Nuenen

Maand juni
Elke maandag:
14.00-16.00 uur Gezellig samen sjoelen Jo van Dijkhof Nuenen.

Elke dinsdag:
• 13.00 uur Beweegroute in groepsverband Fysiotherapie Kwiek, Vincent van Goghstraat 139, 
Nuenen.
• 09.30-12.30 Foto expositie historische boereninterieurs het Heemhuis van De Drijehornick, 
Papenvoort 15A Nuenen. 

Elke woensdag:
• 19.30-21.30 Foto expositie historische boereninterieurs het Heemhuis van De Drijehornick, 
Papenvoort 15A Nuenen.
• 19.00 uur WSV-wandeling. Ingang van de tennisvelden op sportpark De Lissevoort.

Elke vrijdag:
• Eerste vrijdag van de maand 09.00-11.00 uur Open Coffee Dommeldal, Watermolen van 
Opwetten Opwettenseweg 203, Nuenen.

Elke zaterdag: 
• 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur. Rondleidingen Salon Nune Ville, www.salonnuneville.nl
Berg 24 Nuenen.
 
Elke zondag:
• 09.00 uur WSV-wandeling. Ingang van de tennisvelden op sportpark De Lissevoort.
• Elke tweede zondag v.d. maand. 14.00-17.00 uur Ierse sessies. Weverkeshof, Jhr. Hugo 
van Berckellaan 5 Nuenen.

  Afscheid nemen begint bij vasthouden wat je lief is. begint bij vasthouden wat je lief is.
V.l.n.r. Belinda Vermeltfoort-GruijtersV.l.n.r. Belinda Vermeltfoort-Gruijters
Thijs van den Biggelaar RU
Monique van Heesch-Toirkens RUMonique van Heesch-Toirkens RU
Wijnand Stuart RU
uitvaartverzorgers

Bernhardstraat 4  |  Nuenen
040 284 1550  |  www.vdstappen.nl

In samenwerking met Yarden

T 0492 730 031  info@crematoriumtlaar.nl   www.crematoriumtlaar.nl

Een fijn gevoel: 
Tot het allerlaatst 
echt nabij zijn. Geopend

vanaf februari 2019

������������������

T 040 844 8630    info@degroofuitvaart.nl    www.degroofuitvaart.nl

Het afscheid
in vertrouwde 
handen.

Een fijne gedachte: 

Nooit meer hier
Maar altijd bij ons

Wij bedanken iedereen voor de steun en enorme belangstelling
na het overlijden van mijn Jan, ons pap en onze liefste opa.

Jan Vrijaldenhoven
Nuenen juni 2019 Nel Vrijaldenhoven-Verberne,

kinderen en kleinkinderen.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 15 juni 18.30 uur, viering, kin-
derkoor, voorgangers pastor J. Vosse-
naar en pastoraal werker R. van Eck. 
Zondag 16 juni 09.30 uur: viering, Gre-
goriaans koor, voorganger pastor J. 
Vossenaar. 

Misintenties
Zaterdag 15 juni 18.30 uur: Riënts Slip-
pens; Nic Magis.

Zondag 16 juni 09.30 uur: Mien van 
Grotel - Smulders; Leo en Tonnie Ver-
happen - Aarts; Jos van Gastel; overle-
den ouders Jan en Miet Dijstelbloem - 
Knoops; Noud van Rooij en Marie van 
Rooij - van de Kam; Lotte van Rooij en 
Leo van Hevelingen; Joost van der 
Graaf en Ineke Hilberink; Gerard Gies; 
Adrianus Schenkels; Henk Rooswinkel.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 16 juni 11.00 uur: viering, 
volkszang, voorgangers pastor J. Vos-
senaar.
 
Misintenties 
Ben Lijten; overleden familie de Groot-
Vrijaldenhoven; Martien Saris, vanwe-
ge verjaardag.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 16 juni 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastoraal wer-
ker mw. R. van Eck.

Misintenties 
Piet Coolen; Jan Coppelmans; Jan van 
der Loo.

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 16 juni, Trinitatis, zal onze ei-
gen predikant ds. Marlies Schulz om 
10.00 voorgaan. De collecte is deze 
keer voor Educatiefonds vluchtelin-
gen. Voor kinderen van de basisschool 
zal er kindernevendienst zijn. U bent 
van harte welkom om deze kerkdien-
sten met ons mee te vieren.
 

Donderdag 13 juni is er, zoals elke donder-
dag, tussen 10.00-12.00 uur Open Huis.
Onder het genot van een kopje, koffie 
of thee is er de mogelijkheid elkaar te 
ontmoeten.
Woensdag 19 juni, om 20.00 uur een 
bijeenkomst met als onderwerp: Help, 
het klimaat verandert! Wat moeten we 
doen? Toegang € 3,- . Voor meer info: 
zie onze website en op Facebook.
 
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 juni. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis. 
Vrijdag 14 juni. 07.15 uur H. Mis, ge-
dachtenis H. Vitus, Quatertemperdag. 
Zaterdag 15 juni. 08.30 uur H. Mis, Qua-
tertemperdag. 10.00 uur Godsdienst-
lessen.
Zondag 16 juni. Drievuldigheidszon-
dag. 10.30 uur gezongen Hoogmis. 
Maandag 17 juni. 18.30 uur H. Mis, H. 
Gregorius Barbarigo, bisschop & belijder.
Dinsdag 18 juni. 18.30 uur H. Mis, H. 
Ephrem van Syrië, belijder en kerkle-
raar; gedachtenis van H. Marcus en 
Marcellinus, martelaren.
Woensdag 19 juni. 07.15 uur H. Mis, ge-
dachtenis van H. Juliana van Falconiëri, 
maagd; gedachtenis van H. Gervasius 
en Protasius, martelaren. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Ook 
op Facebook en op YouTube.

Op weg met 
nieuwe vrienden
In onze vieringen van dit seizoen heb-
ben we veel gehoord over vriendschap-
pen en met die nieuwe vrienden gaan 
we nu op weg in ons leven. In deze laat-
ste viering staan we stil bij het doopsel 
en de communie en ook bij het vormsel. 
Samen zijn we dit jaar bezig geweest 
verhalen over Jezus te horen en te ver-
tellen. Hij laat ons zien wat je voor ande-
ren kunt betekenen. Bij het doopsel 
kom je bij de kerk en daarna groei je op 
in onze maatschappij. Vriendschappen 
zijn heel waardevol. Je wilt graag iets 
betekenen voor anderen. Zo hebben de 
vormelingen hun eigen geloofsbelijde-
nis gemaakt. De communicanten heb-
ben geknutseld en met Pasen  hebben 
ze een paasmarkt gehouden in de kerk. 
De opbrengst van hun inzet wordt dan 
bekend gemaakt en een cheque wordt 
overhandigd aan ‘Vrienden van Akkers’ 
en zij kunnen daar goede dingen mee 
doen voor oudere dorpsgenoten. Ook 
willen we iedereen bedanken, die dit 
jaar een steentje heeft bijgedragen voor 
deze jonge mensen. U bent van harte 
welkom om hierbij aanwezig te zijn.
Zaterdag: 15 juni om 18.30 uur in de H. 
Clemenskerk te Nuenen. 

Help, het klimaat verandert!   
Wat moeten we doen?
 
Eind maart sprak weerman en klimaatwetenschapper Peter Kuipers Munneke in 
de Regenboog in Nuenen over klimaatverandering. Kernpunt in zijn verhaal was 
dat klimaatverandering in belangrijke mate wordt veroorzaakt door menselijk 
handelen. Op 19 juni komt de vervolgvraag aan de orde: wat kunnen we tegen 
klimaatverandering doen?
Dr. Jacques Kimman zal spreken over de vraag welke technische, economische en 
sociale oplossingen en maatregelen effectief en haalbaar zijn.
Kimman is natuurkundige en als lector nieuwe energie verbonden aan Zuyd Ho-
geschool. Hij werkt tevens als senior adviseur nationale en internationale ener-
gietransitie bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Enkele van zijn the-
ma’s zijn: innovatie, nieuwe energie, duurzame materialen, energie in de ge-
bouwde omgeving, duurzame gebiedsontwikkeling en kracht van de regio.
 
Datum: woensdag 19 juni
Aanvang: 20.00  uur, kosten € 3,-
Plaats: De Regenboog, Sportlaan 5
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Een geslaagde vierdaagse 
Afgelopen week liepen er weer honderden kinderen mee in de Nuenense 
wandel4daagse. Zo ook ongeveer 130 kinderen van Kindcentrum De Nieu-
we Linde met hun ouders. 

voor een lekker stuk fruit. Daarnaast 
was er tenslotte de eigen pauzepost 
van school. Iedere ochtend stonden 
moeders op school kratten vol met li-
monade te vullen en wat lekkers klaar 
te zetten voor ’s avonds. En iedere 
avond voorzagen twee andere moe-
ders, samen met twee leerkrachten, 
alle kinderen van iets lekkers. De stem-
pelposten werden druk bezocht, want 
het is een sport om aan het einde van 
de week zoveel mogelijk stempels ver-
zameld te hebben. Een stempel op 
wangen en voorhoofd mag hier zeker 
niet bij ontbreken. 

Het is ieder jaar opnieuw afwachten 
hoe het met het weer zal gaan. Ook dit 
jaar was het weer spannend of we het 
droog zouden houden, zeker met de 
voorspelde code oranje. Maar geluk-
kig kon er iedere dag gestart worden 
met 5 en 8 kilometer wandelen. De 
liedjes van vroeger zijn inmiddels ver-
vangen door beatboxen met allerhan-
de muziek. Deze zorgen er wel voor 
dat er met vrolijke muziek gewandeld 
kan worden. Ook de zakken snoep 
worden meer en meer vervangen door 
gezonde snacks. En onderweg zorg-
den de beide Jumbo’s uit het dorp 

 Tiende Nuenens Swingtime in 
de Watermolen van Opwetten
Op zondagmiddag 16 juni kunt u in de Watermolen van Opwetten weer ge-
nieten van verschillende vormen van jazz. Bekende swingstukken, lyrische 
en moderne composities passeren de revue.

Bigband Nuenen legt in deze tiende 
editie van Nuenens Swingtime de aan-
dacht op wat ze zelf in huis heeft. Zan-
ger Rogier van de Veerdonk debuteert 
met enkele nummers uit het American 
Songbook en onze gastsolisten Harm 
Langermans en Jeroen van Keulen la-
ten u genieten van hun warme, melo-
dische trompetklanken. De ritmesec-
tie gaat verrassen met enkele zelden 
uitgevoerde stukken.

Dirigent Richard Beeren leidt u door 
een programma waarmee u verzekerd 
bent van een jazzy zondagmiddag. U 
bent vanaf 14.00 uur welkom aan de 
Opwettenseweg 203. De eerste maten 
klinken om 14.30 uur en de toegang is, 
zoals altijd, gratis. Na afloop gaat de 
pet rond.

Over de solisten
Rogier van de Veerdonk (1983), tand-
arts, heeft een passie voor verschillen-
de stijlen muziek en ontwikkelt zich 
sinds enkele jaren steeds meer als zan-
ger. Met bewondering kijkt en luistert 
hij naar voorbeelden als Michael Buble 
en Frank Sinatra. Deze aflevering van 
Nuenens Swingtime is voor Rogier zijn 
debuut met een begeleidende big-
band. 

Harm Langermans (1965), chemicus, 
maar toch vooral lyrisch trompettist/
bugelspeler. Volgde trompetlessen bij 
onder meer Charlie Green en speelt 
vooral in kleine jazzbezettingen, ook in 
eigen kwartet en treedt sinds enkele 
jaren vaak op bij Big Band Nuenen als 
gastsolist.

Jeroen van Keulen (1981), musicus / 
ICT-er, liefhebber van de extremen op 
de trompet. Studeerde in 2013 af aan 
het ArtEZ conservatorium in Arnhem 
waar hij trompetlessen volgde bij on-
der meer Angelo Verploegen en Ton-
nie Kievits. Jeroen was in 2012 lead 
trompettist tijdens het optreden van 
de ArtEZ bigband op het North Sea 
Jazz Festival en speelt nu voornamelijk 
als lead trompettist in blazerssecties in 
de pop scene.

Parodie op de woningmarkt
“Terwijl de krapte op de woningmarkt weer eens op een hysterisch hoogte-
punt staat, en iedereen schreeuwt om nieuwe woningen, ging het aantal 
nieuwe bouwvergunningen in het eerste kwartaal van dit jaar juist hard om-
laag. Er werden slechts 12.500 vergunningen voor nieuwe woningen afgege-
ven, 26% minder dan een jaar eerder.”

Dat schreef econoom Mathijs Bouman onlangs in het Financiële Dagblad. Hij 
constateerde dat de woningmarkt hard op weg is een parodie op zichzelf te 
worden. “De huizenmarkt staat in brand, maar de brandweer besluit een baal-
dag te nemen en rijdt zo snel mogelijk weg van het vuur.”

Stagnatie van het aantal bouwvergunningen zal zich de komende kwartalen 
voortzetten, is mijn vrees. Ik heb al eerder geschreven dat we de woningpro-
ductie van de afgelopen jaren vooral te danken hebben aan plannen die al 
zijn gemaakt ten tijde van de crisis en die alleen wat afgestoft en opgefrist 
hoefden te worden. We komen nu in een fase waarin de ontwikkeling van pla-
ninitiatief tot uitvoering weer veel langer gaat duren. Ook Bouman hekelt de 
‘bureaucratische lagen waar een nieuwbouwproject zich doorheen moeten 
vechten’.

En hij bepleit - als zoveelste in een inmiddels lange rij - ook om weer te gaan 
bouwen buiten de stad, gezien de enorme woningbehoefte. “Er moeten de 
komende jaren honderdduizenden woningen bijkomen, maar bestuurlijk en 
planologisch Nederland lijkt niet verder te komen plannetjes voor ‘inbreien 
binnen de stad’, herontwikkeling van oude fabrieksterreinen en omkatten 
van kantoren tot woningen. Daar gaan we het niet mee redden.”

Laat Den Haag bouwlocaties aanwijzen, zoals vroeger 
met de Vinex-wijken, schrijft Bouman. Decentralisatie 

van taken naar provincies en gemeenten is misschien 
mooi, maar veel grote bouwlocaties levert het voor-
alsnog niet op. Plaatselijke bestuurders lijken vooral 

bezig met het verkeerde soort regulering. De SP-
wethouder Ivens van Amsterdam is daar een mooi 
voorbeeld met maatregelen tot prijsregulering voor 

alle segmenten, zelfbewoningsplicht, etc. De beleggers 
trekken hun handen al van Amsterdam af en wijken uit 

naar omliggende regio’s. Laat andere grote steden 
daar toch geen voorbeeld aan nemen. Regel vooral 

veel goede bouwlocaties waar men snel aan de 
slag kan. 

Makelaar Pieter van Santvoort beschouwt elke 
2 weken de situatie op de woningmarkt in de regio

Woningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Casual Blue viert eerste muzikale 
verjaardag met concert
De muzikanten van Casual Blue nodigen u graag uit voor het verjaardagscon-
cert op donderdag 20 juni in café Schafrath aan het Park. Aanvang 20.30 uur.

In 2017 heeft een aantal enthousiaste 
muzikanten de koppen bij elkaar ge-
stoken en zijn de eerste stappen gezet 
om een nieuw muzikaal ensemble op 
te richten. Er is gewerkt aan ledenwer-
ving en er is gesproken over de doel-
stelling van het gezelschap. Verder zijn 
ze op zoek gegaan naar een leuk re-
pertoire en moest er natuurlijk een 
naam komen die past bij het gevoel en 
de uitstraling van gewoon lekker leuke 
muziek maken. Dat werd Casual Blue.

De muzikanten van Casual Blue ne-
men hun ervaring en hun kennis mee 
vanuit verschillende muziekverenigin-
gen en orkesten uit Nuenen en is een 
Sub Club van Showkorps O&V Nuenen. 
Na een jaar aan muzikale voorberei-
dingen kon in het voorjaar van 2018 
gestart worden met Casual Blue. De 
eerste try-out in woonpark Eckartdal 
was al meteen een succes. Een muzika-

le belevenis voor het publiek en voor 
Casual Blue. Dat smaakte naar meer en 
er volgden al snel andere gezellige op-
tredens.
Om dit eerste jaar met Casual Blue te 
vieren trakteren zij u donderdag 20 
juni op een muzikaal feestje. Zij bieden 
u een gevarieerd programma aan met 
o.a. het vlotte Hey Brother, Shape of 
You en Sofia, het dromerige Angels en 
Make You Feel My Love. Maar ook met 
het opzwepende Bad Romance en 
Funky Town. Met de muziek van Casual 
Blue wordt het zeker een knallend ver-
jaardagsfeest. U ben van harte wel-
kom. Graag tot donderdag 20 juni.

Casual Blue, gewoon lekker leuke mu-
ziek maken!
Ook zin om gezellige muziek te ma-
ken? Kom dan op maandagavond naar 
het Nuenens College waar Casual Blue 
repeteert van 20.00 uur tot 21.30 uur.
 

Nuenen  Zingt 
Aan het eind van de zondagmiddag, 
op 16 juni om 16.30 uur, komen we 
weer samen om liederen te zingen uit 
diverse kerkelijke richtingen. De liede-
ren zijn nooit allemaal voor iedereen 
bekend, omdat elke richting haar ei-
gen liedbundel had. Maar we zingen 
dan bekende en geliefde liederen die 
soms van tevoren al door mensen aan-
gedragen zijn. Het is de laatste keer, 
van het derde seizoen. Komt u ook? Ie-
der is van harte welkom. In het Van 
Goghkerkje van 16.30 uur tot 17.30 
uur. Info: d.kaper@onsnet.nu uur. Info: d.kaper@onsnet.nu 

 Groots 
bevrijdingsconcert
75 jaar geleden stopte de Tweede We-
reldoorlog. Nederland kon aan de op-
bouw beginnen. Maar eerst was het 
feest! Na vijf verschrikkelijke jaren 
stond de bevrijding voor de deur. In 
Nuenen was het zover op 21 septem-
ber 1944. 
Om de oorlog te herdenken en de be-
vrijding te vieren, is er in Nuenen in het 
weekend van 20, 21 en 22 september 
van alles te doen en te beleven. Op 
zondag 22 september van 15.00 uur 
tot 17.00 uur is er een groots Bevrij-
dingsconcert. Niet alleen speelt het 
Gerwens Muziek Korps prachtige mu-
ziek, maar ook zingen Het Nuenens 
Mannenkoor, Zangroep Midòre en Wil-
liam Kersten. Vóór de pauze worden de 
verhalen van verschillende oorlogen 
verteld. Prachtige muziek uit de musi-
cal Miss Saigon en het verhaal van 
Anne Frank zorgen voor kippenvel. Na 
de pauze wordt de bevrijding gevierd. 
Feest! Met muziek die daarbij past. 
Níét meezingen is bij sommige num-
mers bijna onmogelijk! Het belooft 
een mooie, afwisselende middag te 
worden, met een lach en een traan. 
Een mooie manier voor iedereen om 
samen te herdenken. 

Zet vast in de agenda: zondagmiddag 
22 september, Het Klooster Nuenen. 
www.gerwensmuziekkorps.nl 
www.nuenensmannenkoor.nl 
www.midore.nl
www.williamkersten.nl

Uitzendingen LON-TV

Het programma van ons magazine 
Nuenen Nú wordt drie keer per 
week ververst met nieuwe onder-
werpen. De volgende onderwer-
pen zijn in de loop van week 24 en 
25 (onder voorbehoud) in de uit-
zending van Nuenen Nú te zien :
• Bluesfestival
• Optocht gilden door Nuenen
• Openluchtmis Heilig Kruis Gilde
• Opening ‘Nul-op-de-meter’ huizen
• Van Goghloop 
• Onderscheiding Fried van Hoek
• Onveilige verkeerssituaties, d2
• Expositie Cornelis le Maire 75j. 
  ‘Een Ode aan het Stilleven’
• Uit de serie ‘In Het Klooster 
 geboren’: Nell van Ham-Beks

De tv-uitzendingen van Nuenen 
 Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 en 23.00 uur.
De 63 afleveringen van de serie 
‘Biografie van een Dorp’ zijn te zien 
in de Herhaling. 
www.omroepnuenen.nl youtube.
com/lokaleomroepnuenen

Het blijft mooi om te zien hoe een bon-
te stoet kinderen en hun ouders zich 
door Nuenen en de omliggende ge-
bieden verspreid. En wat fijn om te 
zien dat er bij de oversteekposten vrij-
willigers staan om alle kinderen en 
hun ouders veilig over te laten steken. 
Op vrijdagavond liepen we achter O&V 
aan richting het park waar alle kinde-
ren hun welverdiende medaille in ont-
vangst konden nemen. Het was weer 
een zeer geslaagde 4daagse. Via deze 
weg danken wij niet alleen de organi-
satie en hun vrijwilligers, maar zeer ze-
ker ook alle ouders die op school alles 
mee geregeld hebben. Volgend jaar 
zijn we er zeker weer bij!  

De 4daagse commissie 
van Kindcentrum de Nieuwe Linde 
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Alleen tijdens de van Gogh braderie  25% korting   op het gehele Sigma ass. 

Deco Home Meulendijks 
Berg 36, 5671 CC, NUENEN 

040 2831524 
decohomemeulendijks@onsnet.nu 

www.decohomemeulendijks.nu 

Sigma 
S2U Allure.
Klaar voor 
de komende 
10 jaar.

HOME
deco

VERF

BEHANG

GLAS 

RAAMDECORATIE 

GORDIJNSTOFFEN

Gert-Jan Hendrikx RU en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Geldrop-Mierlo
  en Nuenen c.a.   en Nuenen c.a. 

www.vdstappen.nl  |  040 284 1550In samenwerking met Yarden

ADVERTORIAL

 Iedereen verdient een mooi afscheid!
Helaas verzorgen we ook wel eens uitvaarten, die tientallen jaren te vroeg 
komen. Zoals een afscheid van een levenloos geboren kindje, dat zoveel 
beloftes met zich meedroeg. Een hartverscheurend verdriet en een groot 
gemis.  

Onmenselijk
Gelukkig is er tegenwoordig wat 
meer empathie en begrip voor dit 
verdriet dan vroeger. Vroeger konden 
ouders vaak niet eens afscheid 
nemen. Het kindje werd weggehaald 
en verdween voor altijd. En daarbij 
werd het kind ook niet wettelijk 
erkend. Alsof het nooit had bestaan... 
Stelt u zich dat eens voor. Dat u uw 
kindje niet eens heeft kunnen zien. 
Ondenkbaar in deze tijd, waarin we 
zoveel waarde hechten aan een mooi 
afscheid. En waarin steeds meer 
mensen nog zoveel mogelijk bij hun 
overleden dierbare willen zijn, in de 
dagen voor de uitvaart. Ondenkbaar 
toch, dat dat niet zou kunnen?

Eindelijk bestaansrecht
Gelukkig is het tegenwoordig heel 
normaal dat ouders wél afscheid 
kunnen nemen van hun levenloos 
geboren kindje. Een kind, dat na 
24 weken zwangerschap levenloos 
wordt geboren, dient ook altijd 
begraven of gecremeerd te worden. 
Sinds 2013 vergoeden verzeke-
raars gelukkig ook het afscheid van 
kindjes, die na 20 weken levenloos 
zijn geboren. 
Vanaf februari van dit jaar kunnen Vanaf februari van dit jaar kunnen 
door een breed gedragen wetsdoor een breed gedragen wets-

wijziging van de Basisregistratie 
personen (BRP), levenloos geboren 
kinderen hierin worden opgenomen 
en zodoende bestaansrecht krijgen. 
Zo blijft het kind ook altijd zichtbaar 
bij de gezinssamenstelling in officiële 
documenten. En dat vinden wij een 
hele goede zaak. Een kindje dat 
wordt verwacht, hoort er immers 
vanaf het allereerste begin bij!

Een extra herinnering
Wij vinden een gepast afscheid voor 
een levenloos geboren kindje dan 
ook heel belangrijk. Als teken van 
respect en als steun bij de verwer-
king van dit enorme verdriet. Een 
nieuwe, extra herinnering aan het 
kindje, dat helaas nooit heeft mogen 
kennismaken met zijn of haar familie. 
Een herinnering, die hopelijk later 
ook een mooie, hartverwarmende 
terugblik wordt, die na verloop 
van tijd de scherpe kantjes van het 
verdriet wat kan verzachten.

 Succesvolle      
Van Gogh-� etstoertocht 
Onder prima weersomstandigheden hebben 250 toer� etsers eerste pink-
sterdag de Van Gogh-tocht vanuit Nuenen verreden. De deelnemers reden 
op race� etsen, toer� etsen, E-bikes, gewone stads� etsen en ook op lig� et-
sen en tandems. Er was keuze uit niet minder dan vier afstanden: 50, 85, 115 
en 150 kilometer. Deelnemers waren afkomstig uit onder meer: Geldermal-
sen, Varsseveld, Venray, Cuijk en natuurlijk ook uit Noord-Brabant. Aan de 
start bij café Schafrath in het Nuenense Park ook toerclubs uit Asten, Woen-
sel, Gerwen en een delegatie van Velocity Ladies Eindhoven. De langste 
tocht deed drie provincies aan.

nemers aan de 85 en 115 km-tocht bij 
café Libre een gezellige pauzeplaats. 
De fietsers voor de afstand van 150 km 
verlieten onze provincie en toerden 
door het Rijk van Nijmegen. Daar was 
zelfs de beklimming van de Oude Hol-
leweg nabij Berg en Dal in de provincie 
Gelderland in de route opgenomen. En 
om daar te geraken staken de deelne-
mers vanuit Cuijk per pontje de Maas 

Per pontje de Maas over….
De fietstochten voerden door fiets-
vriendelijke gebieden en de Nuenense 
gemeentegrens werd verlaten ter 
hoogte van de Stad van Gerwen. De 
deelnemers genoten van het open Bra-
bantse landschap via plaatsen, zoals 
Keldonk, Erp, Oventje, Langenboom, 
Wilbersoord, Landhorst en De Mortel. 
In Mill en Sint Hubert was er voor deel-

Bij pauzeplaats Libre in Mill poseert de delegatie van Velocity Ladies 
te midden van een groepje deelnemers….(foto Peter Linders)

Een groepje deelnemers aan de 
Van Goghtoertocht fietst door 
het mooie Brabantse landschap……
(foto Thijs van Keulen)

In het Nuenense Park bij 
Schafrath gingen de toerfietsers 

van start, hier met een tandem op
de koppositie…(foto Frank de Jong) 

over naar Middelaar in de provincie 
Limburg. Voor 80 eurocent werden de 
deelnemers overgezet.

Fietsen via GPS-routes
De routes waren voor de eerste keer 
door ToerClub Nuenen niet uitgepijld. 
Alle vier de routes waren digitaal be-
schikbaar (GPS) en voor de afstanden 50 
en 85 km lagen bij de start ook routebe-
schrijvingen op papier gereed. Veel 
deelnemers reden de tocht van hun 
keuze in een eigen groepje en soms ook 
individueel. ToerClub Nuenen had voor 
de afstanden 85, 115 en 150 km voorrij-
ders klaar staan voor deelnemers die 
niet over GPS beschikten. De organise-
rende ToerClub mocht veel complimen-
ten van de deelnemers ontvangen. Het 
uitzetten van de diverse afstanden via 
GPS is prima bevallen, voor herhaling 
vatbaar, aldus de organisatie. Bij terug-
komst genoten de deelnemers na van 
de geslaagde tochten op het drukke en 
zonnige terras bij Schafrath in Nuenen. 
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LINDEBLAADJES

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.

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaat-
sen van nieuwe ketels. J. 
Verhappen, Sonseweg 5, 
5737 RG Lieshout, telefoon 
06-48273718.

ANDO ONTZORGT DOOR: 
Verhuizing, Ontruiming 
Montage en herstelwerk-
zaamheden, Opslag en Ver-
wijderen / Afvoeren vloer-
bedekking / oude  spullen. 
Tel: 06 28832682. www.
ando-verhuisservice.nl 

FEESTJE?  HUUR: 
Statafel € 4,-; Barkruk € 1,25; 
Karaoke € 25,-; Abraham/
Sarah € 35,-; Muziekinstallatie 
€ 30,-; Partytent vanaf € 20,-; 
Verwarming, Drankkoelers, 
tafels en stoelen etc. Bezorgen 
mogelijk. Mulders Verhuur, 
Bruhezerweg 49, Helmond, 
0492-510855 of 06-27175412. 
www.ikgeefeenfeestje.nl

ERVAREN ARTS verricht 
rijbewijskeuring bij u 
thuis! Tel. 040-2844993.

REPARATIE van was-, 
droog- en koel-apparaten. 
Uw specialist AD IVITS 
tel. 06-14697792, email: 
informatie@ivits.nl

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m. € 135,-
200 cm hoog p.m. € 145,-

Drie kleuren of combinaties.
Aluminium schutting, poorten.

Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

Openingstijden:
Ma.- vr. van 9.00 - 18.00 uur

Za. van 9.00 - 17.00 uur
Zo. van 10.00 - 12.00 uur

Eddy van Gennip
Collse Hoefdijk 26, Nuenen

Tel. 040 - 295 27 34

VERSE ASPERGES

OOK AARDBEIEN

ICT-ER MET DE VUT 
heeft tijd over voor al uw 
computer-, netwerk-, TV-, 
zonnepanelenmonitoring- 
en audio-installaties en/of in-
stellingen. Nuenen, tel. 040-
2952567 / 06-23854915.

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

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.

TE KOOP GEVRAAGD: 
Fietsen en snorfietsen/
opknapfietsen. Tel. 06-
46 83 01 17.

MASSEUR biedt zich aan 
Tel. 06-38839719.

houten vloeren leggen, 
renoveren, onderhoud, 
laminaat en diverse
timmerwerkzaamheden

www.bertrenders.nl
T. 06 - 24 63 62 91

Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen 

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

Zakelijk advies, 
gewoon op de hoek!

Je bent welkom op Park 26 - 28 in Nuenen, 
óók zonder afspraak. Bel 040 - 26 35 900 of 
e-mail naar nuenen@veldsink.nl.

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N KL
A

A
SE

N
 |

VA
N

D
EU

R
SE

N
.C

O
M

  R
d

L 
W

K2
4

VA
N

D
EU

R
SE

N
.C

O
M

  R
d

L 
W

K2
4

FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

En dit alles tegen concurrerende prijzen

overtuigd?#waardebon|RdL
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onderhoudonderhoud

voordeel 13
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voordeel 12
gratis software update bij onderhoud

contracten maar 
gewoon betaalbaar zadelgarantie

gratis software 
onderhoud
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gratis accu test 
bij onderhoud

zadelgarantiezadelgarantie

iedere dag zadelgarantie
voordeel 11

gratis accu test 
bij onderhoudvoordeel 10

gratis montage 

accessoires
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gratis montage 
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100% rijklaar 
afgeleverd

service
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100% rijklaar 
afgeleverd

voordeel 8
gratis op maat afstellen van de nieuwe fiets

Telefoonverbod op de fiets:
Wij hebben de beste oplossing, 
telefoonhouder waarin iedere  

telefoon past voor slechts € 19.99

KOGA 
PACE

als alleen het beste goed genoeg is

alle modellen bij ons in de 
showroom aanwezig

PRIJS v.a. € 3995.-

Geldropsedijk 51 - 53 Nuenen 
telefoon 040 - 283 24 47
www.autobedrijfjoopvdheuvel.nl
info@autobedrijfjoopvdheuvel.nl

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

Autobedrijf Joop v.d. Heuvel 
GESPECIALISEERD IN VOLVO EN JAPANSE MERKEN

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop en blues.

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: www.frankhelsper.nl

Tel. 040-2839698 / 06-15653151. Tomakker 40, 5673 LG Nuenen
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Open Tuindag     
plantwerk & Friends
Wij zijn trots op onze kwekerij en daarom houden wij 
een Open Tuindag op zaterdag 15 juni. Inmiddels wer-
ken we al zes jaar aan PLANTWERK. Het werk is dus niet 
meer zo nieuw. De naam wel! Eerder stonden wij bekend 
met onze siergrassen en natuurlijke tuinplanten onder 
de naam Kwekerij van Nature. Wij kweken zoveel moge-
lijk op een biologisch verantwoorde manier, zonder bestrijdingsmiddelen.
Geniet van onze tuin en maak kennis met onze collectie vaste planten en siergras-
sen. Neem een kijkje in de potterie waar onze tuinontwerpen centraal staan. 
Daarnaast zijn er onder meer presentaties van Nuenense merken. Een aantal van 
onze buren en vrienden komt  ook met leuke producten. Marjan en Marcel Sloots 
van Mengelmoes Groentafels, FireBasterd Tuinkachels en ImkerijBijMüller met 
honing en aanverwante producten.
Voel je welkom en kom langs in onze tuin op Eeneind 32, van 11.00 uur tot 17.00 
uur. Wij duimen voor goed weer!

COLUMN Jolande de Kruyf  

Monuta Jolande de Kruyf
T 040 - 282 39 48
I www.monutajolandedekruyf.nl

Jolande de Kruyf is 49 jaar en woont 
samen met zoon Teun (15), dochter 
Sam (19) en viervoeter Kace in 
Nuenen. Na 15 jaar als freelance 
TV Producer haar passie te hebben 
nagestreefd, geeft zij sinds 3,5 jaar 
op eigentijdse wijze wat meer kleur 
aan de uitvaartbranche. 
“Ik krijg ontzettend veel leuke, 
boeiende en interessante vragen over 
mijn vak. In deze column komt er 
wekelijks eentje uitvoerig aan bod”. 
  

Ben jij zelf bang voor 
de dood?
Ja, dat denk ik wel. 

Ik ben vooral nog niet klaar met het 
leven. Ik hou van het leven. Ook voordat 
ik dit werk ging doen beleefde ik het al 
zoveel mogelijk. Fijne, gelijkgestemde 
vrienden en een gezonde familie om me 
heen maakt dit mede mogelijk. 
Mijn liefde voor Brabant ook trouwens. 
Wijnen, Bourgondische spijzen en 
een voorliefde voor Carnaval en 
andersoortige vieringen kan ik erg 
waarderen. 

Sinds ik dit werk doe ben ik me nog 
bewuster geworden van de kwaliteit van 
m’n eigen leven. En dat het niet iedereen 
gegeven is. 
Als mijn eigen tijd komt weet ik nog niet 
hoe ik daar mee om zal (kunnen) gaan. 
Dat is ook afhankelijk van de situatie. 

Euthanasie
Mijn vader heeft 3 jaar geleden bewust 
gekozen voor euthanasie, aan het 
einde van zijn korte ziekbed. Ik vond dit 
destijds een weloverwogen dappere, 

maar vooral ook beladen keuze. Wat ging 
er in hemelsnaam door zijn hoofd die 
laatste dagen en met deze wetenschap? 
En hoe moest dit zijn voor mijn moeder?
Maar deze ervaring heeft me uiteindelijk 
positieve inzichten gegeven. 
Het was een heel bijzonder en bewust 
moment en gaf daarna eigenlijk veel rust 
en sereniteit. Het doodgaan-moment zelf 
bleek niet eens zo ‘eng’ als verwacht, voor 
zowel hem als mij, mijn moeder en broer 
niet. Het voelde zelfs ergens compleet en 
afgerond, waardoor ik nu misschien wel 
een stukje minder bang ben om zelf ooit 
dood te gaan. 

Helaas heeft niet iedereen de keuze om 
het einde van een leven in eigen regie 
te nemen, zoals ook het begin van een 
leven niet altijd loopt zoals gepland of 
gewenst. 

Rauw wordt rouw
Aan mij dus de nobele taak, hoe rauw ik 
de dood dus óók vind en zie, om rauw 
te veranderen in (ruimte voor) rouw en 
daardoor de dood de kleur te geven, die 
het ook recht toe doet.

En natuurlijk is er nog steeds niets mis 
met stemmig zwart.

Aangenaam,
Jolande

Heb jij een vraag voor mij? 
Mail deze dan naar Jdekruyf@monuta.
nl en ik ga op zoek voor je naar het 
antwoord. En misschien komt jouw vraag 
volgende week (desgewenst anoniem) 
aan bod in mijn column ‘Andere koek, 
dan cake’.

Jolande de Kruyf 

“Andere koek 
dan cake”

115x200 Column Jolande de Kruyf - zelf bang dood.indd   1 31-05-19   10:37

Opwaarderen Smits van Oyenlaan
Ik zal maar niet ingaan op het politieke spel rond het mobiliteitsplan van Accent Adviseurs 
en discussies over het onderwerp mobiliteit in en rond Nuenen maar het opwaarderen van 
de Smits van Oyenlaan als mogelijk alternatief voor de aanleg van een Oostelijke rand-
weg is nogal onlogisch.
Op steeds meer locaties, ook in naburige gemeenten, worden randwegen aangelegd met 
als doel de stads- en dorpskernen van doorgaand verkeer te ontlasten.
De Smits van Oyenlaan had weliswaar bij de aanleg zo’n 40 jaar geleden de status van 
randweg maar is door uitdijende bebouwing en als gevolg van de sterke toename van de 
verkeersintensiteit inmiddels veranderd in een dwars door het dorp lopende drukke ver-
keersader die sterk afbreuk doet aan de veiligheid en het wooncomfort .
Opwaardering van de Smits van Oyenlaan met eventuele ongelijkvloerse kruisingen zal 
mede door de aanzuigende werking onherroepelijk leiden tot nog meer (vracht)verkeer en 
bijbehorende overlast.
Vooral de geluidshinder die momenteel op meerdere locaties bijna 24/7 langs deze weg 
wordt ondervonden betekent voor de omwonenden een voortdurende bron van ergernis.
Overigens is dit op inspraakavonden en andere gelegenheden bij de gemeente Nuenen 
aan de orde geweest wat helaas niet heeft geleid tot afdoende maatregelen.

In de gemeente Son en Breugel is destijds gedurende een lange periode om allerlei rede-
nen getouwtrek geweest over de aanleg en aansluiting van een omleiding (A50) om de 
dorpskern. De omleiding is er gelukkig voor de omwonenden én voor het doorgaande ver-
keer uiteindelijk toch gekomen. Bovendien heeft de weg door het dorp een succesvolle 
downgrade ondergaan wat de leefbaarheid in het dorp sterk heeft verbeterd.

Kortom, wel of geen Oostelijke randweg bij Nuenen, maar een upgrade van een weg die 
dwars door een dorp loopt is in schril contrast met gangbare en meer  voor de hand liggen-
de oplossingen.
Of is men in Nuenen echt van ‘dwèrs’ ?

Walter van Loon, Refelingse Erven 126, 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.
De redactie heeft allertijden het recht om de ingezonden brieven in te korten.

Ingezonden brieven

ken we al zes jaar aan PLANTWERK. Het werk is dus niet 
meer zo nieuw. De naam wel! Eerder stonden wij bekend 
met onze siergrassen en natuurlijke tuinplanten onder 
de naam Kwekerij van Nature. Wij kweken zoveel moge-

IVN BijenVlinder 
� etstocht    
langs de veldjes
 
Zondag  16 juni organiseert de werk-
groep BijenVlinder een fietstocht langs 
een aantal van haar veldjes. Onderweg 
vertellen we over de veldjes, het be-
lang van bloemrijke tuinen en bermen 
en biodiversiteit.
De IVN werkgroep BijenVlinder heeft, 
in samenwerking met de gemeente, 
op zestien plaatsen bloemrijke veldjes 
gemaakt. Ingegeven uit zorg over de 
bijen, vlinders en andere insecten zijn 
deze veldjes drie jaar geleden gestart. 
De veldjes worden onderhouden door 
buurtbewoners. Zo wil de werkgroep 
‘bloemarmoede’ tegen gaan en zo o.m. 
insecten een steuntje in de rug geven.
Door bestuiving hebben we mooie 
bloemen, fruit en groenten. Diverse in-
secten hebben nectar nodig als brand-
stof om te kunnen vliegen en stuif-
meel als voedsel voor hun nageslacht. 
Iedereen kan overal lezen dat het 
slecht gaat met de insecten. De totale 
biomassa van insecten is met 75% af-
genomen de laatste 27 jaar volgens 
een Duits onderzoek en verdere afna-
me dreigt.
Verzamelen: vanaf 13.30 uur in de Kloos-
tertuin naast Het Klooster, Park 1, Nue-
nen. 14.00 uur vertrek per fiets. Rond 
16.00 uur zullen we de tocht afsluiten. 
Je bent van harte uitgenodigd om mee 
te fietsen en je vragen te stellen.
 
Meer info over de werkgroep en de 
veldjes kun je vinden op www.ivn.nl 
afdeling Nuenen, werkgroep BijenVlin-
der. Contact: BijenVlinder@gmail.com

Jubilerend Veldsink Advies vervult     
40 wensen en verloot 40 ballonvaarten

Hoera, Veldsink 
bestaat 40 jaar! 

Ga naar Veldsink40jaar.nl  

Wie jarig is 
trakteert . . .

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen 

Jeannette en Henri Veldsink (Eigenaren Veldsink Advies) in een versierde vestiging naast 
de wensput

Veldsink Advies is jarig en pakt uit met het vervullen van inspirerende wen-
sen. Verdeeld over de vestigingen van Veldsink Advies gaat het om veertig 
wensen, waarbij voor de invulling van een wens een bedrag tot € 1.000 be-
schikbaar is. Het kantoor in Nuenen nodigt iedereen uit om deel te nemen 
aan deze actie.

Familiebedrijf Veldsink Advies staat in 
2019 alweer veertig jaar symbool voor 
persoonlijk en onafhankelijk financieel 
advies. Met dienstverlening op het ge-
bied van hypotheken, verzekeringen 
en pensioenen investeert het bedrijf in 
langdurige relaties met zowel particu-
lieren als ondernemers.

Als bedrijf dat midden in de samenle-
ving staat wil Veldsink Advies het jubi-
leum graag uitgebreid met haar om-
geving vieren. In dat kader is er een ac-
tie gestart waarbij er dit jaar ter ere van 
veertig jaar Veldsink, veertig inspire-
rende (lokale) wensen worden ver-
vuld. Suggesties voor deze wensen 
kunnen tot 15 september worden ge-

daan via www.veldsink40jaar.nl of bij 
een vestiging van Veldsink Advies. 
Klant zijn bij Veldsink is daarbij geen 
voorwaarde - iedereen mag een inspi-
rerende wens indienen, de belangrijk-
ste voorwaarde is dat het gaat om een 
wens die niet voor jezelf maar voor een 
ander wordt ingediend.

Bij Veldsink Nuenen gevestigd aan het 
Park 26-28 in Nuenen kun je deelne-
men aan deze actie. Liever online een 
wens indienen? Ook dat kan natuurlijk 
- de actie is bereikbaar via www.veld-
sink40jaar.nl en Veldsink Advies zal ook 
via andere online kanalen aandacht 
aan deze actie gaan besteden. Welk ini-
tiatief draag jij een warm hart toe? 

Klanten van Veldsink Advies maken 
hiernaast vanaf juni ook kans op één 
van de veertig ballonvaarten. Deze ac-
tie zal lopen tot eind augustus, waarna 
veertig winnaars in het najaar het lucht-
ruim zullen kiezen. Meer informatie 
over deze actie zal onder meer bekend 
worden gemaakt via de speciale jubile-
umwebsite www.veldsink40jaar.nl
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PUZZELHOEKWeek 24

Horizontaal: 1 bedehuis 6 fysieke dwang 12 mispunt 13 gevarieerd 15 akker 16 teugje 
18 tuinhaag 19 hoofddeksel 20 zangnoot 22 edel 25 middelbaar onderwijs 26 hees 
29 eveneens 30 vierdeursauto 32 in elkaar 34 spies 36 truc 37 sleetje rijden 
39 landweg met bomen 41 vaarwel (Frans) 43 loofboom 45 eenheid van weerstand 
47 laatste deel 49 milliliter 50 ordeloze massa 52 rooms-katholiek 53 dof 55 voorzetsel 
56 geluidje 58 bijenproduct 59 begin van een lied 61 rode vrucht 63 lastig vallen 
64 Europees land.64 Europees land.

Verticaal: Verticaal: 1 alcoholvrije drank 2 eikenschors 3 met dank 4 schrijfgerei 5 Ierland 7 adellijk 1 alcoholvrije drank 2 eikenschors 3 met dank 4 schrijfgerei 5 Ierland 7 adellijk 
8 keg 9 en volgende 10 Ned. rivier 11 tragedie 12 riv. in België 14 badartikel 17 vis 8 keg 9 en volgende 10 Ned. rivier 11 tragedie 12 riv. in België 14 badartikel 17 vis 
18 sprookjesfiguur 21 geld schenken 23 basisonderwijs 24 tocht over het water 18 sprookjesfiguur 21 geld schenken 23 basisonderwijs 24 tocht over het water 
27 vrouwelijk hert 28 feitelijk 30 rij 31 optater 33 pl. in Gelderland 35 amfibie 27 vrouwelijk hert 28 feitelijk 30 rij 31 optater 33 pl. in Gelderland 35 amfibie 
38 Griekse letter 40 haardroger 41 blinde woede 42 geheel van woorden 44 luchtbel 38 Griekse letter 40 haardroger 41 blinde woede 42 geheel van woorden 44 luchtbel 
46 hectare 48 spinsel 50 kroeg 51 katoenweefsel 54 explosieve stof (afk.) 46 hectare 48 spinsel 50 kroeg 51 katoenweefsel 54 explosieve stof (afk.) 
55 op grote afstand 57 toverheks 58 korenzeef 60 hoger onderwijs 62 moeder.55 op grote afstand 57 toverheks 58 korenzeef 60 hoger onderwijs 62 moeder.

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

A B P L
N E X A C T V R O O M T
E E R K E U R A T A S O
T R E K O N R IJ P G R O T
T U N E R N IJ D C R E M E
O I R A C E A R I A M M

T E N G E L G R A P P A

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

Oplossingen wk 23
F O T S L O O K W A S H O K R

M A A N F O T O A V N A V E L

M G G O A A T N O E I E O E O

I I D R F K H S I B R R K E W

L D N G P A A T R W P N E Z S

L R A N L A A A E O E J T O M

E A Z I A T H N R T W E E N A

N A G T S P S C T T N K N E L

N W C E R I S E S E E A O T I

I L L M N L P N T R R N T O U

U O E G O O C H E M E R D R R

M V Z O A F T A K E L E N P T

E V E O H M A C H T N A H E L

D E R I C A M S U X A T K D O

L E P P A R A A T N A R U O C

V O O R B E E L DV O O R B E E L D

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

BALANS
BELET
BLEEK
BRENGEN
BUIZEN
DEFECT
EERST
ELFEN
ENTER
FENOMEEN
GOKJE
HAKEN
HOOGTEPUNT
HOUTWOL
IMITERENIMITEREN
KAPELKAPEL
KEBABKEBAB
KITTIGKITTIG
KLAARKLAAR
KNIEKOUSKNIEKOUS
KOPERPOETSKOPERPOETS
LEVENSLEERLEVENSLEER
LOOMHEIDLOOMHEID
MARMOT
NAPOLEONNAPOLEON
PREPARAATPREPARAAT
PRONKKAST
PUIST
RAKET
RESTYLEN
SPADE
TIMING
TRIOMFBOOG
UITRUSTING
VAZEN
VERDACHTE
VETER
WAPENKAMER
WELBEMIND
ZEDEN
ZEEAREND
ZENIT

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

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- 
VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT 
NUENEN NUENEN 
Los de woordzoekerwoordzoeker hierboven op en stuur het antwoord op:hierboven op en stuur het antwoord op:
per email: puzzel@ronddelinde.nl of per post/brievenbus:  per post/brievenbus: 
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen.Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. (Vermeld naam, tel. en adres). (Vermeld naam, tel. en adres). 
De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij de drukkerij.De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij de drukkerij.De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij de drukkerij.
Winnaar:

hierboven op en stuur het antwoord op:

Kruiswoord
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

8 4 2
2 7

2 9 1 7 5
4 1

1 2 5 7 4 8
6 2

7 9 8 1 4
5 8
8 2 6

Sudoku

week 22, Mw. K. Setz, Nuenen.

Elfde editie Beelden in het Park 
Op een zeer warme tweede juni hebben weer negentien amateur kunste-
naars hun beelden uit steen, hout of keramiek in het park in Nuenen 
geëxposeerd. 

Geef voor een mooiere samenleving

Cultuur Overdag doet mee aan 
Oranje Fonds Collecte Online 
Vele stichtingen en verenigingen zetten zich dagelijks in voor een samenle-
ving waarin niemand er alleen voor staat. Dat gaat niet vanzelf en daarom is 
uw hulp nodig.

Tot en met 23 juni collecteert Cultuur 
Overdag online voor het Oranje Fonds. 
Het bijzondere van deze collecte is dat 
50% van de opbrengst besteed mag 
worden door Cultuur Overdag. Met de 
andere helft steunt het Oranje Fonds 
sociale projecten in de provincie waar 
gecollecteerd is. Zo wordt alles 100% 
lokaal besteed! Als u wil doneren, ga 
dan naar https://noord-brabant.oran-
jefondscollecteonline.nl/organisatie/
cultuur-overdag/doneren. Namens 
het Oranje Fonds alvast hartelijk dank 
voor uw bijdrage.

André Rieu in Nuenen!
Op maandagmiddag 17 juni kan geno-
ten worden van muziek van André 
Rieu. Dan wordt namelijk in Het Kloos-
ter een prachtige registratie vertoond 
van één van zijn concerten. ‘Under The 
Stars’ is de registratie van de spectacu-
laire concerten die André Rieu en zijn 
Johann Strauss Orchestra gaven in juli 
2011, voor het vijfde achtereenvolgen-
de jaar op het Maastrichtse Vrijthof. 
Muzikale gasten zijn Kimmy Skota uit 
Kaapstad, de Australische Mirusia, The 
Platin Tenors, het Soweto Gospel Choir 
uit Johannesburg en het New Yorkse 
Harlem Gospel Choir. De filmvertoning 
is mogelijk dankzij samenwerking met 
Woonzorgcentrum Savant van Lenthof 
Nuenen.

‘Galerie aan huis’ op Boordseweg 5
Na een korte periode alleen online te zijn geweest, kunt u onze kunstuitleen en 
galerie nu ook zonder afspraak bezoeken. We openen de deuren van onze Ga-
lerie aan huis op zondag 16 juni van 11.00 tot 17.00 uur (tegelijk met de Van 
Goghmèrt!). Daarna elke vrijdag- en zaterdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur. 

 Onze collectie bestaat uit moderne hedendaagse 
schilderijen en grafische werken in oplage ( zeef-
drukken, litho’s, etsen, e.d.) van bekende Neder-
landse kunstenaars. Een groot deel is ook beschik-
baar voor kunstuitleen. We bieden de mogelijkheid 
aan om kunst te huren of kunst te sparen.
Verder vindt u bij ons een kunst-outlet, een collec-
tie handbeschilderde beelden en de mogelijkheid 
uw werk in te laten lijsten. Voldoende redenen om 
een keer bij ons langs te komen op Boordseweg 5 
of een afspraak te maken. Check voor meer info 
onze website www.galerieborchgreve.nl

Gerard en Henny Stabel

 Onze collectie bestaat uit moderne hedendaagse 
schilderijen en grafische werken in oplage ( zeef-
drukken, litho’s, etsen, e.d.) van bekende Neder-

Deze expositie werd bijna letterlijk 
omgeven door een indrukwekkende 
twee uur durende optocht met 58 gil-
des uit binnen- en buitenland, ter ere 
van de Kring Gildedag. De belangstel-
ling voor de beelden kwam daarna 
goed op gang. Voor de kunstenaars 
was het een geslaagde dag. Zij moch-
ten veel positieve reacties over hun 
kunstwerken in ontvangst nemen en 
ook wisselden enkele beelden van ei-
genaar.
De deelnemers werden voorzien van 
een drankje en een worstenbroodje 
(met dank aan Nolly) en er was muzika-
le omlijsting door een accordeonist. 

Sponsoren
Ook dit jaar waren er voor de exposan-
ten geen kosten dankzij de bijdrage 
van onze sponsoren en het kosteloos 
plaatsen van aankondiging en nabe-
schouwing in de lokale kranten. De or-
ganisatie van Beelden in het Park be-
dankt de sponsoren: Café Schafrath , 
Restaurant Tong Ah, Auberge Vincent, 
Café Ons Dorp, Oogwereld Ton Lips en 
IJssalon Italia.

Aanvang concertregistratie: 14.30 uur. 
De zaal is open vanaf 14.15 uur. Toe-
gangskaarten (à € 6,50 inclusief een 
kopje koffie/thee) zijn te koop aan de 
balie van Het Klooster of via de ticket-
webshop van Cultuur Overdag. Meer 
informatie over deze en alle andere ac-
tiviteiten van Cultuur Overdag is te 
vinden op www.cultuuroverdag.nl
 

Repair Café Laarbeek
Woensdag 19 juni organiseert RCL weer een middag waar men terecht kan met 
defecte huishoudelijke materialen, kleding, kleine meubels en fietsen. Deze mid-
dag vindt plaats in het Dorpshuis Grotenhof 2 te Lieshout van 13.30 tot 16.00 uur. 
Info 06-58842046.

Plantenwandeling 
IVN Nuenen   
Collse Zegge
Op maandagavond 17 juni organiseert 
het IVN Nuenen een plantenwande-
ling door het gebied de Collse Zegge. 
Het is een uniek, ongeschonden beek-
dallandschap in de rijke natuur rond 
de meanderende Kleine dommel. 

De wandeling gaat langs beemden, 
broekbossen en rietvelden. Dit is een 
wandeling waarbij planten zeker onze 
aandacht krijgen, maar meer nog gaat 
het om de beleving van de natuur en het 
afwisselende landschap. Het is een inte-
ressante wandeling van ca. 2 uur. Het is 
een nat gebied. Daarom wordt stevig, 
waterdicht schoeisel aanbevolen. 
We vertrekken op de fiets om 19.00 
uur bij Het Klooster in Nuenen. De 
wandeling start enige tijd later bij Coll-
se Watermolen.  Voor informatie kunt u 
bellen met Tineke van der Meer tel. 
040-2836846 of zie de site
 www.ivn.nl/afdeling/nuenen-ca 

I nformatie b ijeenkomst 
AutoMaatje Nuenen
Op vrijdag 21 juni is er van 10.00 uur tot 12.00 uur een in-
formatiebijeenkomst voor (aankomend) vrijwilligers van 
ANWB AutoMaatje Nuenen. Locatie: Het Kwetternest, 
Mantelmeeuwlaan 10 in Nuenen. Aanmelden is fijn info@
automaatjenuenen.nl) maar niet noodzakelijk. 

PERDIRECT

Meld je aan als kranten/folderbezorger en.....

• Ben je 13 jaar of ouder
• Verdien je eigen geld
• Bezorgen op: 
 woensdagmiddag en donderdag
Ben jij geïnteresseerd?
Bel of mail zo snel mogelijk!

040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Rond de Linde is op zoek naar bezorgers voor:

Zin in een bijbaantje!

NUENEN CENTRUM
OMGEVING DE AKKERS
& VAKANTIEBEZORGERS

JULI & AUGUSTUS
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SPORTVoetbal

Julie van Nispen tweemaal op 
het p odium bij zwem� nales
Door Martin de Wildt

Bij de Regionale Minioren Finales in Tilburg, de Brabantse kampioenschap-
pen voor zwemmers tot 12 jaar, heeft Julie van Nispen van Z&PV Nuenen 
tweemaal het podium gehaald. Op zowel de 100 als 400m vrijeslag wist ze 
met een persoonlijk record een bronzen plak in de wacht te slepen.

Verdeeld over 2 dagen begon de wed-
strijd op zaterdag met een PR en een 
vierde plaats voor Julie op de 100vlin-
der, direct gevolgd door eveneens een 
dik PR voor Arlyn Schouten op de 
100rug (9e). Ondanks een uitglijder bij 
de start verbeterde Koen van den Wil-
denberg daarna zijn 100rug (5e), net 
als Stijn van der Velden zijn 100school 
(19e). En met een verbetering van ruim 
een seconde pakte Julie op de 100vrij 
haar eerste bronzen medaille.
Na een korte pauze was er wederom 
een PR voor Arlyn op de 50vlinder (11e), 
iets wat ook Ralph Spanjers wist te 
doen op zijn 50vlinder (9e). Julie ging 
daarna verder met wederom een PR op 
de 200wissel (5e), terwijl Arlyn haar 2e 
toptijd aanscherpte op de 100vrij (8e).

Op zondag met Kim Geraets in plaats 
van Stijn begon de wedstrijd direct 
goed met brons voor Julie op de 
400vrij. Met een PR van 23 seconden 
schoof zij op van plek 5 naar plek 3 en 
dus een podiumplaats. Met de erva-
ring van de zaterdag pakte Hugo 
(2010) op de 100wissel zijn eerste ver-
betering (15e), gevolgd door Arlyn op 
de 100school (13e). Ook Koen (6e) en 
Julie (5e) kwamen op de 100school tot 
nieuwe toptijden, waarna Hugo op de 
50vlinder zijn eerste top 10 klassering 
behaalde. Iets was hij een uur later op 
de 100rug met een 9e plaats nog wist 
te overtreffen. In de afsluitende esta-
fette kwamen Julie, Kim, Koen en 
Ralph tot 2.46.58 en daarmee een 6e 
plaats.

De ploeg van Z&PV Nuenen bij de RMF 2019

Toerclub Nuenen: veilig op weg voor alle fietsers

ja, we roepen best vaak en hard, 
maar dat is alleen om onze mensen 
in de groep te waarschuwen voor 
tegemoet komers, paaltjes, kruis-
punten en andere gevaarlijke situa-
ties. Dat klinkt voor anderen soms 
onvriendelijk maar is echt bedoeld 
voor onszelf.

• al onze groepen fietsen met maxi-
maal 15 mensen, en altijd onder 
leiding van een wegkapitein. Zijn 
taak is het begeleiden van de groep 
met betrekking tot veiligheid, weg-
gedrag en sociaal gedrag.

• als we inhalen geeft de eerste aan 
hoeveel wielrenners er nog volgen 
en de laatste van de groep zegt be-
dankt en dat hij/zij de laatste van 
de groep is.

• we gooien geen afval weg
• we houden ons aan de verkeersregels
• onze clubritten zijn op tijdstippen 

dat er weinig andere fietsers op de 

En dat merk je op het fietspad, maar 
ook in de media: de strekking van de 
artikelen is niet altijd even positief 
voor ons, wielrenners. De titel “Strijd 
op het volle fietspad” zegt genoeg. 
Hoogste tijd dus om aan onze mede-
Nuenenaren te laten weten wat Toer-
club Nuenen met deze signalen doet.

TCN heeft 265 leden, en is daarmee 
een van de grootste toerclubs in Ne-
derland. Voor ons is veiligheid een erg 
belangrijk onderwerp. Wij voelen ons 
zeer verantwoordelijk voor de veilig-
heid van anderen en van onze eigen 
leden. Enkele jaren geleden hebben 
wij dit bovenaan onze agenda gezet.
Hieronder vermelden wij graag de ge-
nomen maatregelen.

• al onze leden hebben een fietsbel 
gekregen met de bedoeling deze te 
gebruiken als we gaan inhalen. En 

Jeugdweekend Juventud:   
Het was weer een groot feest!
Het was een groot feest op het Sportpark van RKGSV Gerwen tijdens het af-
gelopen Pinkersterweekend. Ruim 100 deelnemers vierden daar de afslui-
ting van het voetbalseizoen met een feestelijk jeugdweekend. De kamp-
commissie had weer allerlei activiteiten bedacht om de deelnemers te 
vermaken. Alle activiteiten hadden een centraal thema: Feest.

’s Avonds na de barbecue stond Nuno 
de mentalist op het programma, be-
kend van het programma ‘De Nieuwe 
Uri Geller’. Hij had een koningscobra 
meegenomen waar de kinderen mee 
op de foto mochten. Er was ook een 
vuurspuwact en een fakiract met een 
spijkerbed. 
Zondagmorgen na het ontbijt was het 
tijd voor een tienkamp waar de laatste 
punten verdiend konden worden. Al-
lerlei spellen moesten gespeeld wor-
den om zoveel mogelijk punten te ver-
dienen voor het team. Zo moesten de 
deelnemers touwtrekken op een zeep-
baan, wat zorgde voor hilarische en 
glibberige taferelen, maar o.a. ook 
aardappels met een katapult schieten, 
taarten gooien. Tijdens het finalespel 
moesten de teamleiders het tegen el-
kaar opnemen om zoveel mogelijk 
goede gerechten te raden tijdens het 
teamleidersdiner.
Daarna was het tijd voor frietjes en tij-
dens de prijsuitreiking werd de win-
naar bekend gemaakt. Iedereen kreeg 
nog een bidon mee naar huis en werd 
het kamp afgesloten waarna iedereen 
moe maar voldaan huiswaarts keerde.

Het was weer een groot succes. Via 
deze weg willen wij iedereen bedan-
ken die dit weekend mogelijk heeft ge-
maakt. Sponsoren, vrijwilligers en na-
tuurlijk de deelnemers.... Wij kijken te-
rug op een geslaagd weekend!

Al de jeugdleden werden verdeeld in 
verschillende teams en iedereen werd 
goed door elkaar gehusseld. Op vrij-
dagavond werd ieder een getrakteerd 
op champagne en bitterballen, want 
dat hoort tenslotte bij een feest. Aan-
sluitend waren er allerlei feestelijke 
spelletjes: oliebollen happen, flessen-
voetbal en ga zo maar door. Nadien 
werden de ouderen naar het Honden-
terrein in Gerwen gebracht voor een 
spannende Spooktocht. Allerlei op-
drachten moesten voltooid worden 
om de vloek op te heffen en de geest 
te bevrijden. Erg spannend... het bleef 
die nacht dan ook erg lang onrustig in 
het tentenkamp op het sportpark.

Na het ontbijt op zaterdag speelden 
de deelnemers een quiz. Gewapend 
met een map vol vragen en opdrach-
ten en een tas met bijbehorend mate-
riaal moest er van alles gedaan wor-
den: slingers knutselen, ice bucket 
challenge, buiken schminken en een 
kinderfeestje naspelen. 
Na een stevige lunch was het tijd voor 
een middag vol voetbal. De vormen 
van voetbal waren wel erg bijzonder. 
Zo moest er op 1 voetbalveld gevoet-
bald worden met een rugbybal, op 1 
voetbalveld moest iedereen een blind-
doek om. ’s Middags was er een ballon-
nenclown aanwezig om de kinderen 
een snelcursus ballonnen vouwen te 
geven. 

Achtste EMK      
van de Mortel Penaltytoernooi
Op zaterdag 8 juni  was er bij EMK het inmiddels traditionele 8e EMK van de 
Mortel penaltytoernooi.

dat kon de pret niet drukken. Inmid-
dels is de organisatie bij de tijd met 
actuele standen die te raadplegen 
zijn middels een QR-code. Ter afslui-
ting was de zon volop aanwezig bij de 
prijsuitreiking voor de beste keepers 
en de beste teams, met een wisselbe-
ker die een nieuwe bestemming 
krijgt. 

Enkele honderden voetballers (vrou-
wen en heren) waren aanwezig met 
veel publiek dat overal kon meekij-
ken. Voor sommige teams gaat het 
om het beproeven van talent en ge-
luk. Voor anderen is meedoen het al-
lerbelangrijkste in een sfeer van reü-
nie en gezelligheid. Af en toe kwam 
een regenbuitje uit de hemel, maar 

De beste keepers en beste teams met de wisselbeker

Jaarvergadering 
RKGSV
Op donderdag 20 juni is om 20.30 uur 
in de kantine de jaarlijkse algemene le-
denvergadering van voetbalvereni-
ging RKGSV. 
Tijdens deze vergadering wordt door 
het bestuur verantwoording afgelegd 
aan de leden en worden de beleids-
voornemens voor het komend jaar be-
kend gemaakt. Ook dit jaar heeft de 
club een aantal jubilarissen die gehul-
digd zullen worden. Iets waar RKGSV 
zeer trots  op is! Alle leden zijn hierbij 
uitgenodigd voor de jaarvergadering.

Inspiratie- 
bijeenkomst   
‘Hoe word ik mezelf?’
Bij mezelf blijven en jezelf ontdekken 
is niet altijd even makkelijk en kan voor 
een flinke worsteling met jezelf en je 
omgeving zorgen. Het aangeven van 
grenzen is hierbij noodzakelijk.
Grenzen aangeven hoeft niet altijd 
‘nee’ zeggen te betekenen. Er zijn meer 
mogelijkheden om je grens aan te ge-
ven en te ontdekken wat er bij jou past. 
Daarnaast is het belangrijk om op zoek 
te gaan naar mogelijkheden en kansen 
om te kunnen groeien. Wat jarenlang 
OK was en nu niet meer lekker voelt, 
mag veranderd worden.
Tijdens deze inspiratiebijeenkomst 
leer je meer naar jezelf te luisteren, zo-
dat je weer authentiek wordt. Jouw li-
chaam geeft kleine en grote signalen 
af. Maar wat betekenen deze signalen 
eigenlijk? Aan de hand van voorbeel-
den neemt de Nuenense Nicole je mee 
en inspireert je op een unieke manier 
om je lichaam beter te begrijpen en te 
weten te komen wat jouw lichaam je 
wil zeggen. Wanneer je in staat bent 
om beter naar je lichaam te luisteren, 
dan zul je merken dat je makkelijker je 
grenzen kunt aangeven. Je zult sneller 
doorhebben waar je blij van wordt en 
wat je energie kost.
 
Aanmelden kan via www.body-in-ba-
lance.nl/agenda. Vrijdag 14 juni van 
19.30 - 22.00 uur. Locatie: De Heremiet, 
Begoniastraat 15, Eindhoven. Ticket: 
€27,50.

Zwemmen

van de Mortel Penaltytoernooi

De lente is begonnen, begin van het � etsseizoen voor toer� etsers en wiel-
renners, maar ook voor talloze andere � etsliefhebbers zoals gezinnen, ou-
deren, toeristen etc. 

weg zijn: zondagochtend, dinsdag 
en woendag en donderdag (och-
tend en avond), en vrijdagmiddag.

• in de bebouwde kom fietsen we 
rustig en in de bossen kijken we uit 
voor wandelaars

• we fietsen zo veel mogelijk rustige 
en verkeersarme routes

• we fietsen altijd met helm en op-
vallende kleding

Jammer genoeg is dit alles geen ga-
rantie voor nul ongelukken. Maar we 
blijven hameren op veiligheid en weg-
gedrag bij onze leden. 
Voor informatie en reacties, zie www.
tcnuenen.nl
Kortom, wij zijn ons ervan bewust dat 
we een grote verantwoordelijkheid 
hebben en wij willen graag dat elke 
fietser, wie het ook is, veilig thuiskomt 
en een fijne tocht heeft gereden, hoe 
druk het ook is op onze mooie Bra-
bantse wegen en in onze bossen.

Namens alle leden,
Maarten Klomp, Voorzitter TC Nuenen



Op zoek naar inspirerende Op zoek naar inspirerende 
kantoorruimtekantoorruimte om samen
te ondernemen? te ondernemen? 

Bedrijvencentrum Veldsink Campus
biedt moderne kantoorruimtes 
voorzien van alle gemakken!

•	 Open, lichte werkomgeving
•	 Moderne faciliteiten
•	 Gezamenlijk restaurantGezamenlijk restaurant
•	 Eigen parkeergelegenheidEigen parkeergelegenheid
•	 Prijzen vanaf Prijzen vanaf € 595,- p.m.

Nieuwsgierig geworden?
Bel 040 – 3033500 of bezoek de Veldsink Campus
en krijg direct een rondleiding!

Veldsink Campus - De Pinckart 54 Nuenen - www.veldsinkcampus.nl
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