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W E E K D I E N S T E N
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________

SPOEDPOST
Spoedpost Anna-ziekenhuis,

Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 088 - 876 51 51
‘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

OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Hoge Brake 72.

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.

Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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Weekkrant voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
• Aanleveren teksten: redactie@ronddelinde.nl • Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl
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Gerwens 
Gezelligheids-
Toernooi 
RKGSV 

Wette’s 
Dorpsfestijn

Eerste groep Oekraïnse 
vluchtelingen ontvangen
Door Nannie van den Eijnden

Woensdag 1 juni kon op uitnodiging van de gemeente Nuenen c.a. een 
bezoek worden gebracht aan de opvanglocatie in de voormalige basis-
school aan de Vrouwkensakker. Er is snel geschakeld en heel hard ge-
werkt om samen de eerste groep van dertien vluchtelingen goed op te 
vangen. Deze kwam donderdag 2 juni rond 10.00 uur aan vanuit de sobe-
re noodopvang Microlab in Eindhoven.

Er was flink verbouwd en ingericht. 
Lokalen waren omgetoverd tot ver-
blijfs- en slaapruimte met bedden, 
kastjes, een tafel en stoelen en een 
klein keukentje met een gevulde 
koelkast, een plantje en een map met 
belangrijke informatie. Per lokaal is 
een eigen kookgelegenheid met 
kookplaat en huisraad in een grote 
gezamenlijke keuken aangebracht. 
En er zijn drie nooddouches geïnstal-
leerd. De eerste week is catering ge-
regeld: Brasserie De Kruik in Neder-
wetten kookt en voor de allereerste 
avond stond 'borsjt' op het menu, 
een Oekraïnse rode bietensoep.

Nieuwe locatiemanager
Mirjam de Groot is de nieuwe locatie-
manager uit Uden, die voor deze 
baan was getipt. Ze is op maandag 30 
mei begonnen en gewoon in het die-
pe gesprongen. “Dit drijft me”, vertel-
de ze. “Ik ben ben raadslid en fractie-
voorzitter geweest en wil graag voor 
bepaalde groepen in de samenleving 
zaken regelen.” Daar is ze goed in ge-
slaagd. Ze heeft nog vrijwilligers no-
dig, hoe meer handen hoe liever.

Intensieve samenwerking
Er hebben al zo’n 40 vrijwilligers ge-
holpen en ook mensen die Oekraïns 
en Russisch spreken hebben zich vrij-
willig bij LEVGroep gemeld. De ge-
meente heeft een projectgroep ge-
formeerd waarin alle disciplines 

aangesloten zijn: openbare orde en 
veiligheid, sociaal domein, welzijn, 
rampenbestrijding, burgerzaken, 
communicatie en scholen. Nathalie 
van de Rijt is voorzitter van deze 
ambtelijke werkgroep die wekelijks 
overlegt en nauw samenwerkt met 
Dienst Dommelvallei. “De saamhorig-
heid is groot”, vertelt ze. “Er is geen 
onvertogen woord gevallen en ie-
dereen begrijpt de noodzaak.” Haar 
collega Luuk van Poppel (openbare 
orde en veiligheid): “Aan hoeveel za-
ken je moet denken! We vullen elkaar 
goed aan.”

Prioriteit
“Onze eerste prioriteit is deze groep 
mensen tot rust laten komen”, zei Mir-

De 51ste Avondvierdaagse 
Nuenen van 14 t/m 17 juni
Voor de 51ste keer wordt in Nuenen de Avondvierdaagse gelopen en wel 
van 14 t/m 17 juni. Na drie jaar van gedwongen rust mogen we eindelijk, 
wij als organisatie zijn er klaar voor.

Een spektakel dat jaarlijks meer dan 
duizend deelnemers trekt en in al die 
jaren nog niets van zijn aantrekkelijk-
heid heeft verloren. Ballonnen, bloe-
men, slingers, medailles, vrolijke en 
juichende kinderen op de laatste 
avond van de avondvierdaagse in het 
park te Nuenen. Maar dan moet er 
eerst wel vier dagen zijn gewandeld 
door de bossen en velden ofwel de 
mooie natuur rondom Nuenen. Kin-
deren plezier voor wandelen en lief-
de voor de natuur bijbrengen is een 
van onze doelen.

Start alle avonden, vanuit het clubge-
bouw van de H.S.C.N. aan de Lisse-
voort te Nuenen om ca 18.30 uur. Op 
vrijdag start de 5 km om 18.50 uur.
Voorinschrijving voor dit gezellige 
sportevenement op 7 en 9 juni van 
19.00 uur tot 20.30 uur in Sportcom-
plex de Drietip. Alsmede van 7 t/m 13 
juni tijdens openingstijden bij de 
JUMBO in de Smidse of de JUMBO in 
het Kernkwartier voor € 4,- inclusief 
een medaille. Ook op de eerste avond 
kunt u vanaf 18.00 uur inschrijven op 
het startbureau maar dan bedraagt 
het inschrijfgeld € 5,-.

Kijk ook op www.wsvnuenen.nl, daar 
vindt u de routekaartjes en meer in-
formatie.Bij het inschrijven ontvangt 

Grote Musicalshow    
met Brigitte Heitzer
Op 18 en 19 juni geeft Orkest GMK een wervelende theatershow in Het 
Klooster in Nuenen! Bij deze Ameezing Broadwayshow  komen al je favo-
riete musicals voorbij! Van The Lion King en Frozen tot Zij gelooft in mij en 
The Sound of Music.

Brigitte Heitzer
Zonder een échte musicalster is dit 
Musicalconcert niet af! Daarom zal 
Brigitte Heitzer de sterren van de he-
mel zingen.

In 2007 werd zij bekend, toen ze de 
televisieshow Opzoek naar Evita 
won. Inmiddels is ze een bekende 
naam in Theaterland en heeft ze veel 
verschillende rollen op haar naam 
staan. Momenteel speelt zij de rol 
van Princess Diana in de musical Dia-
na en Zonen.

Meezingen met een drankje
Tijdens dit concert hoef je niet stil op 

je stoel te blijven zitten! De bar is 
open, een drankje wordt geschonken 
en meezingen is zeker niet verboden! 
De theaterzaal is omgetoverd tot een 
concertzaal waar je op de staanplaat-
sen zo dichtbij staat dat je de muzi-
kanten en Brigitte bijna kunt aanra-
ken!

Kortom: dat wordt een gezellige 
avond!

Show voor de hele familie
Deze show is geschikt voor iedereen! 
Door de diversiteit van muziek, show 
en beeld zal er ook voor kinderen ge-
noeg te beleven zijn! Dus laat je beto-
veren door al de prachtige musical-
muziek en droom even weg met de 
mooiste verhalen.

Kom kijken!
Zaterdagavond 18 juni, 20.00 uur. 
Zondagmiddag 19 juni, 15.00 uur. 
Het Klooster Nuenen. 

Kaarten te koop via: 
www.gerwensmuziekkorps.nl

jam. “Dan gaan we  inventariseren 
waar ze behoefte aan hebben en 
waarmee we ze kunnen ondersteu-
nen. Daarna zullen we ze registreren, 
met hulp van de tolken.” Er komen 
spontane aanmeldingen binnen: ie-
mand heeft een 2- en 3-zitsbank over 
en iemand bracht een bos pioenro-
zen. Mirjam zal een oproep doen als 
er behoefte is aan spullen. Voor nu 
zijn er vrijwilligers nodig. Er is met 
man en macht gewerkt om de vluch-
telingen uit Oekraïne een warm en 
gastvrij welkom te geven.

Locatiemanager Mirjam de Groot is 
bereikbaar via dit e-mailadres: mir-
jam.degroot@levgroep.nl

Perkplanten 
in terraspot
In diverse soorten en kleuren. 
11.99 p.st.
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Elke zondag open
Nuenen Kapperdoesweg 8

5.99

u een programmaboekje met een be-
schrijving van alle wandelingen.

Dat het organiseren van een avond-
vierdaagse veel werk vergt is bij de 
organisatie bekend. Denk hierbij aan 
flyeren, het boekje met advertenties 
voorbereiden, verkeersregelaars aan-
stellen en instrueren, EHBO'ers rege-
len en muziekkorps uitnodigen. Maar 
als de potjes met vet weer op de tafel 
zijn gezet en iedereen lekker mee-
loopt met natuurlijk een gezonde 
hap voor onderweg wordt het zowel 
voor de organisatie als de lopers een 
vet coole avondvierdaagse. Trek je 
stoute schoenen aan en durf te gaan!

Deze week 
als bijlage

DE MENS IN HET UNIFORM DE ZAAK RONALD ‘V’

VOETBAL RONDOM TWEEDE WERELDOORLOG RKSV NUENEN
LEKKER UIT EIGEN KEUKEN KIP TANDOORI SALADE

Wonen, genieten, leven, Nuenen, Gerwen, Nederwetten
zonuenen.nl   JUNI 2022-081   GRATIS
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GEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

 AFVALWEETJE:

U kunt gebruikte olie of vet 
in een leeg melkpak gratis 
inleveren bij de milieustraat 
of bewaar het voor de GRIP wagen. 
Wanneer u het inlevert kunnen ze 
omgezet worden in biobrandstof.

 GEMEENTEHUIS NUENEN
Veel zaken regelt u direct via onze website. Moet u toch 
langskomen op het gemeentehuis? Maak dan online een 
afspraak. Het gemeentehuis is elke werkdag open van 
08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 
19.00 uur. Geen internet? Bel ons klantcontactcentrum. 
Wij zijn telefonisch bereikbaar van ma t/m do van 08.30 
tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.

A: Jan van Schijnveltlaan 2, 5671 CK Nuenen
T: 040-2631631

 E: gemeentehuis@nuenen.nl
W: www.nuenen.nl

 Ga voor meldingen openbare ruimte naar:
www.nuenen.nl/melding-doen

 MILIEUSTRAAT 
De Huufkes 48-50, 5674 TM Nuenen | T: 040-28373 83 
Openingstijden:  di. en vr. 13.00-17.00 uur, 
woe 13.00 - 20.00 uur, za. 10.00-17.00 uur.

 CMD, CENTRUM   
 MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, 
omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven 
wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? 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!
Inloop voor echtscheidingsspreekuur is iedere dinsdag 
van 18.00 - 20.00 uur.
Op vrijdag is er geen inloop voor Wmo.

Adres: Berg 22c, 5671 CC Nuenen
Telefoon: 040-2831675 | E-mail: cmd@nuenen.nl

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, 
Dinsdagavond 19.00-20.00 uur,
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COLLECTE
Jongerenkoor Jocanto Nuenen heeft vergunning voor het 
inzamelen van statiegeld fl essen en kratten. De inzameling 
vindt plaats op woensdag 15 juni t/m vrijdag 17 juni (tot 
22.00 uur) en op zaterdag 18 juni tot 17.00 uur. 

MILIEUSTRAAT TIJDELIJK 
GESLOTEN
Woensdagavond 15 juni, donderdag 16 juni en vrijdag 17 
juni vindt er groot onderhoud plaats aan de vloeistof-
dichte vloer. De Milieustraat en de gratis brenghoek zijn 
dan gesloten. Zaterdag 18 juni bent u vanaf 10.00 uur weer 
van harte welkom. 

VERKEER
WEGWERKZAAMHEDEN ASFALTONDERHOUD 
SMITS VAN OYENLAAN
Wij zijn bezig met asfaltonderhoud op diverse wegen en 
gaan werkzaamheden uitvoeren waarbij op de Smits van 

Oyenlaan op het werkvak tussen de Papenvoortsedijk en 
de Stiphoutseweg een conserveringslaag wordt aange-
bracht.

Wanneer?
Maandag 20 juni t/m woensdag 29 juni 2022. Afhankelijk 
van de weersomstandigheden kan dit afwijken.

Bereikbaarheid
Tijdens deze wegwerkzaamheden is er dagelijks tussen 
09.00 en 17.00 uur geen doorgaand verkeer mogelijk in 
de richting Gerwen/Lieshout:
- Er is geen verkeer mogelijk vanaf de Papenvoortsedijk 

tot aan de Stiphoutseweg. Doorgaand verkeer wordt 
omgeleid via de A270.  

- Verkeer vanuit Gerwen in de richting   Nuenen blijft 
mogelijk met een snelheidsbeperking. 

- Oversteken van de Smits van Oyenlaan met auto en 
fi ets blijft veelal mogelijk onder begeleiding van ver-
keersregelaars. 

Tijdens de werkzaamheden wordt op het werkvak een 
snelheidsbeperking ingevoerd van 30 km. We vragen uw 
begrip hiervoor.

Busdienstregeling
De buslijnen 321 en 322 worden tussen 09.00-17.00 uur 
omgeleid tijdens werkdagen in deze periode. Buiten deze 
tijden en in het weekend geldt de reguliere dienstregeling. 
Kijk voor meer informatie op www.hermes.nl

Vragen?
Voor meer informatie over de wegwerkzaamheden, neem 
contact op met het KlantenContactCentrum via 040-
2631699 of bekijk onze website: https://www.nuenen.nl/
smits-van-oyenlaan 

RAADSINFORMATIE
De raadsvergadering van donderdag 
9 juni is geannuleerd. De nieuwe 
datum van de raadsvergadering is 
16 juni om 19.30 uur.

Bekijk de onderwerpen die op de agenda staan via nue-
nen.raadsinformatie.nl
Volg de vergaderingen live via: https://nuenen.raadsinfor-
matie.nl/live - of LON TV

EERSTE OEKRAÏENSE 
VLUCHTELINGEN ZIJN 
GEARRIVEERD
Op donderdag 2 juni is de eerste groep Oekraïense vluch-
telingen in Nuenen aangekomen. De groep bestaat uit 13 
personen. Zij verbleven eerder in de kortdurende opvang 
in Eindhoven. De vluchtelingen zijn welkom geheten door 
de locatiemanager, medewerkers van de gemeente en 
vrijwilligers. Als gebaar van welkom is elke kamer voorzien 
van een gevulde koelkast. En een gezellig plantje, met 
dank aan Bloemkwekerij ’t Schuurke. 
We willen de vluchtelingen nu in alle rust laten bijkomen 
van hun ervaringen in Oekraïne en hun vlucht uit hun ver-
trouwde omgeving. We hopen dat zij zich gedurende de 
tijd die zij hier doorbrengen in Nuenen thuis gaan voelen.

Wil je helpen? 
Wil je als vrijwilliger de Oekraïense vluchtelingen begelei-
den en wegwijs maken in Nuenen? Meld je dan aan bij het 
Steunpunt Vrijwilligers van de LEV-groep via telefoonnum-
mer 040-283 16 75. Iemand zal namens de LEV-groep 
contact met je opnemen om de wensen en mogelijkheden 
te bespreken.

Op de hoogte blijven?
Meer informatie over de opvang van Oekraïense vluchte-
lingen is te lezen in de wekelijkse nieuwsbrief. Wilt u de 
nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mailtje naar  oe 
krainers@nuenen.nl  en vermeld in de onderwerpregel 
‘aanmelding nieuwsbrief’.  De nieuwsbrieven zijn ook te 
lezen op onze website www.nuenen.nl.

CORONA GEZONDHEIDSMO-
NITOR JONGVOLWASSENEN
Corona heeft de afgelopen 2 jaar veel invloed op mensen 
gehad. De GGD brengt via online vragenlijstonderzoek de 
impact van corona op gezondheid, leefstijl en het welzijn 
van jongvolwassenen tussen de 16 en 25 jaar in kaart. Vul 
de vragenlijst in via www.pandemening.nl en maak kans 
op mooie prijzen.

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 31-05-2022 EN 06-06-2022

In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl)
 zijn de volgende besluiten gepubliceerd:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Nuenen-west, veld E+F1, 
Laan door de Panakkers ong.
percelen D 4920 en D 3984  Bouwen van 11 woningen 
Helsestraat 1 Plaatsen van een tijdelijke  
 (meergeneratie)woning  
Gerwenseweg 14 Plaatsen van een garage 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Het park in het centrum Het Park Festival 
Schoutse Vennen 15 Internationale Stationaire 
 Motoren Show  
Lissevoort 10 Plaatsen van 3 semi-onder- 
 grondse afvalcontainers  

Aanvragen / meldingen  APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Kruising Boordseweg/ Horecaplein tijdens Nuenen
Parkstraat en Parkstraat 1 t/m 3 kermis 8 t/m 12 juli 
Vincent van Goghstraat  Terrasuitbreiding tijdens
aan de zijkant van Park 25 Nuenen kermis
Nuenen c.a Collectevergunning 
Vincent van Goghplein Besloten circusvoorstellingen  
Het Steenen Huys 38 Alcoholwetvergunning, 
 exploitatievergunning en 
 terrasvergunning 
Sophiastraat Straatspeeldag 
Kanaaldijk Hulsterbroek,  Doorkomst van het
Collse Hoefdijk en Collseweg fi etsonderdeel Theta Triathlon
De Kiosk in het Park 'Muziek op de kiosk'  

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Sportpark aan De Polder 1 Onthe¬  ng Alcoholwet en  

vergunning A.P.V. t.b.v. 
 organisatie jaarlijks terugke- 
 rend Gerwens Gezelligheids-
 toernooi op 11 en 12 juni 
Sportpark “de Lissevoort” en
vrijdag “Het Park” Klooster Evenementenvergunning
 Avondwandelvierdaagse  
 14 t/m 17 juni 
Nuenen c.a Collectevergunning aan
 Showkorps O&V  

   DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum  Locatie Omschrijving
02-06-2022 Enodedreef 8 Anterieure overeenkomst  
  ten behoeve van de ontwik-
  keling van een woning 

Dit zijn kennisgevingen en geen o¬  ciële publicaties. Het 
digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de o¬  ciële 
publicatie. 
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om 
berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.
overheid.nl
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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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

Autobedrijf Joop v.d. Heuvel 

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

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

GESPECIALISEERD IN VOLVO EN JAPANSE MERKEN

TE KOOP: Volvo S60 sedan zwart
2.0T Drivers Edition  |  Bouwjaar 2007

benzine, automaat   |  Kilometerstand 220.000
(betreft bemiddeling voor klant)

  

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

Ook voor de best 
belegde broodjes

Sukade lappen ....... 500 gram 7,95
Gevulde Tortilla’s ....2 stuks 5,95
100 gram gebraden Kipfi let +
100 gram Snijworst........................4,50 
Oerhammetje ............per stuk 3,00
Brie - Varkenshaas 
schuitje .................................per stuk 4,95
Oester Chutney ..... 100 gram 2,65

• 4 Hamburgers
• 4 Saté stokken
• 4 Barbecue worsten
• 3 Pistoletjes + kruiden boter
• 500 gram Huzaren Salade
• 3x 250 gram Saus

Geldig van 
13 juni t/m 18  juni

Max. 2 tassen per klant

KOOPJE

VD GRILL

SMAAKVOL

OP BROOD

SPECIAL

MET HET BOEK 
“DE PERFECTE 

BARBECUE”

VADERDAG TIP!

voor 25,-    

45,-
OP=OP

Alles in een mooie koeltas!

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

040 - 843 853 0

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie 
specialist van 
Nuenen en omgeving. 
Al 12 jaar ervaring!

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie 

Nuenen en omgeving. 

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl Polit
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WE 
WANT
YOU!

Parkstraat 7  .  5671 GD Nuenen  .  040 283 6441 www.josecuypers.nl

VAKANTIE-/WEEKENDHULP GEZOCHT

Heb jij oog voor fashion en trends? Ben je enthousiast en sociaal? 
En tover jij bij iedere shopper een glimlach op het gezicht?

Dan ben jij de nieuwe collega die wij zoeken voor onze 
multi-brandstore in Nuenen! Solliciteren? Stuur een mail met 

korte toelichting en je CV naar mode@josecuypers.nl

Boord 14 Nuenen  |  040 2837418  |  www.kwekerij-jansen.nl Boord 14 Nuenen  |  040 2837418  |  www.kwekerij-jansen.nl 

IEDERE ZONDAG OPEN
 10.00 -17.00 UUR

DAGELIJKS DAGELIJKS 
VERSE AARDBEIEN & VERSE AARDBEIEN & 

(GESCHILDE) ASPERGES(GESCHILDE) ASPERGES

Een groot assortiment: - tuinplanten - groenteplanten

SPECIAL
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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, plaatsen 
van nieuwe ketels. J. Ver-
happen, 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

Rond de Linde

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders! 

Informatie verspreiding: 
040-2831200 

admin@ronddelinde.nl

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

040 - 209 72 41

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m. € 204,-
200 cm hoog p.m. € 214,-
Drie kleuren of hout  combinaties.

Aluminium schutting, poorten.
Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 23

Oplossingen wk 22

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

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

Kruiswoord

S T E M M E N E T A L A G E

I L A A N A D E N L

E K T A K S B L E S K A

R O L S A T E L B O N

R A K S P A L K P R E

N P M E N B R O S K B

O O M R E L A X E N M E I

P R M E E S E S T N L

A L T R E C H T M O P

S A S F N O U M P A R

T L D R A S P R O P N O

I T E E R E D A M B

P R I N T E R U K E L E L E

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku1 8 6
4 9 6

5 6 7
8 6 3

9 1 7 2
3 5 2

1 4 5
9 3 1

2 9 6

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

Horizontaal: 1 Romeinse keizer 6 aldoor 11 frater 12 afvaardiging 14 editie 16 soort appel 18 kuil 
19 inkeping 21 vrouwtjesaap 22 geelachtig 24 weinig buigzaam 25 namaak 26 vreemde munt 
27 rij 29 computertoets 30 manier 32 wondvocht 34 grondtoon 35 ultraviolet 37 gemis 40 schuilnaam 
44 milieuvriendelijk (voorvoegsel) 46 grappenmaker 47 hoofddeksel 48 afslagplaats bij golf 50 gier 
52 afbeulen 54 steenresten 55 net aangeschaft 57 laagte 58 graangewas 59 senior 60 importantie 
63 voegwoord 64 staat in Amerika 65 inwonend.

Verticaal: 1 dun papier 2 lusthof 3 tennisterm 4 hoewel 5 tijdelijk bestuurder 6 hekeldicht 
7 motorraces 8 krachtig verzoek 9 ooit 10 vierdeursauto 11 oude Belgische munt 13 bitterheid 
15 rangtelwoord 17 op het nippertje 20 tafelgast 22 erfelijke factor 23 diepzwart 26 duivel 
28 spiersamentrekking 31 harenwissel 33 vrouw van Adam 36 spijkerbroek 37 kuiltje op een golfbaan 
38 rakker 39 plechtig stappen 40 klokjesbloem 41 Local Area Network 42 halsstarrig 
43 hoofdstad van Oostenrijk 45 hoofdstad van Egypte 49 vertrouwd 51 metalen kokertje 
53 baal 54 stand 56 zoek 58 korte reis 61 tegenover 62 de onbekende.

AAIEN
ACHTTIEN
AUTEUR
BEGIN
BIERLUCHT
CACAOBOMEN
CARBON
DUIDEN
DURFAL
EXCESSIEF
EXPORTEREN
GREIN
HANDJE
INEEN
KERMIS
KITTELORIG
KLAREN
KNEEDBOM
KOEKOEKSEI
KRANTEN
KRIEKEN
KWALEN
LITER
MENTOR
MEREL
METRO
MIDDEN
OREGANO
OVATIE
PERSAGENT
PEUTER
SCHAATSHAL
STOEL
TAPPELINGS
TOETREDEN
TOPKOK
TOSTI
TOTEM
TROELA
VEZELS
VISJE
WINTER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49

50 51 52 53 54

55 56 57 58

59 60 61 62 63

64 65

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

S L A N N E L L U V F A F Z E

T E E R K D E F E N S I E D H

U E E J T I E G E M B E R R O

L R E E L S N E V E L U E A O

P U T A S O A D R T U R Z I F

E B F E T N P I E T R A E N D

N C H I R U R G A R A E L E O

B R N N E R U R G K J S D R O

S E E P N V E R N I E U W E R

L G D X G T D U P A D M R N L

C A O D I A M P R B A I N Y O

O W D L E M O E S T U I N I P

M Z O P E N H A R T I G L A E

B U S R E I S L U I S O E E R

O U D E R E M T I R P A A L S

S A N E R I N G S P L A N
Winnaar: week 21, Mw. J. van Oudenhaven, Nuenen.

Tijdelijke opslag?

Lieshout

06-1880 869006-1880 8690
www.abonne.nl

ICT-ER AAN HUIS helpt 
graag met uw: KPN / Ziggo 
(TV/Audio) instell.; installatie 
en versnellen (nieuwe) com-
puter en aankoop advies en 
of levering. Tel. 040-2952567 
/ 06-23854915.

Openingstijden:
Ma.- vr. van 10.00 - 17.00 uur

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

Eddy van Gennip

VERSE ASPERGES

OOK AARDBEIEN

Collse Hoefdijk 26, Nuenen
Tel. 040 - 295 27 34

Pedicure: Alta Grace
Ik kom ook aan huis! 
Laat je extra verwennen 
met gelakte nagels / 
voet-massage. Cadeau-
bonnen te verkrijgen! Tel: 
06-50571183.

Geslaagd Parkfestival: 
Pop en soms regendrop

Vier dagen gezellig feesten en genieten van een gevarieerd en gratis toegankelijk 
muzikaal spektakel. Silent Disco, Hip in ’t Park, 80’s en 90’s, Blues’m, Vrienden van 

Nuenen Live. Iedereen was welkom, van jong tot oud, van klein tot groot. Een festival 
bomvol muziek, live en disco. Vanaf vrijdagavond 3 juni tot en met tweede 

pinksterdag maandag 6 juni met als slotact Vrienden van Nuenen Live met in de 
hoofdrol de jonge star Anouk en de ervaren Bart!

Deze kleurrijke fotoreportage van fotoCeez kan niet tippen aan een tv-registratie mét 
bewegend beeld en geluid. Volop zon en een aangename temperatuur op vrijdag en 

zaterdag en tijdens de pinksterpop af en toe een regendrop. 
Toch wel goed dat we de foto’s nog hebben………..  

Met dank aan alle fotografen
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P E R S O O N L I J K E
U I T VA A R T Z O R G
K L E I N S C H A L I G

E I G E N T I J D S

Marcel Hermans 
en Irma van Laarhoven

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekkrant, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen c.a., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100 
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

ADVERTENTIES
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. 
Redactieleden: Edwin Coolen, Karin Aarts, 
Josine Janssen, Caroline van Nes, Nannie 
van den Eijnden en Janneke Mes.

Aanleveren van digitale teksten tot uiterlijk 
maandag 17.00 uur, anders in overleg.

Rond de Linde behoudt zich het recht voor 
ingezonden kopij naar eigen inzicht te be-
werken en/of in te korten en is niet verant-
woordelijk voor de inhoud van aangeleverde 
kopij, advertenties en/of advertorials.
Kopij, advertenties en advertorials die door 
omstandigheden foutief of niet geplaatst 
zijn, geven geen recht op schadevergoe-
ding. Aangeleverd (beeld)materiaal dient 
vrij te zijn van rechten. 

© 2022 - “Alle rechten voorbehouden. Niets 
uit deze uitgave mag worden verveelvou-
digd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand en/of openbaar gemaakt 
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elec-
tronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opnamen of op enige andere manier zon-
der voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de uitgever.”

PRIVACYWET:
In verband met de privacywetgeving wijst 
Rond de Linde de lezers en adverteerders 
erop dat zij met het insturen van een tekst of 
advertentie akkoord gaan met het vermelden 
van eventuele naam en adresgegevens in de 
krant en het krantenarchief op het internet.

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

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

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

De Schilderclub “Het Penseel”, bestaat 10 jaar
Een gebeurtenis die niet ongemerkt voorbij mag gaan. We hebben dat 
dan ook gevierd door ons seizoen af te sluiten met een dagje schilderen 
in de natuur rondom de Opwettense Watermolen. 

Normaal schilderen wij met acryl verf 
maar nu gingen wij aan de slag met 
waterverf en een schetsboek.
Het was mooi weer, de fraaie entou-
rage, de gezellige sfeer, en de goede 
organisatie maakte ons samen zijn 
tot een geslaagde dag die we afge-
sloten hebben met een drankje bij 
het restaurant de “Watermolen van 
Opwetten”.

In 2024 bestaan wij 12½ jaar en ho-
pen dan onze 3de expositie in “Het 
Kwetternest” te kunnen houden.

Mieke Jacobs,
Voorzitter/Secretaris “Het Penseel” 

W70 levert twee wethouders, 
CDA haakt af…… 
De negentien plaatselijke volksvertegenwoordigers in de Nuenense ge-
meenteraad beslissen binnenkort wie de wethouders worden. Samen 
met burgemeester Maarten Houben vormen de wethouders het college 
van B & W. Dit college is het dagelijks bestuur van de gemeente Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten. Wie de wethouders worden is nog niet bekend. 
De grootste lokale partij levert twee wethouders. Het is een publiek ge-
heim: twee gekozen W70-raadsleden gooien hoge ogen…

Tekst: Cees van Keulen, Gerwen Fotografi e: Ceez

Cees

Donderdag 9 juni 2022

W70 levert twee wethouders, 

Fotografi e: Ceez

Hoe lopen de hazen in de plaatselijke 
politiek? Een tipje van de sluier licht 
ik voorzichtig op…
In Nuenen bleef ruim 40% thuis bij de 
verkiezingen voor de gemeenteraad. 
Zes op de tien  stemgerechtigde ge-
meentegenoten gingen wel naar het 
stemhokje. Er was keuze uit zeven 
lijsten. Lijst 1 W70 werd de grote win-
naar en kwam met zes zetels uit de 
stembussen. Lijsttrekker en wethou-
der Ralf Stultiëns is de lokale held en 
hij wordt vrijwel zeker weer tot wet-
houder uitgeroepen. Zijn partijge-
noot John Geven (foto) promoveert 
van raadslid tot wethouder. Hij lijkt 
de man te worden voor de portefeuil-
le sociale zaken. Wie worden de an-
dere wethouders? Die komen uit de 
koker van GroenLinks/PvdA en D66. 
Donderdagavond 16 juni weten we 
wie de Nuenense wethouders wor-
den. 
Een memorabele dag, de 16de… 
Juist ja, de stembussen gingen on-
dersteboven op de 16de  maart. En 
drie maanden later wordt het 16 juni. 
Drie maanden heeft het gekost. Veel 
te lang in mijn ogen.
Het advies om vier van de zeven poli-
tieke partijen wethouders te laten le-
veren liep spaak. Het CDA haakte af. 
Overblijvers zijn W70, GroenLinks/
PvdA en D66. Dan zijn er ook nog drie 
partijen die niet mee mogen doen: 
VVD, Combinatie Nuenen c.a. en Lijst 
Pijs. Afhaker CDA wil niet meedoen.  
CDA heeft één raadslid. Lijsttrekker 
Bart van Lieshout met 534 stemmen 
op zijn naam, moet plaats maken 
voor nummer twee: Cees Meijvis met 
56 stemmen. Dat is kiezersbedrog 
volgens het boekje. CDA-vicevoorzit-
ter Emile Drenth vond het passeren 

van zijn lijsttrekker Bart niet netjes. 
Dat had anders gemoeten, aldus 
Drenth. Emile behaalde drie stem-
men en zijn dochter Elena, woonach-
tig in Eindhoven, scoorde twee stem-
men meer dan pa. Het is niet passend 
om met één raadszetel een wethou-
der te leveren, zo liet het CDA-be-
stuur weten.
W70 claimt twee wethoudersposten. 
D66 en GroenLinks/PvdA leveren elk 
een wethouder. Er is een raadsagen-
da 2022-2026 gemaakt en ook het 
coalitieakkoord voor de komende 
vier jaar staat op papier. Mijn samen-
vatting van beide papieren afspra-
ken: GEEN DADEN MAAR WOORDEN.
Op naar een open en transparant ge-
meentebestuur voor alle inwoners 
van Nuenen, Gerwen en Nederwet-
ten.

van 24 t/m 27 juni
Op vrijdag 24 juni gaat het Wette’s Dorpsfestijn weer van start. Dit vervan-
gende evenement van de Nederwettense kermis, wordt geheel door en-
thousiaste vrijwilligers georganiseerd. Het festijn vindt plaats van 24 t/m 
27 juni op het evenemententerrein aan de Koppeldreef in Nederwetten.

Vrijdagavond: Feestavond!
Op vrijdag wordt afgetrapt met een 
feestavond. Met coverband  Bart en 
Alex gaan we lekker dansen en mee-
zingen, en ook DJ Vince Smix laat van 
zich horen deze avond! Entree is gra-
tis.

Zaterdag:
Kindermiddag en Pubquiz
Op zaterdag starten we om 13.30 uur 
met een kindermiddag. Er zijn een 
aantal spellen voor kinderen van on-
geveer 3 tot 10 jaar, en vanaf 14.00 
uur komt Clown Loeffie met een leu-
ke goochelshow en ballonnenshow. 
Deze middag is gratis te bezoeken.
In de avond gaan we de hersenen la-
ten werken met de pubquiz. Met 
teams van maximaal 6 personen be-
antwoord je vragen in verschillende 
thema’s zoals muziek of sport. Ook 
zitten er een aantal doe-opdrachten 
tussen, waarmee je een extraatje 
kunt winnen. De quiz start om 20.00 
uur. Schrijf je team in via 06 1371 
2264 (bellen of appen).

Zondag: Beachvolleybal
Op zondag wordt er gebeachvolley-
bald. De parkeerplaats van Sportpark 
de Koppel wordt omgetoverd tot 
strand, zodat er 4 tegen 4 gespeeld 
kan worden. Schrijf je team van mini-
maal 4 personen (excl. wissels) in via 
06 3038 8506 (bellen of appen).

Maandag: Kaarten in de tent
Ter afsluiting van het Dorpsfestijn 
wordt er op maandag gekaart (rik-
ken/toepen). Inschrijven kan vanaf 
12.30 uur in de tent. Hopelijk tot ziens 
op het Wette’s Dorpsfestijn!

Zondag 12 juni 

Ierse Muziek op Weverkeshof
Toen de interesse in Ierse muziek bij een aantal muzikanten in Nuenen 
ontstak, zochten zij naar een laagdrempelige, gastvrije en folkminded lo-
catie om een Ierse sessie (oefen middag) te organiseren. Die vonden zij in 
Weverkeshof! 

Sinds de start in februari 1999 zijn in-
middels heel veel muzikanten langs 
de tafels van de boerderij geschoven. 
Velen hebben er een vaste maande-
lijks plek gevonden. De grote op-
komst getuigt van de goede sfeer en 
kwaliteit van de sessies. Alle ‘Ierse’ vi-
olisten, trekzakspeleres, fluitisten, 
zangers, trommelaars, harpisten, gi-
taristen, bouzouki-spelers spelen 
elke tweede zondag van de maand 
(behalve juli, augustus en november) 
op Weverkeshof, Jhr. v. Berckellaan 5, 
5671 CH Nuenen. 

Boek 'Twee werelden'   
van Kees de Jong
Nuenenaar Kees de Jong beschrijft op een indringende en tot de verbeel-
ding sprekende manier het bijzondere leven van zijn moeder wat zich 
deels in Buenos Aires en deels in Eindhoven afspeelde. 

Als je ouder bent, ga je terugkijken. Ik 
vraag me af welke dingen invloed 
hebben gehad. Kijkend naar mijn 
jeugd ben ik beschermend opge-
voed in een traditioneel religieus ge-
zin. Over persoonlijke problemen en 
gevoelens werd thuis niet gesproken. 
Mijn twee zussen en ik zagen wat er 
gebeurde met mijn moeder. Haar 
met tijden depressief gedrag en haar 
drankmisbruik werden stilgezwegen. 

Mijn vader keek dan telkens weg. Het 
vertrouwen, de geborgenheid, die je 
mag en moet verwachten van je ou-
ders was er niet meer. Mijn ouders 
handelden vanuit hun eigen percep-
tie en verplaatsten zich niet in hun 
kinderen. Daarbij drukte mijn moe-
der een negatieve stempel. Uiteinde-
lijk vlucht ik het huis uit. Later, na het 
overlijden van mijn moeder, kan ik 
met afstand terugkijken. Objectief en 
los van emoties. Hoe kan haar gedrag 
en denken worden verklaard? Want 
zij had een bijzonder leven. 

Al schrijvend projecteerde ik haar le-
ven ook op dat van mij. Gelukkig ben 
ik mij bewust van het antivoorbeeld, 
dat wat mijn moeder helaas niet is 
gelukt. Mijn bewustzijn en optimis-
me spelen daarbij een grote rol. Ik 

leid een gelukkig en tevreden leven. 
Dankbaar voor de mooie mensen en 
dingen om mij heen. 
Aldus Kees de Jong.

Verkooppunten; BeeO Kracht Nue-
nen, Boekhandel v Piere en v Grins-
ven Eindhoven en Geldrop, de Gan-
zeveer Helmond, Bruna Geldrop en 
Deurne.

Schrijverslink; 
keesdejong.boek engilde.nl/

Cavia vermist
Sinds het weekend van 28-29 mei is 
de baby-cavia Teddy van mijn klein-
dochter uit mijn tuin meegenomen 
door een grote rode kat uit de buurt. 

Mijn kleindochter is nu met vakantie 
en zal dit heel erg vinden. Wie heeft 
Teddy gezien of kunnen vangen, dan 
hoor ik dit heel graag.

Je kunt me bellen op tel; 0614852293.
Nicole Abbing, Laan van Nuenhem 
45. Hartelijk dank!

Op 12 juni is de eerstvolgende Ierse 
sessie middag. Deze keer van 13.30 
tot 16.30 uur.  De volgende data zijn 
11 september, 9 oktober 6 november 
en 11 december. Er wordt dan ge-
speeld van 14.00 tot 16.30 uur. Kom 
op tijd want vol is vol!

Weverkeshof sluit op zondag 12 juni 
om 16.30 uur. Dit i.v.m.  een duurza-
me barbecue georganiseerd door de 
Lions Club. Het is een sponsoring 
barbecue waarvan de opbrengst 
voor Weverkeshof is.
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GGD Brabant-Zuidoost organi-
seert webinar ‘Daar gaan ze’
Op donderdag 7 juli van 20.00 tot 21.15 uur organiseert GGD Brabant-
Zuidoost in samenwerking met Novadic-Kentron en Helder Theater een 
gratis webinar voor ouders als voorbereiding op de overgang van hun 
kind naar de middelbare school.

Brabant-Zuidoost

“De stap van de basisschool naar de 
middelbare school is best een grote 
stap voor ouder en kind, zegt Rosa 
van den Nieuwenhof, consulent ge-
zondheidsbevordering bij GGD Bra-
bant-Zuidoost. “Een nieuwe levensfa-
se breekt aan en het puberbrein 
treedt in werking. Dat doet wat met 
kinderen en hun ouders. Door daar 
bewust van te zijn, creëer je meer be-
grip en kun je beter met elkaar (blij-
ven) communiceren. Dit webinar 
helpt je alvast op weg.”

Het programma
Tijdens deze interactieve en informa-
tieve ouderavond gaan we in op the-
ma’s als het puberbrein, social media, 
experimenteren, seksuele ontwikke-
ling en groepsdruk. Aan de orde ko-
men onderwerpen zoals: Wat bete-
kent deze tijd voor kinderen? Wat 
hebben ze nodig? Hoe kun je als ou-

der je kind ondersteunen? 
Sketches van Helder Theater bieden 
daarbij meer inzicht. Het programma 
wordt mede mogelijk gemaakt door 
Novadic-Kentron en Helder Theater.
Ouders kunnen zich aanmelden en 
meer informatie vinden onder:
https://www.ggdbzo.nl/cursus/we-
binar-daar-gaan-ze/ Tijdens het we-
binar kunnen ouders via de chat vra-
gen stellen en ook na het webinar 
kunnen ouders bij de GGD terecht 
voor vragen, via secretariaat-gezond-
heidsbevordering@ggdbzo.nl.
Na 7 juli is het webinar nog een tijdje 
terug te kijken door deelnemers.

Windkorenmolen    
De Roosdonck als nieuw...
Zowat alles lijkt nieuw. De wieken, het hekwerk, de baard, het kruis…. 
Zelfs de sierlijke letters die de naam ‘De Roosdonck’ vormen zijn opnieuw 
geverfd. De korenmolen staat bij de molenaarswoning van Marga en 
Hennie Merks aan de Gerwenseweg 2 in Gerwen.

Oranje Fonds gaat 
voor verbinding in 
buurten
Het Oranje Fonds ziet dat er grote 
behoefte is aan ontmoeting en 
verbinding in buurten na twee jaar 
van lockdowns en afstand houden. 
Dit blijkt uit een rondgang onder 
diverse buurtinitiatieven. Daarom 
stelt het Fonds onder de noemer 
'Reuring in de Buurt' een bedrag 
van 600.000 euro beschikbaar 
voor buurtorganisaties die dit mo-
gelijk willen maken. 

De steun is bedoeld voor het organi-
seren van buurtevenementen die 
buurtgenoten met elkaar verbinden. 
Organisaties kunnen vanaf vandaag 
een aanvraag doen bij het Oranje 
Fonds via oranjefonds.nl/reuring.

Behoefte aan ontmoeten
“In de afgelopen coronaperiode is el-
kaar ontmoeten niet vanzelfspre-
kend geweest”, stelt Sandra Jetten, 
directeur van het Oranje Fonds. 
“Buurthuizen, verenigingen en ande-
re buurtorganisaties konden geen 
activiteiten organiseren zoals zij ge-
wend waren. Hierdoor is het contact 
tussen hen en buurtbewoners ver-
waterd. En dat geldt ook voor het 
contact tussen buren onderling. Ook 
hebben veel buurtorganisaties het fi-
nancieel moeilijk, omdat zij in de af-
gelopen twee jaar weinig inkomsten 
hebben kunnen genereren. We zien 
door de aanvragen die wij binnen-
krijgen en projecten die wij spreken 
dat er grote behoefte is aan evene-
menten en andere activiteiten waar-
bij buurtgenoten elkaar weer kun-
nen ontmoeten. Iets wat wij als Oran-
je Fonds heel belangrijk vinden. Mee-
doen in de samenleving en het ge-
voel hebben dat je ertoe doet begint 
immers in je eigen buurt. Verbinding 
tussen mensen vormt een belangrij-
ke basis voor de aanpak van sociale 
vraagstukken zoals eenzaamheid, ar-
moede en polarisatie. Daarom stellen 
we nu dit bedrag beschikbaar, zodat 
buren elkaar weer kunnen vinden.” 

Bewoners 
Om in aanmerking te komen voor 
een bijdrage is het belangrijk dat het 
evenement gezamenlijk georgani-
seerd wordt door minimaal drie orga-
nisaties of initiatieven uit de buurt. 
Bewoners moeten betrokken zijn bij 
de opzet en uitvoering. Ook gaat het 
nadrukkelijk om nieuwe evenemen-
ten en niet om bijvoorbeeld een jaar-
lijkse wijkdag die al jaren plaatsvindt, 
tenzij er echt nadrukkelijk sprake is 
van een nieuwe opzet. 

Projecten moeten uiterlijk 1 novem-
ber 2022 opgestart worden en op 1 
oktober 2023 zijn afgerond. De ver-
dere criteria zijn te vinden via oranje-
fonds.nl/reuring. 

Organisaties die een bijdrage krijgen 
kunnen ook kosteloos deelnemen 
aan twee kennisdagen met o.a. work-
shops over wat wel en niet werkt bij 
het stimuleren van buurtcontact. 

Nuenen in Stroomversnelling 
- te beginnen in Gerwen
In samenwerking met de gemeente Nuenen, organiseren de Energiecoa-
ches van Nuenen een informatiebijeenkomst speciaal voor de inwoners 
van Gerwen. Nuenen in stroomversnelling - te beginnen in Gerwen.

Waar word jij warm van?
Praat mee op 16 juni over de 
toekomst van jullie warmte!

Nuenen in stroomversnelling - te beginnen in Gerwen

Nuenen in

stroomversnelling

Tijdens een informatiebijeenkomst 
wordt besproken welke stappen we 
met elkaar kunnen zetten richting 
anders verwarmen. Maar van het 
gas af is nog niet zo simpel en gaat 
niet zo snel als we zouden willen. 
Maar voordat de bewoners van Ger-
wen aan kunnen geven waar zij nou 
behoefte aan hebben, zal er eerst 
meer duidelijkheid moeten komen.

De Nuenense Energiecoaches, spe-
cialisten gelieerd aan het Energie-
huis Slim Wonen, nemen jullie mee 
in wat je nu al kunt doen, wat je nu al 
kunt besparen. En ze laten zien wat 
het oplevert. Neem daarom je ener-
gierekening (gas- en elektraver-
bruik) en kijk wat het woonopper-
vlak (m2) van je huis is.

Praat mee op 16 juni in Zaal D’n Heu-
vel in Gerwen, van 19.30 - 21.30 uur.
Aanmelden kan tot en met 13 juni op: 
stroomversnelling@nuenen.nl  o.v.v. 
Gerwen verduurzaamt.

John de Jongh, zelf molenaar in 
Veldhoven, en zijn zoon Jan tekenen 
voor dit groot onderhoud. De twee 
vaklieden hebben in weer en wind 
de molen grondig onder handen ge-
nomen. Twee vrijwillige molenaars, 
Mario Collombon en Rick Buiten-
huis, houden de molen draaiende. 
De metalen roeden zijn in 1972 ge-
plaatst en het houten hekwerk da-
teert van 1996. De roeden zijn weer 
in prima conditie gebracht en het 
hekwerk is compleet nieuw. 

Winkel open van 10.00 tot 15.00 uur
De Roosdonck maalt graansoorten 
zoals rogge, tarwe en spelt en in het 
winkeltje is bloem, gist, meel, specu-
laasmix, speltbloem en nog veel 
meer te koop. Voor iedereen gratis 
geopend elke zaterdag van tien tot 

drie uur. Deze foto-impressie is van 
Cees van Keulen, ook woonachtig 
aan de Gerwenseweg in Gerwen.

Jong geleerd is….
Op 25 mei verzamelde groep 4/5 van brede school Heuvelrijk uit Gerwen 
zich bij Het Klooster in Nuenen. Leerkracht Inge Merks, onderwijs assis-
tente Vanja Hartog en enkele ouders begeleidden de grote groep. De ex-
cursie Bloem en Bij kwam tot leven door vrijwillige IVN'ers.

Spelvorm
In kleine groepjes mochten de kinde-
ren rondlopen. Bij elke post kregen 
ze uitleg over bloemen, planten en 
insecten. 

De leuke puzzels gemaakt van bloe-
men en het bekijken van wortels van 
planten wakkerde het enthousiasme 
alleen maar op. De speurtocht naar 
insecten en bodemdiertjes was een 
voltreffer.

Bijenhotel
Het hoogtepunt van deze ochtend 
was wel de inkijk van één van de bij-
enhotels die in de kloostertuin staan 
opgesteld. Wat een leven bij die in-
secten en wat een mooie creaties 
maken deze dieren! De groep was 
erg enthousiast over deze ochtend. 
Ze zijn geïnspireerd door de dieren 
en de natuur en hebben nu zelf 
grootse ideeën voor de toekomst. 

Raadsvergadering van 2 juni

Raadsvoorstel herzien   
bestemmingsplan    
‘De Mijlpaal’ niet tot goed einde
Door Gerrit van Ginkel

Sinds 5 jaar speekt men al over de aanpassing van het bestemmingsplan 
waar de eerdere basisschool De Mijlpaal stond. Een gezondheidssteun-
punt, een tandarts, huisarts, een apotheek en 19 appartementen als CPO-
project zouden er gebouwd worden.

Ook in deze vergadering werd men 
het niet eens over de herziening van 
het bestemmingsplan. Wethouder 
Stultiëns haalde alles uit de kast om 
de vergadering te laten zien dat de 
gemeente niets verweten kon wor-
den. Er was een schone grondverkla-
ring verstrekt, het oude gebouw was 
gesloopt, de grond was bouwrijp op-
geleverd en de benodigde papieren 
lagen klaar. Je zou bijna denken vol-
gens de wethouder dat de beide par-
tijen (gezondheidscentrum en aan-
nemer) het niet eens konden wor-
den.  Mevr. Donkers van De Combina-
tie vroeg zich af of beide partners 
hun financiën wel op orde hadden. 
Heer Koenen van W70 zag een uit-
weg door het instellen van een ulti-
matum en Mevr. Coolen van D66 
vond een splitsing van de 2 bestem-
mingsplannen heel reëel. 

Tijdsdruk
Het gewijzigde bestemmingsplan 
moet voor het zomerreces ter inzage 
gelegd worden en dan pas is het in 
september rechtsgeldig.

Blink
Er is nog steeds veel ongemak door 
de slecht werkende ondergrondse af-
valcontainers. Containers die 2 tot 3 
maanden niet te gebruiken zijn, zijn 
geen uitzondering. Vooral in het Oog 
is dat voor de mindervalide mens een 
enorm probleem om het afval in een 
andere container aan te bieden.
De problematiek is bij de gemeente 
ruimschoots bekend doch zij is steeds 
met Blink de afvalverwerker in ge-
sprek om tot een goede oplossing te 
komen.

Laat Nuenen   
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het nieuws

wat u vindt dat Nuenen 
moet weten. Plaats GRATIS

uw redactioneel artikel.
redactie@ronddelinde.nl
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Kerkberichten

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

  Afscheid nemen
         begint bij vasthouden wat je lief is.         begint bij vasthouden wat je lief is.
  Afscheid nemen
         begint bij vasthouden wat je lief is.
  Afscheid nemen
Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en 
persoonlijk afscheid, waarin uw herinneringen en emoties persoonlijk afscheid, waarin uw herinneringen en emoties 
alle ruimte krijgen. Een mooi, passend afscheid kan u alle ruimte krijgen. Een mooi, passend afscheid kan u 
straks houvast geven bij de verwerking van uw verdriet.straks houvast geven bij de verwerking van uw verdriet.

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Dag en nacht
bereikbaar 
040 84 48 630

Van Veldekestraat 28, Nuenen  -  Oranjelaan 54, Beek en Donk 
www.degroofuitvaart.nl  www.crematoriumtlaar.nl

Het afscheid in vertrouwde  
handen.

Marietje van den Berg 

Verdrietig, maar dankbaar dat zij zo lang in ons midden mocht zijn en 
voor al het goede dat zij ons gegeven heeft, hebben wij afscheid 

moeten nemen van onze lieve moeder, schoonmoeder, 
oma en mijn overgrootmoeder 

Je hebt je strijd gestreden,  
je hebt het dapper gedaan. 
Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden, 
wie kan voelen wat je hebt doorstaan. 
Rust nu maar uit. 

5 Eindhoven, 4 januari 1930 c Geldrop, 28 mei 2022 

Harrie (Driek) Swinkels c 

Wij hebben op 4 juni afscheid genomen van Marietje. 

Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen. 
Het was fijn om dit samen voor je te mogen doen. 

Correspondentieadres: De Vroente 68, 5672 TN Nuenen 

Rian en Jan 
Bart 
Wendy en Bart, Nina 

René en Dianne 
Manon en Mark 
Menno 

in liefde verbonden met 

Je gaf nog een laatste zwaai en voer weg uit onze baai...

Bedroefd, maar trots op wie hij was, hebben wij afscheid moeten nemen van 
mijn dierbare man, onze lieve papa, schoonvader en trotse opa 

Nico Verhuizen 
Nicolaas Josephus Johannes

echtgenoot van

Nelleke Verhuizen-Coolen
 Tongelre, 29 juli 1936                                                † Nuenen, 1 juni 2022

Nelleke

Marieke en Andert
Janiek, Puck

Karin en Erik Jasper
Esmee, Bram

Maartje
Pleun, Finn, Juul

Yvonne 

Correspondentieadres:
Van der Stappen uitvaartverzorging
T.a.v. familie Verhuizen
Postbus 85, 5660 AB Geldrop

Het afscheid van Nico heeft op 7 juni plaatsgevonden.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 11 juni 18.30 uur: viering, 
orgelspel, voorganger pastor J. Vos-
senaar.
Zondag 12 juni 09.30 uur en 11.30 
uur: Eerste Communie, kinderkoor, 
voorgangers pastores J. Vossenaar en 
P. Peters. Dit zijn besloten vieringen 
voor Eerste Communicanten en hun 
familie.

Misintenties
Zaterdag 11 juni 18.30 uur: Drieka 
van de Tillaart; Fien Sleegers – Pen-
ninx.
Zondag 12 juni 09.30 en 11.30 uur: 
geen intenties.

Mededelingen
Zie mededeling onder Gerwen.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Weekenddienst
Zondag 12 juni om 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorgangers leden van 
de werkgroep.

Misintenties
Sjef en Lena Saris – Coolen.

Mededeling
Sponsoractie voor zuster Bonnie
Het is bijna traditie geworden om zo 
rond Pinksteren de sponsoractie op 
te starten voor zuster Bonnie op Kali-
mantan. Ook dit jaar vragen we weer 
uw aandacht om de activiteiten die 
zuster Bonnie op medisch gebied 
ontplooit op het eiland Kalimantan in 
Indonesië te willen ondersteunen.
Zij heeft daar samen met diverse In-
donesische zusters jaren geleden 
een ziekenhuis opgericht en biedt 
vandaar uit heel veel medische zorg 
aan de arme binnenlandse bevol-
king. 
In vergelijking tot de bittere armoede 
op Kalimantan hebben wij het, on-

danks de gevolgen van de corona- en 
energiecrisis, op materieel gebied 
nog erg goed. Daarom vragen wij u 
ook dit jaar weer een financiële bij-
drage te leveren voor de medische 
zorg op Kalimantan. Zuster Bonnie 
en haar collegae kunnen daar heel 
veel goeds mee doen.
We zullen u op de hoogte houden 
wat de opbrengst is van deze actie. 
De actie loopt tot einde augustus.
Bij voorbaat héél, héél hartelijk dank 
voor uw bijdrage.

U kunt uw eventuele gift overmaken 
op de bankrekening van onze paro-
chie: 
NL 32 RABO 0137 40 42 47 t.n.v. RK 
Parochie Heilig Kruis te Nuenen ca.; 
onder duidelijke vermelding van: 
´gift voor zuster Bonnie´. Of u kunt 
uw gift deponeren in de brievenbus 
in de kerkdeur van de kerk te Gerwen 
of in het speciale houten collectekist-
je dat tijdens de openingstijd achter 
in de kerk van Nederwetten staat .

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 12 juni om 09.30 uur: viering, 
orgelspel met cantor, voorganger 
pastor J. Deckers.

Misintenties
Piet Coolen.

Mededelingen
Zie mededeling onder Gerwen.

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl
De dienst van zondag 12 juni wordt 
een anders-dan-andersdienst, waar-
in iemand wordt uitgenodigd om de 
Preek van de leek te houden. Onze 
voorganger is ds. Marlies Schulz, 

maar de spreker is Joris Luyendijk, de 
schrijver van diverse boeken, m.n. 
van ‘De 7 vinkjes’. In deze laagdrem-
pelige kerkdienst is iedereen van har-
te welkom. Ook als u niet gewend 
bent om de kerkdienst te bezoeken. 
De thematiek van zijn boek gaat im-
mers ons allemaal aan. De dienst zal 
onder beperkende voorwaarden via 
livestream thuis te volgen zijn. Na de 
dienst is er een nagesprek en onder 
een kop koffie of thee is er verder 
ruimte voor ontmoeting en onder-
ling gesprek. Van harte welkom!

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 9 juni. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis in de Pinksterweek.
Vrijdag 10 juni. 07.15 uur H. Mis, Qua-
tertemperdag in de Pinksterweek.
Zaterdag 11 juni. 9.00 uur H. Mis Qua-
tertemperdag in de Pinksterweek. 
10.30 uur Godsdienstlessen.
Zondag 12 juni. Drievuldigheidszon-
dag. 10.30 uur gezongen Hoogmis.
Maandag 13 juni. 18.30 uur H. Mis, H. 
Antonius van Padua, belijder en kerk-
leraar.
Dinsdag 14 juni. 18.30 uur H. Mis, H. 
Basilius, bisschop en kerkleraar.
Woensdag 15 juni. 07.15 uur H. Mis, 
gedachtenis van H. Vitus, Modestus 
en Crescentia, martelaren. 

De geschiedenis van het kerkge-
bouw en de toren vanaf begin 15de 
eeuw staat op www.kerkenindepeel.
nl. Bekijk Kerken in Peelland ook op 
Facebook ('Kerken in Peelland') en op 
YouTube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

Dirigent Nuenense koren met lof geslaagd!
Door Peter van Overbruggen

Stralend nam Amin een langdurig 
en warm applaus in ontvangst. Met 
open mond liet hij zich de ovatie van 
het publiek welgevallen. Orkest- en 
koorleden, concertbezoekers, vrien-
den en collega’s verzamelden zich 
daarna in de foyer, in afwachting van 
wat de vierkoppige jury in petto 
had. Hoe zou het eindoordeel luiden 
voor de 24-jarige componist, diri-
gent van het parochiekoor Nuenen 
en het Nuenens-Helmondse Vocaal 
Ensemble Marcando? ‘Hun’ Amin 
had immers een prachtig program-
ma samengesteld én met hen uitge-
voerd, klassiekers van onder andere 
Beethoven en Mozart. Maar vooral 
de drie eigen composities voor koor 
en orkest waren onderwerp van le-
vendige gesprekken in de foyer. 
Er viel een spontane stilte, toen de 
juryvoorzitter het woord nam, in het 
Engels, de eerste voertaal aan het 
Tilburgs conservatorium. Veel lofui-
tingen werden over Amin uitgestort: 
muzikale verbinder, inspirator, ambi-
tieus, genereus en sympathiek voor 

zijn musici, een componist die zijn 
eigen werk ook echt tot leven weet 
te brengen. “Zijn bedachte ideeën 
en noten worden klanken, kleuren 
en smaken. Amin is een persoon die 
je niet hoeft te stimuleren, eerder 

Op vrijdag 3 juni sloot de uit Iran afkomstige dirigent-componist Amin 
Ebrahimi zijn conservatoriumstudie af met een examenconcert in de Til-
burgse Concertzaal. Het was na afloop niet te zien of hij naast het dirigen-
tenstokje ook zweet in zijn handen had gehad.

Een trotse Amin, met zijn vriendin Diana (pianiste) en zijn uit Iran overgekomen ouders.

soms afremmen.. . zo positief gedre-
ven en bruisend van enthousiasme.” 
En al deze genoemde kwaliteiten 
werden beloond met het cijfer 9!

In de concertfoyer klonk toen een 
welverdiend hoera-gezang van zijn 
Vocaal Ensemble Marcando. Als 
Amin op zondag 16 oktober met dit 
koor zijn eerste concert als officieel 
gediplomeerde dirigent geeft, wordt 
dat dus weer genieten!

Plantenwandeling Collse Zegge met IVN Nuenen
Op maandagavond 13 juni organi-
seert IVN Nuenen een plantenwan-
deling door het gebied de Collse 
Zegge:  een uniek, ongeschonden 
beekdallandschap in de rijke natuur 
rond de meanderende Kleine Dom-
mel. 
De wandeling gaat langs beemden, 
broekbossen en rietvelden. Dit is een 

wandeling waarbij planten onze aan-
dacht krijgen, maar waar het zeker 
ook gaat om de beleving van de na-
tuur en het afwisselende landschap.

Het is een nat gebied, daarom wordt 
stevig en waterdicht schoeisel aan-
bevolen. Loop mee met deze interes-
sante wandeling van ca. 1,5 uur. 

We vertrekken om 19.00 uur op de 
fiets bij Het Klooster in Nuenen. De 
wandeling start daarna bij de Collse 
Watermolen. Loop je mee? Aanmel-
den is niet nodig en deelname is gra-

tis.

Repair Café Laarbeek
Op woensdag 15 juni organiseert RCL weer een middag waar men terecht kan 
met defecte huishoudelijke, materialen, kleding, kleine meubels en fietsen. 

Deze middag vindt plaats in het Dorpshuis Grotenhof 2, te Lieshout van 13.30 
uur tot 16.00 uur. Voor meer info: 06-58842046.
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15
t/m
17

JUN

ACTIVITEITENAGENDA

Van april t/m oktober: 15.00 uur Woensdag en zondag. Betaalde wandeling met gids langs 
 Van Gogh locaties. Aanmelden tot 14.45 uur, balie Museum Vincentre
Elke zondag:  09.00 uur Wandelen met WSV-Nuenen, 
  ingang van de tennisvelden op sportpark De Lissevoort
Elke maandag: 13.30-15.30 uur WLG Inloop D’n Heuvel Gerwen 14.00 en 16.00 uur  
  Helpdesk SeniorWeb Nuenen, Bibliotheek Nuenen
Elke dinsdag: 09.30-12.00 uur Inloopochtend. Heemhuis van De Drijehornick
  13.30-15.00 uur Taalcafé LEV Groep, Goudvinkhof 12A, Nuenen
Elke Woensdag: 13.00 uur Kwiek beweegroute,verzamelen: V. v. Goghstraat 139 Nuenen
  19.00 uur Wandelen met WSV-Nuenen, ingang van de tennisvelden op  
  sportpark De Lissevoort 
  19.30 uur Kienen, Dorpshuis Grotenhof 2 Lieshout
Elke donderdag: 14.00-16.15 uur Kienen, D'n Heuvel te Gerwen 
Elke zaterdag: 11.00-13.00 uur Energie inloopspreekuur Nuenen 
  Bibliotheek, J.H. Hugo van Berckellaan 18, Energiehuisslimwonen.nl
  Feest Bibliotheek Dommeldal voor de jongste bezoekers t/m zaterdag 11 juni 

Opgave activiteitenagenda via redactie@ronddelinde.nl 
o.v.v. ‘activiteitenagenda’. Maximaal 20 woorden.

Avondvierdaagse Nuenen
Start circa 18.30 uur

Alle avonden  H.S.C.N., Lissevoort Nuenen
Vrijdag start de 5 km om 18.50 uur

Flessenactie Jongerenkoor 
Jocanto

Nuenen, www.jocanto.nl

Workshop Siroop maken door 
Maartje Meerman

10.30-12.30 uur (info/aanmelden: 
info@natuurlijkmaartje.nl) Weverkeshof

WO

JUN
15

Repair Café Laarbeek
13.30-16.00 uur 

Dorpshuis Grotenhof 2, Lieshout

Wo

JUN
15

Openluchtconcert Gypsy  Jazz Gerwen
20.00 uur

Het Huysven, Huikert 35, Gerwen

VR

JUN
17

Mantelzorgactiviteit 
13.30-15.30 uur 

Weverkeshof Nuenen

DO

JUN
16

Infobijeenkomst Gerwen verduurzaamt
19.30-21.30 uur IZaal D’n Heuvel in 

Gerwen. Aanmelden t/m 13 juni

Cultuur Avonduur 
19.30 uur 

Film,  Het Klooster, Nuenen

VR

JUN
17

Muziek op schoot Workshop
15.00 uur
Bibliotheek Nuenen

DO

JUN
9

Brabants Dialectenfestival
Dorpshuis/kiosk Lieshout

Open tuindag Dini en Matt Baten
Boord 47, Nuenen (entree 7 euro)

Za

JUN
11

Een Muzikaal Palet 
20.00 uur
Concert van de Nuenense harpiste Inge 
Louisa Van Goghkerkje, Nuenen

ZA

JUN
11

Infoavond  thema Warmtepompen
20.00 uur 
Commissiekamer Gemeentehuis  
Nuenen

Do

JUN
9

Gerwens GezelligheidsToernooi 
RKGSV 
Sportpark aan de Polder te Gerwen

10
t/m
12
JUN

Open dag Honk en Softbalclub
Vanaf 10.00 uur Nuenen
Sportpark de Lissevoort in Nuenen

ZA

JUN
11

Van Gogh-fi etstoertochten 
Startplaats café Schafrath, Nuenen

ZO

JUN
12

Lezing ‘de zeven vinkjes’ 
door Joris Luyendijk
10.00 uur 
De Regenboog, Sportlaan 5, Nuenen

Ierse Muziek op Weverkeshof
13.30-16.30 uur 
Weverkeshof, Jhr. v. H. Berckellaan 5, 
5671 CH Nuenen

ZO

JUN
12

11
en
12
JUN

ZO

JUN
12

Lions BBQ. 17.00 uur Weverkeshof

Van Gogh-fi etstoertochten 
Startplaats café Schafrath, Nuenen

ZO

JUN
12

Plantenwandeling IVN
19.00 uur  Start Klooster

Ma

JUN
13

Di

JUN
14

DO

JUN
16

Dendermonde: een Vlaamse 
sage met Nuenense inbreng
Het is jullie afgelopen week vast niet ontgaan in het nieuws: Op 29 mei is 
er na 12 jaar eindelijk weer een Ros Beiaard ommegang gehouden in de 
Belgische stad Dendermonde.

Een ommegang is een van oorsprong 
religieuze processie door de stad. De 
tocht in Dendermonde echter vertelt 
het verhaal van de 4 Heemskinderen 
met hun paard, het Ros Beiaard, in 
hun strijd met Karel de Grote. 
De optocht bestaat uit bijna 200 
groepen van mensen en dieren en 
praalwagens, die de sage van de vier 
Heemskinderen uitbeelden. Hoogte-
punt is het Ros Beiaard, een houten 
paard van 800 kilo, waarop 4 broers 
in harnas zitten, en dat gedragen 
wordt door 12 zogenaamde Pijnders. 
Respect voor deze sterke mannen. 
Met een totale lengte van één kilo-
meter trekt de tocht over een 5 kilo-
meter lang parcours door het cen-
trum van Dendermonde. Met 80.000 
toeschouwers is dit een imposant 
schouwspel.

Maar waarom lees je nu een verhaal 
als dit in weekkrant Rond de Linde? 

Dat is vanwege het Heilig Kruisgilde 
uit Gerwen. Als één van de oudste gil-
den van Brabant waren we uitgeno-
digd om bij te dragen aan deze impo-
sante omgang. Met trots hebben we 
onze taak als verdedigers van de mu-
ren en stadspoort van Dendermonde 
aanvaard. 

Met Prins Jos, als invaller voor onze 
koning Harrie Vermeltfoort, en prin-
ses Dianne trokken we met hoofd-
vaandel, tamboers, bazuiners, pieke-
niers, vlak- en kruisboog schutters, 
geweren en reguliere vaandels door 
het centrum. Ruim twee en een half 
uur 'verdedigden' we de poort en 
muren die op een praalwagen ston-
den. Al trommend en bazuinend kon-
digden we onze aankomst aan. Het 
eindpunt op de grote markt van Den-
dermonde was magistraal: op een 
volledig met zand bedekte markt 

Atelier Nuenen is verhuisd!
Door Nannie van den Eijnden

Voorzitter Hans Könemann loodst me buitenom - “dan houden de Oekraï-
ners hun privacy” - naar de nieuwe locatie van Atelier Nuenen. Een oud, 
kleiner schoolgebouw dat op de nominatie staat om gesloopt te worden, 
naast de noodopvang van de vluchtelingen. Maar Atelier Nuenen heeft 
met liefde en plezier plaats gemaakt voor de verbouwing van de vroege-
re basisschool De Nieuwe Linde waarin ze tot voor kort waren gevestigd. 
“Als blijk van dank heeft de gemeente de energiecontracten voor onze 
nieuwe locatie overgenomen. We zijn geen enkele bijdrage verschuldigd, 
daar zijn we heel blij mee”, vertelt Hans.

Er zijn zes à zeven schilderplekken 
per schoollokaal ingericht. De 62 le-
den van de vereniging hebben ieder 
een plek toegewezen gekregen. Na 
drie weken konden ze zich daarover 
uitspreken, slechts 10% wilde graag 
van plek ruilen. Hans laat alle ruimtes 
zien en vertelt hoe het gebouw met 
veel hulp is opgeknapt. Naast alle lo-
kalen waar naar hartelust wordt ge-

tekend en geschilderd, is er een ruim-
te voor modeltekenen, een keuken 
en een centrale hal die is ingericht 
om samen te kunnen zijn. Hans - al 
5,5 jaar lid van het bestuur en sinds 1 
jaar voorzitter - is heel tevreden: “We 
bestaan inmiddels dertien jaar en 
draaien op eigen kosten, we hebben 
nooit om subsidie gevraagd. Het is 
een vereniging op trots op te zijn.”

maakten we voor het oog van volle 
tribunes onze ronde over de grote 
markt. Hierna zwaaiden we ons vaar-
wel en vertrokken voldaan terug naar 
Gerwen. We zijn trots dat ons gilde 
zijn steentje heeft kunnen bijdragen 
aan dit evenement. Nu nog 10 jaar 
wachten op de volgende ommegang 
in Dendermonde.

Gelukkig hoefden we niet 10 jaar te 
wachten op onze volgende activiteit: 
afgelopen 2e pinksterdag, waren we 
te vinden op de kringgildedag in 
Riethoven, en ook een Europees 
schutterstreffen in augustus is niet 
ver weg. 

Lijkt het je leuk om ook dit soort eve-
nementen mee te maken en geza-
menlijk activiteiten te ondernemen? 
Kom dan eens langs op zondag bij 
het Heilig Kruisgilde op Lankveld 10 
in Gerwen.

Bjorn Janssen nieuwe koning    
St. Antoniusschut Eeneind Opwetten
Na de koning, Hans Weijnen, te hebben opgehaald, konden we bij de 
schutshut aan de wedstrijd beginnen. Zo vader, zo zoon. Beiden zijn nu 
binnen een maand na hun inbonen als schutsbroeder koning geworden. 
Bjorn schoot met het 177ste schot het laatste stukje van de vogel naar 
beneden.

Eerst moest er overlegd worden in 
het Dagelijks Bestuur maar zij had-
den geen bezwaar en daardoor kon-
den de gebruikelijke formaliteiten 
worden afgewerkt. Eerst waren er na-
tuurlijk de felicitaties van de schuts-
broeders en zijn opa en oma die ook 
aanwezig waren. Vervolgens in op-
mars naar de kapel waar bij Bjorn de 
versierselen door onze hoofdman 
Dre Bemelmans konden worden om-
gehangen. Daarna werd een vendel-
hulde aan hem gebracht. Na een op-
mars terug naar de schutshut kon het 
feest beginnen. Uiteraard met een 
koningsbier van de oude koning dat 
voortreffelijk smaakte.

Programma LON-TV

Het programma van ons maga-
zine Nuenen Nú wordt meerdere 
keren per week ververst met nieu-
we onderwerpen. De volgende 
onderwerpen zijn in de loop van 
week 23 en 24 (onder voorbe-
houd) in de uitzending van Nue-
nen Nú te zien:

• Halve finale Muziekconcours 
voor jongeren in de Akkers

• Galabal eindexamenleerlin-
gen Nuenens College

• Opening padelbanen tennis-
club De Lissevoort

• In de serie ´Lokale Midden-
stand´: ijssalon Italia

• Fietsmaatjes op de Oranje-
markt

• Rijschool Kriegenbergh 50 
jaar

• In de serie Vrijwilligerswerk: 
Heleen Brons

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú zijn te bekijken om 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 en 23.00 uur.
Op donderdag 9 juni wordt vanaf 
16.00 uur de vergadering van de 
gemeenteraad live uitgezonden.
Nuenen Nú Extra is te zien om 
12.00, 15.00, 18.00 en 21.00 uur.
De programma’s van LON TV zijn 
ook te volgen via de livestream op 
www.omroepnuenen.nl. Tevens 
kunt u op deze website actuele 
nieuwsberichten lezen en oude 
LON-opnames bekijken. U kunt 
alle reportages ook apart bekijken 
op You Tube en Facebook en via 
www.youtube.com/lokaleom-
roepnuenen.

Op welke TV- kanalen kunt u 
LON TV ontvangen?
• Ziggo digitaal (kanaal 36); 
 met CI+ module kanaal 334
• KPN: kanaal 1436
• Xs4all: kanaal 1436
• T.Mobile: kanaal 791
• Ook te zien op 
 www.omroepnuenen.nl

Hebt u een idee of een tip voor 
een door LON TV te verzorgen re-
portage? Stuur dan een e-mail 
naar tv@omroepnuenen.nl

BLOEM & TUIN
GROENEXPO

FLOWER & GARDEN

22 juli t/m 31 jui
Landgoed Gulbergen  |  Nuenen

bloementuin.nl

Zeldzame Drakentonglelei: 
prachtige, giftige bloem
De lange, puntige bloeikolf schiet omhoog uit een satijnrood schutblad. 
De drakentonglelei is vlezig, leerachtig met een diep donkerpaarse tot 
zwarte kleur. De bloeiende plant uit de aronskelkfamilie verspreidt een 
ondragelijke stank en is giftig. De stank lijkt wel op de geur van rottend 
vlees en dat trekt vliegen aan voor de bestuiving. 

Gelukkig duurt die stank maar één 
dag, zegt Sofie de Louw – Donkers. 
Zij en haar man Ben genieten van de 
kleurrijke tuin achter hun huis aan de 
Seitzenhof in Nuenen. 

De Dracunculus Vulgaris is zeldzaam 
in ons land. Wellicht overgewaaid uit 
het Middellandse zeegebied. De dra-
kentonglelie bloeit maar één dag. De 
prachtige plant in deze Nuenense 
tuin krijgt vijf bloemen. De eerste 
bloem is op de foto vastgelegd.. 

Zeer zeldzame ‘penisplant’
In botanische tuinen in ons land 
duikt de reuzenaronskelk ook wel 
eens op. Die komt uit het geslacht 
Amorphophallus. 

Deze zeer zeldzame ‘penisplant’ 
dringt dan door tot het NOS-journaal 
op tv. 

De kleinere versie moet het doen met 
een publicatie in Rond de Linde, dé 
Weekkrant voor hét nieuws uit Nue-
nen c.a. (fotoCeez)        

15
t/m
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SPORT
Programma
 NKV KORFBAL
Zaterdag 11 juni
NKV 1 - Ready ‘60 1............................14.30
NKV 2 - SDO 3 ......................................12.45

We mogen weer …….

Gerwens Gezelligheids-
Toernooi RKGSV op 11-12 juni 
Door COVID-19 is het omtrent het ‘Gerwens GezelligheidsToernooi’ ofte-
wel ‘Het GGT’ een beetje stil geweest, maar we mogen weer! Dit jaar, in 
het weekend van 11 en 12 juni, wordt het voetbaltoernooi bij voetbalver-
eniging RKGSV te Gerwen alweer voor de 20e keer georganiseerd.

In de beginfase van het toernooi in 
de jaren 90, werden er teams door 
heel Nederland uitgenodigd. Zo zijn 
Heerenveen, Breda, Apeldoorn, Am-
sterdam en Zwolle naar alle tevre-
denheid ook al deelnemers geweest. 
Vanuit het buitenland hebben België, 
Duitsland, Denemarken en Canada 
het ‘GGT-virus’ opgelopen.
Het is een genot om elk jaar weer veel 
aanmeldingen te krijgen, hetgeen de 
laatste jaren de pan uit rees. Hierdoor 
is de organisatie zich op de regio gaan 
richten. In de laatste twee decennia 
heeft de organisatie zich gericht op 
teams uit de gemeente Nuenen C.A., 
waarbij de inschrijvingen vooral van-
uit RKGSV, RKVV EMK, RKSV Neder-
wetten en RKSV Nuenen komen.
Volgens de organisatie ligt de kracht 
al jaren in het ons-kent-ons karakter. 
Nagenoeg alle deelnemers kennen 
elkaar, waardoor de sfeer op het toer-
nooi nog gezelliger is geworden.
Naast het terugbrengen naar 6 spe-
lers per team in plaats van 11, is de 
aanpassing dat een team altijd dient 
te bestaan uit tenminste 1 vrouwelij-
ke speler een geweldige zet geweest. 
Niet alleen tijdens de wedstrijden, 
maar ook gedurende het gehele 
weekend is de aanwezigheid van 
dames(teams) niet meer weg te den-
ken bij het Gerwens Gezelligheids-
toernooi.

Tijdens het gehele toernooi zal de 
muziekinstallatie verzorgt worden 
door PA Event Support (Nick Bisse-
ling en Pascal Ahout). Tijdens de 
feestavond zal DJ Nick Stooks met 
zijn kwaliteiten zorgen dat de feest-
tent bol van de gezellige sfeer staat. 
Keurslager Evert Tebak uit Nuenen 
zal de barbecue voor alle deelnemers 
op zaterdagavond verzorgen.  
Natuurlijk is er ook aan de veiligheid 
gedacht. Gedurende het toernooi 
wordt een oogje in het zeil gehouden 
door Bram Daams van BRAM Brand-
veiligheid. Tevens zal hij ons voorzien 
van preventieve voorzorgsmaatrege-
len.

Naast de veiligheid van de deelne-
mers staat natuurlijk de gezondheid 
van de deelnemers hoog in het vaan-
del. PIM-BHV/Plus in de persoon van 
Pim Kuijten zal gedurende het toer-
nooi stand-by staan om indien nodig 
de helpende hand te bieden. 

Het GGT is in het weekend van 11 en 
12 juni toegankelijk voor iedereen en 
de entree is natuurlijk gratis. Voor de 
kinderen is er een luchtkussen. Hope-
lijk mogen wij u verwelkomen om op 
ons sportpark aan de Polder te Ger-
wen, onder het genot van een drank-
je, de gemoedelijke sfeer eens te 
proeven.

Toernooi RKGSV op 11-12 juni 

Herenteam Badminton Club 
Lieshout naar halve � nales NK
Afgelopen seizoen heeft het herenteam van Badminton Club Lieshout het 
kampioenschap in de 3de afdeling van de ‘Mannen, nylon shuttle’ klasse 
behaald. Om die reden zijn ze uitgenodigd om, samen met de andere afde-
lingskampioenen, te gaan strijden voor ‘Nederlands Kampioenschap voor 
teams’. Op 18 juni worden hiervoor de halve finales gehouden.

Open dag bij 
HSCN honk en softbal!
Ben je benieuwd hoe honk-en softbal nu precies in zijn werk gaat? Dan is 
dit je kans! Kom dan zaterdag 11 juni eens een kijkje nemen op Sportpark 
de Lissevoort in Nuenen.

Die dag organiseert de Koninklijke 
Nederlandse Honk-en Softbalbond 
KNBSB namelijk een toernooi voor 
meiden tussen 12 en 15 jaar op onze 
velden én hebben wij tegelijkertijd 
ook een aantal van onze eigen honk-
balteams die op die dag in actie ko-
men. Genoeg te zien dus!

De softbalwedstrijden vinden plaats 
tussen 10.00 en 16.15 uur met als 
deelnemende teams Gryphons uit 
Rosmalen, Pioneers uit Hoofddorp, 
Cardinals uit Oss, Centrals uit Utrecht, 
en Hurricanes uit Hilversum. De 
HSCN jongens U15-2 en U21-2 spe-
len beide om 10.30 uur en als kers op 
de taart start om 16.00 uur op het 
hoofdveld onze Heren 1 team tegen 
het altijd lastige Schijndel. 

Het belooft een gezellige dag te wor-
den, iedereen is van harte welkom 
om te komen kijken. Wil je meer in-
formatie over de sport, loop die dag 

dan even ons clubhuis in en meld je 
aan de bar. Ons seizoen is in volle 
gang, en loopt door tot medio okto-
ber. Wil je meer informatie over HSCN 
of een keer komen proeftrainen, 
stuur dan een email naar tc@hscn.nl 
en dan loodsen wij je naar het juiste 
team. Hopelijk tot zaterdag!

C L U B  N U E N E N
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H S  C N
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Welkom bij
Honk- en Softbalclub Nuenen

Zomerbridge
Elke dinsdagavond van 28 juni t/m 16 
augustus.

Aanmelden: van 19.15 tot 19.30 uur 
per bridgepaar en per avond in de 
zaal. Iedere bridger is welkom. Graag 
e-mailadres en evt. NBB-lidnummer 
meenemen
Aanvang: 19.45 uur
Locatie: Wijkcentrum Scarabee, naast 
de Hongerman, Mantelmeeuwlaan 
10 in Nuenen, 1e verdieping; lift is 
niet beschikbaar.
Deelname: € 4,- per paar per avond, 
er kan niet gepind worden

We spelen in meerdere lijnen, afhan-
kelijk van het aantal deelnemers. De 
indeling is per avond, afhankelijk van 
gebleken speelsterkte. Iedere avond, 
direct na de zitting, wordt de uitslag 
bekendgemaakt. Maximaal 4 prijzen 
per avond beschikbaar.

Wij wensen je
gezellige bridgeavonden!
Bridgeclub Common Sense Nuenen  
Bridgeclub de Oude Linde
Bridge en Ontspannings Club Nuenen
Bridgeclub de Overslag
Bridgeclub Senergiek  
Bridgeclub Nuenen Petit
Bridgeclub Overdwars

Druk bezochte beker� nale 
dames korfbal bij NKV
Donderdag 2 juni stonden De Peelkorf en DDW tegen over elkaar in de 
bekerfinale op het sportpark van NKV. Nadat de reguliere speeltijd in 14-
14 was geëindigd, werd DDW uit Hooge Mierde in de verlenging op de 
knieën gedwongen 18-16.

In een spannend duel stond De Peelkorf bij rust met 10-8 voor. In het tweede 
bedrijf leek de Ysselsteynse formatie in de slotfase met een 14-11 voorsprong 
op rozen te zitten. DDW toonde echter veerkracht en dwong in de slotminu-
ten met drie schoten op rij een verlenging af. In de extra tijd  was het de Peel-
korf die de winst naar zich toe trok en de beker mee naar huis nam. NKV kan 
terug kijken op een mooie happening op het sportpark Wettenseind.

Druk bezochte beker� nale 

Donderdag 2 juni stonden De Peelkorf en DDW tegen over elkaar in de 

Foto CM

SV Nuenen heeft na 2 jaar 
weer een clubkampioen!
Door corona heeft onze schaakvereniging Nuenen 2 jaar op zijn gat gele-
gen. Dit seizoen is daar gelukkig een eind aan gekomen. Afgelopen maan-
dag waren er voor het eerst weer, na de toch wel lange coronatijd, 2 prijs-
uitreikingen: de prijsuitreiking voor de wisselbeker voor de Beker-cup en 
de prijsuitreiking voor de Clubkampioen seizoen 2022. 

Bas Neggers won dit jaar in de finale 
van Jeroen van Duren die helemaal 
uit het niets hoog eindigde in het 
knock-out systeem van de Beker-cup. 
De clubkampioen werd Edwin van 
den Oetelaar en zijn naam is toege-
voegd aan de lange lijst van kam-
pioenen gegraveerd op de zilveren 
beker. Bas en Edwin mogen ieder de 
beker een jaar lang als bewijs van 
hun kunnen etaleren.
De andere schakers kunnen terugkij-
ken op een jaar van leuke avonden. 

Althans dat is toch wel de bedoeling. 
Het is een cliché, maar meedoen is 
belangrijker dan winnen. Doorden-
ken op een maandagavond als er 
toch verder niet zoveel te doen is. Het 
is echt leuk om te puzzelen en te pro-
beren iedere keer de beste zet te ver-
zinnen. 
Het clubseizoen is bijna ten einde en 
we hebben op 13 juni alleen nog een 
snelschaaktoernooi. We beginnen 29 
augustus aan een nieuw seizoen op 
de locatie aan de Goudvinkhof. 

Edwin van den Oetelaar (links), Bas Neggers (rechts)

DEES – NEDERWETTEN  1-0
Door Louis Staals

Hard gewerkt 
maar niet beloond
Tot aan de laatste wedstrijd van dit sei-
zoen hebben de mannen van trainer 
Henri Maas geprobeerd nog een 
plaatsje te winnen op de ranglijst van 
de 5e klasse C. Tegenstander DEES uit 
Wintelre, vertoevend in de top 3 van 
deze klasse had beslist geen makkie 
aan de mannen van Nederwetten. In 
de eerste helft was zelfs de grootste 
kans voor de blauw-witten, maar Ben 
Verbruggen kon alleen voor de keeper, 
die zich knap verweerde, niet de 0-1 
scoren Ook Dees kreeg nog wel een 
paar kleine kansjes maar de achterhoe-
de van Nederwetten stond als een 
huis. De ruststand werd dan ook 0-0.
Ook in het tweede gedeelte van de 
wedstrijd probeerden de Nederwet-
tenaren met lange ballen de spitsen 
te bereiken maar zonder resultaat. 
Een cornerbal werd door Willem van 
Rooij prima ingekopt maar de DEES 
doelman kon met een vingertop de 
bal nog tot corner verwerken. Het 
duurde tot de 80e minuut voordat 
Rowan van Dooren een mooie diep-
tepass achter doelman Jordy van den 
Boogaard plaatste en daarmee de 1-0 
op het scorebord bracht. Nederwet-
ten probeerde nog wel een gelijkma-
ker te forceren maar de resterende 
tijd was niet toereikend.
Een sportieve wedstrijd, geen rode of 
gele kaarten, die ook wel had kunnen 
eindigen in een 1-1 gelijkspel. Het 
grootste deel van de selectie van Ne-
derwetten heeft nog een tijd meege-
feest na afloop omdat DEES het 75-ja-
rig bestaan te vieren had. Op naar het 
volgende seizoen, dat naar zij hopen, 
voor Nederwetten een beter per-
spectief zal bieden dan voorlaatste 
op de ranglijst. Prima gewerkt man-
nen, maar sportief niet beloond.

Kampioen
Al meerdere seizoenen draait BCL-
H1/BouwCenter Swinkels mee in de 
top van de mannen-klasse, waar ge-
speeld wordt met een nylon shuttle. 
In het -door corona- afgebroken sei-
zoen 2020/2021 stond het team dan 
ook in de kopgroep. In het zojuist af-
gelopen seizoen 2021/2022 heeft het 
team toegeslagen en is het als eerste 
geëindigd in de 3de afdeling van 
deze klasse. Een mooi kampioen-
schap in een lastige klasse.

Eerst halve finales
Omdat het team afdelingskampioen 
geworden is mag het zich nu gaan 
meten met de kampioenen van de 
andere afdelingen. Als opstap naar 
de grote Nederlandse finales heeft 
Badminton Nederland immers eerst 
een halve finale georganiseerd. De 
vier beste teams uit deze halve fina-
les (in deze klasse) plaatsen zich uit-
eindelijk voor de finale van het Ne-
derlands Kampioenschap voor 
teams. Aangezien het team niet com-
pleet kan zijn, zal het bereiken van 
die laatste vier nog een hele tour 
worden.

Niet compleet
Vanwege de erg late planning kan 
het team voor deze halve finales niet 
op volle sterkte aantreden. Wouter 
van Vijfeijken en Christian Klumpers 
zullen verstek moeten laten gaan bij 
deze cruciale wedstrijd. Jeroen van 
der Heiden, Ruud van Vijfeijken, Bert 
Manders en Laurence Roijackers zul-
len dan ook vol aan de bak moeten 
om een finaleplaats in de wacht te 
slepen. Op 18 juni zullen de wedstrij-
den gespeeld worden in sporthal Jo 
Gerris in Roermond.
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KOOP JE KAARTENKOOP JE KAARTEN
ONLINE

Print
boekjes | scripties

direct mail | bouwtekeningen

Drukwerk
huisstijl | flyers | posters  
folders | brochures | stickers

Reclame
banners | LED frames
borden en panelen

      De Pinckart 42, NUENEN
      040 - 283 63 83
      info@printendruk.com

W W W. P R I N T E N D R U K . C O M print en druk

Flyers, Folders, brochures en visitekaartjes klaar binnen 1 werkdag!*
* deze levertijd is alleen haalbaar indien je jouw bestelling plaatst via onze webshop www.printendruk.com

Aanmelden: tvdelissevoort.nl

q Lidmaatschap voor juni, juli, augustus en 
september   om tennis en padel te kunnen spelen. 

q Kosten: Senior € 50, Junior € 30.
q Speciale introductie voor padel, en wekelijkse 

tennis/padel toss avonden
q Na de ZomerChallenge de mogelijkheid om lid te 

worden van  TPV De Lissevoort                          
tegen gereduceerd tarief                                                 
(3 maanden gratis)

Junior 
€30

Senior 
€50Tennis en Padel 

ZomerChallenge
TPV De Lissevoort

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

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl
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