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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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Zwembad 
Nuenen
50 jaar

Duivendijk 7B, Nuenen
040-2838837 / quikservice.nl

Bosch Car Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto

Onderhoud & APK 
(ook lease) 
en occasions 
van alle merken

Cultuur
overdag

WONING 
VERKOPEN?

040 - 209 4104

www.makelaarsplein.com
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Feestelijke heropening windmolen De Roosdonck

Door de ogen van Vincent
Door Nannie van den Eijnden

Windkorenmolen De Roosdonck is na een recente grootschalige restaura-
tie weer maalvaardig. Eigenaar Hennie Merks en zijn partner Marga van 
Haaren organiseerden zaterdag 20 augustus een grandioos openings-
feest voor 90 gasten. De heropening werd verricht door locoburgemees-
ter Ralph Stultiëns, gemeentesecretaris Marike Arents, molenaar Mario 
Collombon en de dochter van Hennie’s broer Toon, Maud Bhawanibhiek - 
Merks en haar twee zonen Ruben en Ravi.

Feestelijke heropening windmolen De Roosdonck met de nieuwe generatie Merks. 
V.l.n.r.: vrijwillig molenaar Maria Collombon, locoburgemeester Ralph Stultiëns, Maud 
Merks en haar twee zonen Ruben en Ravi.                            Fotografie: Frank van Welie.

Twee jaar geleden is de staart geres-
taureerd vanwege houtrot en toen 
kon het geplande openingsfeest 
door corona niet doorgaan. Onlangs 
is het gevlucht of wiekenkruis aan de 
bovenas in de askop gerestaureerd. 
Beide restauraties zijn vakkundig uit-
gevoerd door John en Jan de Jongh 
(vader en zoon) van Molenbouw De 
Jongh BV uit Veldhoven. Ze hebben 
de molen ook geschilderd.
In leuke speeches van Gerard Stur-
kenboom, molenaar en vertegen-

woordiger van de Molenstichting 
Noord-Brabant en Nicole Bakker, di-
recteur van de vereniging De Hol-
landsche Molen werd de geschiede-
nis opgehaald. En kwam naar voren 
hoe vele partijen en ook de familie 
Van Gogh hebben bijgedragen aan 
de financiering van de restauratie. Ni-
cole: “De nalatenschap van de Van 
Gogh’s draagt bij aan het verhaal van 
deze molen. Voor de staartbalk en de 
spruit is een roede hergebruikt van 
windmolen De Zandweg in Rotter-
dam. Dat laat zien hoe de molens met 
elkaar verbonden zijn. Ze zijn alle-
maal anders en hebben hun eigen 
verhaal.” Nicole nodigde iedereen uit 
voor het 100-jarig bestaan van 
vereniging De Hollandsche Molen 
volgend jaar. Dat gaat op nationale 
molendag zaterdag 13 mei op iedere 
molen in Nederland gevierd worden.

“Hennie en Marga zijn fijne eigena-
ren. Rick en ik worden iedere week 
heel hartelijk ontvangen. Wat we 
over de staat van de molen tegen 
Hennie zeggen, neemt hij serieus. 
Daar doet hij iets mee. Als we het hier 
niet zo leuk hadden, ware we allang 

Bereid je voor op een 
meeslepend, Nuenens verhaal 
Het dagelijks leven van Nuenen anno 1880: geloven, werken, onderne-
men, zorgen voor de gemeenschap, de buren, intense familiebanden, 
vreugde, toekomstplannen, relaties en liefde! Voor de welgestelde domi-
neesfamilie Begemann en hun jongste dochter waren er ook kerkelijke 
spanning, zorgen, faillissement, jaloezie, roddels, depressie en dood. Dan 
trekt er bij de buren ook nog een bijzondere passant de ouderlijke woning 
in. Voor Margot begint de meest hectische periode van haar leven… 

Oude Toren en Nune Ville
Het verhaal van Margot Begemann? 
Nuenen kent het nauwelijks! De res-
ten van de Oude Toren? We razen er 
onbewust aan voorbij op de Smits 
van Oyenlaan. De sfeer van toen er-
vaar je nog wel in en rondom Nune 
Ville. Niet zomaar een oude villa in 
ons centrum, maar een decor van 
verhalen. Dat het huis Nune Ville en 
het domineeshuis met tuinen en ate-
lier er nog zo staan, helpt iedereen 
een beter beeld te krijgen van wat 
Margot heeft meegemaakt. De film-
crew van MARGOT is er van harte 
welkom, want de voorstelling speelt 
zich voor een groot deel daar af. 
Hoofdrolspelers Babette Holtmann 
en Bob Jacobs laten zich er graag in-
spireren, via Nune Ville kruipen ze 
nog verder in de huid van Margot en 
Vincent. Een bezoek aan Nune Ville is 
altijd de moeite waard. Als geïnteres-
seerde Nuenenaar ben je hier ‘op va-
kantie in eigen dorp’ ook als je gasten 
hebt uit binnen- of buitenland.

Rondleiding
Jacqueline Bekkers leidt bezoekers 
rond door bijna het gehele huis. Je 
ziet de salon met schilderijen van 

bij een andere molen aan het werk.”
Mario Collombon, vrijwillig molenaar

Cultureel-historisch erfgoed
Hennie vertelde geanimeerd over 
zijn familiegeschiedenis en hoe de 
molen sinds 1898 van vader op zoon 
is overgenomen, drie generaties 
lang. Hoe hij als geboren en getogen 
Nuenenaar standvastig in 1995 de 
molen wist terug te kopen van de ge-
meente en al die jaren de windmolen 
in eigen beheer heeft onderhouden. 
Dat heeft hij dankzij Marga en Mario 
en de allereerste vrijwillige molenaar 
Piet Berkers kunnen doen. “De molen 
staat er nu bij zoals Vincent van Gogh 
hem heeft gezien, in de originele 

schildersvrienden van Vincent, waar-
onder zijn Nuenense leerlingen. Ook 
kom je in andere vertrekken zoals de 
woonkamer, keuken, gang, mangel-
kamer, zolder met de originele 
dienstbodekamers en de tuin. De 
vertrekken zijn 19e eeuws gemeubi-
leerd met vele interessante objecten 
uit die tijd.  Met veel kennis, liefde en 
passie deelt Jacqueline de vele ver-
halen van de villa. Volgens de ge-
schiedenis heeft Margot geestelijke 
problemen gehad met stemmings-
wisselingen. Ze heeft ook last gehad 
van de omstandigheden waarin zij 
en Vincent elkaar ontmoetten. Je kan 
zeggen dat Margot zwaar op de hand 
was voor onze begrippen. Als domi-
neesdochter in een katholiek dorp 
waren de contacten beperkt. Zeker 
op haar leeftijd waren er niet veel hu-
welijkskansen binnen die kleine pro-

testantse gemeenschap. Dus ze zat 
hier als het ware ‘gevangen’. Haar ou-
ders waren net overleden toen Vin-
cent bij de buren introk. 

Ware liefde?
Het was duidelijk meer dan een flirt, 
er kwam een aanzoek! Haar vrijgezel-
le zussen hadden er alle belang bij 
dat dit geen huwelijk zou opleveren. 
Toen ze eenmaal betrapt zouden zijn 
door een nichtje is de roddel snel in 
ons dorp rondgegaan. Maar de beide 
domineeskinderen begrepen elkaar. 
Hij had al veel van de wereld gezien, 
veel gelezen, een originele kijk op het 
leven en het geloof. Zij was vooral erg 
sociaal. Lange wandelingen, naar de 
Oude Toren volgden, met boeiende 
gesprekken. Was het de ware liefde? 
Het lijkt er wel op. Vincent schreef er 
jaren later nog over aan Theo. De to-
ren werd een symbool in de schilde-
rijen van Vincent en had wellicht nog 

diepere betekenissen voor de twee 
geliefden. Voor Vincent en Margot zal 
de afbraak van de toren aangrijpend 
geweest zijn. Het moest zo zijn. De 
verliefdheid werd erger, maar de 
hoop vervloog. Margot voelde zich 
steeds ellendiger, wanhopig! Of was 
haar ultieme wens te sterven in de ar-
men van haar ware liefde? 

Kaarten en afspraak
Op zaterdag 22 en zondag 23 okto-
ber organiseert Brass Band Nuenen, 
in het kader van Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten 200 jaar, de muzikale 
toneelvoorstelling MARGOT. 

Ben jij al geïnspireerd door het ver-
haal van Margot en Vincent? Bestel 
dan nu je kaarten via margot-vincent.
nl. Nog extra voorbereiding nodig? 
Kijk op www.salonnuneville.nl voor 
meer informatie en een rondleiding 
in Nune Ville.

staat en de kleuren van toen, 100% in 
orde”, besluit Hennie trots.
www.roosdonck.nl

Burendag
Op 24 september is het weer bu-
rendag. Burendag is een dag 
waarop de buurt gezellig samen-
komt en waarbij veel mensen iets 
goeds doen voor elkaar en de 
buurt. Want goede buren doen er-
toe. Actief Nuenen (onderdeel van 
de LEVGroep) hoopt dat veel 
buurtverenigingen deze dag aan-
grijpen om een leuke activiteit in 
de buurt/wijk te organiseren. De-
ze dag valt evenals voorgaande 
jaren in de Nationale Sportweek.

Tijdens de sportweek organiseren we 
verschillende leuke activiteiten waar 
we de inwoners van Nuenen stimule-
ren lekker te bewegen. Om ook het 
bewegen tijdens de burendag te sti-
muleren hebben we iets leuks be-
dacht: de eerste  10 buurtverenigin-
gen  die een plan bij ons indienen 
(uiterlijk 30 augustus aanstaande) 
hoe ze tijdens de burendag het be-
wegen gaan stimuleren mogen, na 
goedkeuring van het plan, bij ons 
een factuur van max € 130,- indienen 
voor de huur van beweegmaterialen, 
(denk bijvoorbeeld aan een spring-
kussen, oud hollandse spelen, inhu-
ren van een instructeur etc). LET OP: 
nog 7 plekken beschikbaar. Dus stel 
een plan op, dien het in door een 
mail te sturen naar claudia.swee-
gers@levgroep.nl of stan.hendriks@
levgroep.nl en wie weet kun jij je 
buurt tijdens burendag voorzien van 
extra gave beweeg activiteiten!

Expositie 
ver -ƒ- streken
o�  cieel 
geopend
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 AFVALWEETJE:

De milieustraat is tot en met september iedere 
woensdag tot 20.00 uur open.

HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

 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.

 OPENINGSTIJDEN IN DE    
 ZOMERVAKANTIE

Tijdens de zomervakantie van 1 augustus t/m 2 sep-
tember zijn de balies burgerzaken dagelijks open van 
8.30 tot 12.30 uur. Het gemeentehuis zelf is dagelijks 
tot 17.00 uur geopend. 

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

 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

Open: Maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, 
 Dinsdagavond 18.00-20.00 uur,

1

OPENING MOLEN
DE ROOSDONCK
Afgelopen weekend vond de feestelijke heropening plaats 
van gerestaureerde molen De Roosdonck van eigenaar 
Hennie Merks. Locoburgemeester Ralf Stultiëns verricht-
te de openingshandeling, samen met kleinzoon Ruben 
Bhawanibhiek (opa Toon Merks), molenaar Mario Col-
lombom en gemeentesecretaris Marike Arents.

Foto: Frank van Welie (LON).

FEESTWEEKEND NGN200 
OP 3-4 SEPTEMBER
Commissaris van de Koning bezoekt Nuenen 
op 4 september
Op 3 en 4 september vindt het Drie Dorpenfeestweekend 
plaats op het terrein bij windmolen De Roosdonck op de 
splitsing van Berg, Broekdijk en Gerwenseweg. 

WIELEREVENT
ZATERDAG 3 SEPTEMBER
Op zaterdag 3 september is er een 
groot Wielerevent voor de jeugd, 
leerlingen uit groep 6,7 en 8 van de 
basisscholen uit Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten. 
Dit onder het motto: 
Daantje en Dommel gaan fi etsen.
Doe mee en meld je aan via: 
info@ngn200.nl 

LANDJUWEEL ZONDAG 4 SEPTEMBER
Op zondag 4 september is er een Landjuweel in samen-
werking met de gilden. De Commissaris van de Koning van 
de provincie Noord-Brabant, mevrouw mr. Ina Adema, zal 
voor de eerste keer onze gemeente bezoeken. Zij zal om 
12.00 uur bij het gemeentehuis (Papenvoort 15) worden 
ontvangen en daarna op spectaculaire wijze worden ver-
voerd naar het evenemententerrein bij de molen. Er is heel 
veel te zien en te beleven tijdens het Drie Dorpen Feest-
weekend. U bent van harte uitgenodigd. De toegang is 
gratis. Meer info via ngn200.nl

OUDERCAFÉ NUENEN: PUBERS 
ACHTER HUN SCHERMEN
Waarom is het voor pubers zo moeilijk om een game weg 
te leggen? Waarom scrollen ze altijd nog door naar een 
volgend fi lmpje op TikTok? Waarom heb je altijd het ge-
sprek over “leg nu -nee nu! -je controller neer”.

Aletta Smits geeft 8 september van 19.30 – 21.30 uur in ‘t 
Klooster op een boeiende manier een kijkje in het brein 
van een puber. Een brein dat voor veel volwassenen on-
begrijpelijk is. Op een cabaret-achtige manier neemt zij 
haar publiek mee in de belevingswereld van een puber en 
de omgeving van de puber. Ze legt de ins en outs van ga-
mende pubers uit aan ouders die zich terecht én onterecht 
zorgen maken. Aanmelden kan via de website van de GGD 
of door de QR-code te scannen.

NUENENS PREVENTIEAKKOORD 
– DOE OOK MEE!
Gezondheid is veelomvattend en belangrijk voor ons al-
lemaal. De afgelopen periode is dit alleen maar duidelijker 
geworden. Eind 2018 is het  landelijke preventieak-
koord met afspraken om Nederland gezonder te maken 
gesloten. De aanpak van roken, overgewicht en overmatig 
alcoholgebruik zijn daarbij centrale thema’s.
Gemeente Nuenen wil hier op lokaal niveau uitvoering aan 
geven in samenwerking met lokale partners (o.a. welzijn, 
zorg, sport, scholen en bedrijven). In Nuenen gebeurt na-
tuurlijk al veel rondom preventie en gezondheid. Het 
Sportakkoord is hier een mooi voorbeeld van. Toch hopen 
we dat ook u een bijdrage wilt leveren aan het Nuenens 
Preventieakkoord.

Aanmelden deelname Nuenens Preventieakkoord
Herkent u het belang van de aanpak van gezondheidspre-
ventie en denkt u hier een bijdrage aan te kunnen leveren? 
Dan komen we graag met u in contact.
Samen maken we een plan om (verder) te werken aan een 
rookvrije omgeving en het voorkomen van problematisch 
alcoholgebruik en overgewicht. Ook biedt het preventie-
akkoord een mooie kans om te werken aan andere thema’s 
zoals eenzaamheid, mentale gezondheid en een gezonde 
leefomgeving.
We zijn ervan overtuigd dat iedereen een steentje kan 
bijdragen. Samen komen we verder! We hopen daarom 
dat u meedoet.
Scan de QR-code hieronder en vul tot uiterlijk 19 septem-
ber 2022 de antwoordkaart in.

Zo krijgen we al een idee over wat u belangrijk vindt en 
over uw mogelijke bijdrage. Dit is een inventarisatie, u bent 
nergens toe verplicht. In het najaar vindt een bijeenkomst 
plaats met lokale partners om de plannen verder te con-
cretiseren.

  

WORLD CLEANUP DAY
Op zaterdag 17 september is het weer World Cleanup Day. 
Ook Nuenen doet mee en gaat, samen met de rest van de 
wereld, de straat op om de gemeente zwerfafvalvrij te 
maken!

Vorig jaar waren er ruim 
1500 opschoonacties 
aangemeld bij NL schoon 
en deden meer dan 41.000 
deelnemers mee.  Ie-
dereen kan meedoen, dit 
jaar hopen we (weer) op u!

Wilt u meedoen met bijvoorbeeld uw gezin, de buren, uw 
collega’s uw wijk of in uw eentje, dan kunt u materiaal 
(afvalgrijpers, afvalzakken, etc.) van de gemeente lenen 
(op=op). Meld uw actie aan via afval@nuenen.nl.
Wij nemen dan contact met u op.

   ANTWOORDKAART
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T: 040 2831412 
info@crooijmansmannenmode.nl
www.crooijmansmannenmode.nL

Maandag 13:00 - 18:00
Dinsdag 10.00 - 18:00
Woensdag 10.00 - 18:00

Donderdag 10.00 - 18:00
Vrijdag 10.00 - 18:00
Zaterdag 09:30 - 17:00

Crooijmans Mannenmode
Parkstraat 9B 
5671 GD Nuenen

LOOP JIJ NOG EVEN ONZE HUISKAMER BINNEN?
DONDERDAG 25 AUGUSTUS, VRIJDAG 26 AUGUSTUS, ZATERDAG 27 AUGUSTUS

Voor wie nog graag even binnenloopt voor de overname door Suitable hebben wij in de winkel een gezellige huiskamer 
ingericht. Daar kunnen we in een ongedwongen sfeer samen nog een drankje doen en een praatje maken.

- Flexibele opvang voor kinderen
van 0-4 jaar

- Openingstijden vanaf 07.00-18.30 uur
met toekomst vanaf 06.00 uur open

Prachtige locatie Kinderdagverblijf

PUMPULUNCHI
Geldropsedijk 2a  5672 AC  Nuenen

Wilt u meer informatie dan kunt u contact met ons opnemen via:
E-mail: kdvpumpulunchi@live.nl  Tel.: +31 (0)6- 53537732

WAAR SPELEN IS LEREN!!

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)

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

Ki
ds

 So
ciety Erica

40 Jaar

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

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

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

Taxi naar 
Eindhoven Airport

Bent u ook toe aan vakantie en vliegt u vanaf 
Eindhoven Airport naar uw vakantie bestemming?

Laat het nieuwe Nuenense taxibedrijf WilNuTaxi u veilig naar 
Eindhoven Airport brengen. U kunt ontspannen aan uw reis beginnen. 

Reserveren kan volledig online tegen een aantrekkelijk tarief.

Nuenen naar Eindhoven Airport 
vanaf € 38,00*

* reserveer minimaal 24 uur van te voren, online en voor maximaal 
4 personen. Rit wordt niet gecombineerd met andere passagiers.

https://www.wilnutaxi.nl/airport-taxi/

Wij rijden ook naar andere luchthavens zoals:
Schiphol, Zaventem en Dusseldorf.

WilNuTaxi staat voor Willems Nuenen Taxi.

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

Al onze produkten
minder zout, meer smaak!

Voor als het goed moet zijn!

2 Gemarineerde karbonades  ... 3,95

Mega Burger Pakket
2 Burgers, 2 Broodjes + Saus  ....................... 4,95

OP BROOD

4 Slavinken  ........................................... 5,00

Pollo Carpaccio Spies  ....  100 gram 2,45

Bij 150 gram Beenham 
100 gram Beenham Salade GRATIS

KOOPJE

KOOPJE

KOOPJE

Bijna al onze broodjes, 
gaan warm de deur uit!

Hom Gehakt Wellington  ......  p/st 2,25
SPECIAL

SPECIAL

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

Frank Helsper 
Tomakker 40, 5673 LG Nuenen  |  040-2839698  |  06-15653151

f.helsper5@upcmail.nl  |  www.frankhelsper.nl

Zowel klassiek, pop en blues. 
Gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Piano-Keyboard 
LESSEN

Rond de Linde

Rond de Linde 
Dé echte krant van Nuenen

iedere donderdag 
digitaal op www.ronddelinde.nl 
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Hier heu r ik thu i s©
www.ngn200.nl • www.drijehornick.nl

Landjuweel
Op zondag 4 september viert 
Nuenen feest. Dan gaat het echt 
over het 200-jarig bestaan en is 
het tijd voor geschiedenis. Gil-
den, oude werktuigen, weven en 
dorsactiviteiten, schilders, men-
sen uit het verleden, een bezoek 
aan De Roosdonck, Oefening en 
Volharding, de slagwerkgroep 
van de Brassband, Ierse muziek 
en een prachtige show met Friese 
paarden….. er is voor ieders ga-
ding iets. Een hoogtepunt is het 
bezoek van de Commissaris van 
de Koning, mevrouw Ida Adema. 
Zij brengt een prachtige bank 
mee die later in Nederwetten 
komt te staan. 
Check NGN200.nl of kijk volgen-
de week in Rond de Linde voor 
het uitgebreide programma.

Daantje en Dommel gaan fietsen

Nuenen c.a. zoekt 
DORPSKONING
Wie wordt de ‘dorpskoning’ van 
Nuenen-Gerwen-Nederwetten 
200 jaar?
De vijf gildes van Nuenen c.a. or-
ganiseren het zogenaamde 
‘Koningschieten’.
Inwoners van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten kunnen op 4 
september schieten om de titel 
‘Dorpskoning van Nuenen-Ger-
wen-Nederwetten 200 jaar’. De 
winnaar krijgt naast deze één-
malige titel en eeuwige roem 
een zilveren koningsschild.
Let op…….. je moet een keertje oe-
fenen om mee te mogen strijden. 
Je bent nog net op tijd!! Kijk voor 
de oefendagen op NGN200.nl.

Kinderen van Nuenen en Gerwen en Nederwetten!!

Er is voor jullie een geweldig wielerspektakel op 3 september. 
In het weiland tegenover de molen en nog wat verder daar omheen.
Daar komen die dag een Fietscarrousel en een behendigheidspar-
cours en ook is er nog een fietsroute uitgezet. Gaaf om mee te maken, 
vet cool om mee te doen!!

Lees er alles over op NGN200.nl en geef je via info@ngn200.nl op.

Expositie ver -ƒ- streken 
officieel geopend 
De belletjes in het glas bubbelwijn in ieders hand parelden schilderachtig 
in het zonlicht, afgelopen zaterdagochtend op het voorterrein van het 
Weefhuis. Zo’n zeventig genodigden verzamelden zich daar om te toas-
ten op de opening van de vier weken durende tentoonstelling over lokale 
schilderkunst, onder auspiciën van de Stichting NGN 200 (Nuenen Ger-
wen Nederwetten 200 jaar).

Bijna 100 schilderijen, tekeningen en 
etsen worden geëxposeerd. Prak-
tisch allemaal vervaardigd door loka-
le schilders en tekenaars vanaf pak-
weg 1890 tot circa 1975. Oude maar 
nog steeds herkenbare plekjes van 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten, 
naast een boeiende reeks aan por-
tretten van markante dorpsgenoten 
uit het verleden. In frisse of soms al 
verstorven kleuren in beeld gebracht.

Het merendeel van de getoonde wer-
ken is nooit eerder te bewonderen 
geweest, maar komt uit de huiska-
mers of van de zolders van tientallen 
particuliere dorpsgenoten, die het 
werk voor deze gelegenheid graag 
beschikbaar stelden.
 
Hans Könemann, voorzitter van Ate-
lier Nuenen, schetste het ontstaan 
van het initiatief van deze expositie, 
dat lag bij dit schilderscollectief.  
Peter van Ovenbruggen van het Vin-
centre stipte in zijn openingsrede 
aan dat het idee van meet af aan in 
opzet en uitvoering kon rekenen op 
de medewerking van heemkunde-
kring de Drijehornick en het Vincen-
tre. De LON ondersteunde publicitair. 
Financieel werd de expositie gefacili-
teerd door de Stichting NGN 200 en 
het Cultuurfonds Nico en Zingra Nag-
tegaal. 

 
Van Overbruggen onderstreepte dat 
deze expositie duidelijk maakt hoe-
veel ‘verborgen’ kunst er in onze loka-
le gemeenschap boven tafel kwam. 
Hij uitte zijn zorg om die niet verloren 
te laten gaan en voor de toekomst 
veilig te stellen.

Onder de eerste bezoekers viel de 
waardering op te tekenen voor de 
sfeervolle ambiance van het Weef-
huis. Een permanente culturele aan-
wending van deze unieke locatie 
voor tentoonstellingen als deze, zou 
een aanwinst voor onze gemeente 
zijn, zo geven zij aan. 
Met de bezoekers komen de verha-
len, zo blijkt tijdens het eerste week-
end van de expositie. Mensen bele-
ven opnieuw hun oude omgeving, 
hun vroegere straat, herinneren zich 
weer de mensen die er vroeger 
woonden.
 Het gebruikte citaat van Vincent is bij 
deze nostalgische expositie zeker 
van toepassing: “Ik weet bijna zeker 
dat die doeken jullie zullen vertellen 
wat ik niet in woorden kan uitdruk-
ken…” 
De expositie is nog drie weekenden 
(za/zo 27-28 aug, 3-4 en 10-11 sep-
tember) gratis open voor publiek, 
steeds van 12.00 uur tot 17.00 uur in 
het Weefhuis aan de Lucas van Hau-
themlaan 1 te Nuenen. 

Oudercafé Nuenen

Pubers achter hun schermen
Waarom is het voor pubers zo moeilijk om een game weg te leggen? Waar-
om scrollen ze altijd nog door naar een volgend filmpje op TikTok? Waar-
om heb je altijd het gesprek over “leg nu -nee nu! - je controller neer”. 

Aletta Smits geeft op een boeiende 
manier een kijkje in het brein van een 
puber. Een brein dat voor veel vol-
wassenen onbegrijpelijk is. Op een 
cabaret-achtige manier neemt zij 
haar publiek mee in de belevingswe-
reld van een puber en de omgeving 
van de puber. Ze legt de ins en outs 
van gamende pubers uit aan ouders 
die zich terecht én onterecht zorgen 
maken.

Locatie: ‘t Klooster, Park 1, Nuenen
Datum: 8 september 
Tijd: 19.30– 21.30 uur
Kosten: gratis
Voor wie: Ouders van pubers

Meer info en aanmelden:
https://www.ggdbzo.nl/cursus/ou-
dercafe-nuenen-pubers-achter-hun-
schermen/

WWaaaarroomm  iiss  hheett  vvoooorr  ppuubbeerrss  zzoo  mmooeeiilliijjkk  oomm  eeeenn  
ggaammee  wweegg  ttee  lleeggggeenn??  WWaaaarroomm  ssccrroolllleenn  zzee  aallttiijjdd  
nnoogg  ddoooorr  nnaaaarr  eeeenn  vvoollggeenndd  ffiillmmppjjee  oopp  TTiikkTTookk??  
WWaaaarroomm  hheebb  jjee  aallttiijjdd  hheett  ggeesspprreekk  oovveerr  ““lleegg  nnuu  --
nneeee  nnuu!!  -- jjee  ccoonnttrroolllleerr  nneeeerr””

Aletta Smits geeft op een boeiende manier een 
kijkje in het brein van een puber. Een brein dat 
voor veel volwassenen onbegrijpelijk is. Op een 
cabaret-achtige manier neemt zij haar publiek 
mee in de belevingswereld van een puber en de 
omgeving van de puber. Ze legt de ins en outs 
van gamende pubers uit aan ouders die zich 
terecht én onterecht zorgen maken.

OOuuddeerrccaafféé  NNuueenneenn    
PPuubbeerrss  aacchhtteerr  hhuunn  sscchheerrmmeenn

LLooccaattiiee: ‘t Klooster, Park 1, Nuenen
DDaattuumm: 8 september 2022
Tiijjdd: 19.30u – 21.30u 
KKoosstteenn: gratis
VVoooorr  wwiiee: Ouders van pubers
MMeeeerr  iinnffoo  eenn  aaaannmmeellddeenn::  
https://www.ggdbzo.nl/cursus/ouder
cafe-nuenen-pubers-achter-hun-
schermen/

Oranje Fonds verlengt aanmeld- 
periode voor verbinding in buurten 
Het Oranje Fonds verlengt de aanmeldperiode voor buurtorganisaties 
die evenementen willen organiseren om buurtgenoten met elkaar te ver-
binden. Onder de noemer Reuring in de Buurt heeft het fonds begin juni 
een bedrag van 600.000 euro beschikbaar gesteld voor buurtorganisa-
ties. Dit, omdat de behoefte aan verbinding in buurten na de twee jaar 
van lockdowns en afstand houden erg groot is. 

Om meer buurten de kans te geven 
aanspraak te maken op dit budget is 
de aanmeldperiode verlengd van 15 
september tot 15 oktober. Aanmel-
den kan via oranjefonds.nl/reuring. 
 
Door corona is het lange tijd niet van-
zelfsprekend geweest om buurtge-
noten te ontmoeten. De behoefte 
aan evenementen en andere activi-
teiten die buurtbewoners én buurtor-
ganisaties met elkaar in verbinding 
brengen is dan ook groot. Dit blijkt uit 
de aanvragen die het Oranje Fonds 
binnenkrijgt van buurtorganisaties. 

Belangrijke basis 
Verbinding in buurten bevorderen is 
iets waar het Oranje Fonds zich al 
sinds de oprichting in 2002 voor in-
zet. Meedoen in de samenleving en 
het gevoel hebben dat je ertoe doet 
begint in je eigen buurt. Verbinding 
tussen mensen vormt bovendien een 
belangrijke basis voor de aanpak van 
sociale vraagstukken zoals eenzaam-
heid, armoede en polarisatie.  
  
Criteria 
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 evenementen voor 
de hele buurt, waarbij ontmoeting 
centraal staat. Dus niet alleen een 
feestje, maar ook activiteiten waar 
buurtbewoners écht met elkaar in 
contact komen door bijvoorbeeld sa-
men iets te doen. De voorbereiding 
van het project moet uiterlijk 1 de-
cember 2022 starten, de werkelijke 
uitvoering van het evenement dient 
uiterlijk 1 oktober 2023 te zijn afge-
rond. De verdere criteria zijn te vin-
den via oranjefonds.nl/reuring. Orga-
nisaties die een bijdrage krijgen kun-
nen ook kosteloos deelnemen aan 
twee kennisdagen met o.a. work-
shops over wat wel en niet werkt bij 
het stimuleren van buurtcontact. De 
eerste kennisdag vindt plaats op 7 
oktober.  
 
Oranje Fonds  
Het Oranje Fonds vindt dat iedereen 
ertoe doet. Daarom zet het zich in 

voor een samenleving waarin ie-
dereen mee kan doen en niemand er 
alleen voor staat. Oftewel een be-
trokken samenleving; waarin we zor-
gen voor elkaar, mensen gelijke kan-
sen hebben en zich verbonden voe-
len met anderen in de buurt. Dat 
doet het fonds door sociaal initiatief-
nemers te versterken en te verbinden 
waar mogelijk.
De steun van o.a. de Nationale Post-
code Loterij, de Nederlandse Loterij, 
Vrienden en diverse andere partners 
maakt dit mogelijk. Koning Willem-
Alexander en Koningin Máxima zijn 
het beschermpaar van het Oranje 
Fonds.   

Maestro 2023 op 
spectaculaire wijze 
van start 

Nu is het nog geheim, maar op 13 
september presenteert Drumfan-
fare Jong Leven op spectaculaire 
wijze haar nieuwe Maestro’s voor 
de editie van 2023. Maestro 2023 
zal uitgevoerd worden op zater-
dag 18 maart in de theaterzaal van 
het Klooster. 

Tot deze tijd zullen onze verse Maes-
tro’s zich gaan voorbereiden op hun 
vuurdoop als dirigent. Het belooft 
net zo’n feestelijke editie te worden 
als in 2020. De Maestro’s zullen niet 
enkel bekend gemaakt worden op 13 
september, ook zullen zij via een lo-
ting gekoppeld worden aan hun 
coach. Ook voor de leden en gastmu-
zikanten van Jong Leven is het nog 
een grote verrassing wie er voor het 
korps komen te staan. Conclusie: 
Houd uw ogen en vooral oren goed 
open op dinsdagavond 13 septem-
ber tussen 18.15 en 21.00 uur.

Jazz danslessen  
gaan weer van start
Dansdocente Carmelien de Haan-
Houben gaat vanaf maandag 5 sep-
tember weer van start in Het Kloos-
ter met jazz-moderne danslessen 
voor vrouwen vanaf 30/40 jaar.
 
Ze heeft haar opleiding gehad aan de 
Engelse RAD (Royal Academy of Dance) 
en de Rotterdamse dansacademie.
Daarna danste ze in de musicals van 
Annie MG Schmidt en het Ballet van 
Vlaanderen.Ze heeft met de dans en 
muziekgroep “Pandora” educatieve 
dansvoorstellingen gemaakt voor 
scholen.
Van 1988 tot 2021 gaf ze balletlessen 
bij balletgroep  “Bloesem”  in Mierlo.
Ook gaf ze jazz/moderne danslessen in 
Geldrop.
Met veel plezier geeft ze sinds 2016 
jazz dans aan een enthousiaste groep 
vrouwen in de balletzaal van Het 
“Klooster” in Nuenen.

Heb je zin om, te ervaren hoe leuk het 
is om te dansen, meld je dan aan voor 
een proefles.
De lessen zijn altijd op maandagavond 
van 20.00 tot 21.00 uur in de balletzaal 
van Het Klooster, Park 1 in Nuenen.
Aanmelden bij: carmelienhouben@
icloud.com

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail admin@ronddelinde.nl

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

&
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

Cultuur Overdag

Warme belangstelling 
voor vrolijke Ierse Sessie
Met een gedeelde liefde voor de Ierse muziek kwamen zondagmiddag 21 
augustus maar liefst 15 muzikanten bij elkaar voor het kioskconcert van 
Cultuur Overdag. Sommige spelers kwamen uit Nuenen, maar ook vanuit 
bijvoorbeeld Mol (België) en Breda wisten ze de weg naar het kioskcon-
cert in Nuenen te vinden.

Foto: Freek van Buul

Bluesconcert van Reemers en de Greef 
 
Zondagmiddag 28 augustus is er opnieuw een kioskconcert in het Park 
(aanvang 14.30 uur). Dan een bluesconcert van Reemers en de Greef. 
Frank Reemers en Joep de Greef, wonend in Nuenen resp. Eindhoven, zijn 
twee oude rotten uit de Nederlandse muziekscene met een vracht aan er-
varing en een liefde voor Blues & Roots muziek. Ze spelen met passie en 
zingen vanuit hun hart. 

Het duo timmert stevig aan de weg. 
Dit jaar zijn ze een van de drie finalis-
ten bij de Dutch Blues Challenge. Als 
ze daar begin oktober winnen mo-
gen ze Nederland vertegenwoordi-
gen in Memphis tijdens de Internati-
onal Blues Challenge 2023 en bij de 
European Blues Challenge 2023 in 

Zonder tevoren met elkaar een vast 
programma (set-list) te hebben afge-
sproken zorgden ze voor een vrolijk, 
gezellig concert. Tot op het laatste 
moment was zelfs niet bekend wie 
precies zouden komen. Al had Kees 
van de Sande er natuurlijk wel voor 
gezorgd dat er een minimale bezet-
ting aanwezig zou zijn. Het aangena-
me weer trok vele luisteraars die spe-
ciaal voor het concert naar het Park 
waren gekomen, maar ook diverse 
voorbijgangers werden aangetrok-
ken door de vrolijke muziek. 
De sessiemuzikanten speelden diver-
se bekende nummers zoals Jig of 
Slurs, Out on the Ocean, Galliope 
House, Belgartz Waltz, Battle of 
Aughrim en Lord Mayo. Er werd zelfs 
een Amerikaanse classic tune ge-
speeld: Midnight on the Water. Mis-
schien dat niet iedereen deze titels 
altijd kende, maar na enkele tonen 
was er al snel muzikale herkenning. 
Het was onmogelijk om de voeten stil 
op de grond te houden. 

Het kioskconcert werd afgesloten 
met de klassieker No Nay Never waar-
bij het publiek enthousiast meezong 

en klapte. Onder (natuurlijk) het ge-
not van een biertje werd door de mu-
sici nog enthousiast nagepraat. Ook 
zij hadden het erg naar hun zin ge-
had. 
Zin in nog meer lerse live muziek? 
Kom dan op 6 november naar het Iers 
Sessie Festival. Kijk voor meer infor-
matie op www.ierssessiefestivalnue-
nen.nl
Veel van deze ‘Ierse’ sessiemuzikan-
ten zijn overigens regelmatig te vin-
den in dorps- en kinderboerderij We-
verkeshof. Iedereen die zin heeft om 
mee te spelen of om gewoon te luis-
teren is daar van harte welkom. Kijk 
voor meer informatie op www.we-
verkeshof.nl/site/ierse-muziek,

Polen. Maar eerst zijn ze dus gewoon 
bij Cultuur Overdag in Nuenen!
Breng een stoeltje of kleedje mee en 
kom gezellig luisteren. Twijfel of het 
concert doorgaat vanwege de weers-
omstandigheden? Check altijd even 
de Facebookpagina of website van 
Cultuur Overdag. 

PromsFestival@TheLake: 
gastvrijheid
Door Nannie van den Eijnden

Bezoekers van PromsFestival@TheLake kunnen rekenen op een gastvrije 
ontvangst in een feestelijke ambiance. Het festivalterrein wordt leuk in-
gericht met een horecaplein. Daar zijn verschillende bars en vier eettent-
jes met allerlei gerechten te vinden. De organisatie werkt samen met lo-
kale ondernemers. Een kijkje in de keuken….

Eén van de foodtrucks is van een on-
dernemer in de regio. Al sinds zijn 
jeugd is hij bezig met het bereiden 
van eten. Hij gebruikt de authentieke 
recepten van zijn oma en verzint 
steeds nieuwe concepten voor heer-
lijk streetfood en fingerfood, en ge-
rechten en menu’s die goed passen 
op een festival.
“We hebben een groot terras met bij-
zondere drankjes, ‘Specials & Bub-
bles’, vertelt de voorzitter van de 
Promsorganisatie, Henrico van den 
Boomen. “Aluminium flesjes met een 
mixdrankje, Prosecco en alcoholvrije 
bubbels. Er is ook een speciale bieraf-
deling.”

Tijdens de afterparty op zondag 
komt daar een bierbrouwerij bij met 
een tot biertap omgebouwde brand-
weertruck. Mensen kunnen gezellig 
tussen alle optredens door iets eten; 
er staan stoelen en banken met para-
sols. Ieder uur speelt er een band of 
artiest op het hoofdpodium en op 

het B-podium vinden de intiemere 
concertjes plaats, tegelijk met de act 
op het hoofdpodium.

Programma vrijdag 9 & zaterdag 
10 september
Om 16.00 uur gaat het terrein open. 
Van 18.00 tot 19.30 uur speelt de be-
kende sixties band The Surphonics. 
Van 20.15 uur tot 22.30 uur treedt het 
waanzinnige Promsorkest op met 
een honderdtal artiesten en een 
kwartiertje later, om 22.45 uur geeft 
Waylon een daverend concert.

VIP-arrangementen
Deze arrangementen zijn niet alleen 
voor ondernemers. Ook particulieren 
die de hele avond ontspannen willen 
genieten, hebben een ‘all inclusive’ 
VIP-arrangement geboekt met 
drankjes en lekkere hapjes. De gasten 
worden door de gastvrouwen warm 
onthaald en naar hun plaatsen bege-
leid, links en rechts van het podium. 
Op vrijdag 9 september zijn nog 50 
VIP-arrangementen beschikbaar!

Parkeerhulp gezocht
De organisatie is erin geslaagd veel 
enthousiaste mensen te vinden die 

de handen uit de mouwen willen ste-
ken. Voor vrijdagmiddag worden nog 
twee parkeerwachters gezocht en 
voor zondag nog vier medewerkers 
voor de fietsenstalling. Heb je inte-
resse, zin en tijd? Stuur een e-mail 
naar: caroline@promsfestival.nl. 
Let op: Het is betaald parkeren! De or-
ganisatie verzoekt alle bezoekers 
vriendelijk zoveel mogelijk op de 
fiets of te voet te komen.

“We doen dit al drie jaar”, zegt Henri-
co tot slot. “Ons plan is dit concept 
een paar keer te herhalen. Het is 
uniek voor Nuenen en het wordt heel 
gaaf, dus zorg dat je erbij bent!!

Volg Promsfestival op Facebook en 
Instagram. Kaarten en VIP-arrange-
menten: www.promsfestival.nl

Oproep!Oproep!

Rond de Linde wil elke maand aandacht gaan besteden aan 
gewone Nuenenaren die een bijzondere hobby of activiteit 
hebben. Verzamel je auto’s, doe je aan Airbrush, Frivolite 
(handwerken), poppen, dan vinden we dat leuk om daar 
meer over te weten.

Stuur een mail naar hobby@ronddelinde.nl en dan komen 
wij bij je langs om een kijkje te nemen en je verhaal te ho-
ren. Wellicht inspireer je hiermee ook andere Nuenenaren!

Nuenenaren met hobby’s

Nuenen 

Gemeente
Nuenen
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ZOMERSPREEKUREN ENERGIEHUIS 
SLIM WONEN: NUENEN JULI - AUG
· Zomerspreekuur elke zaterdag 11.00-13.00 in de bibliotheek (J.H. 

Hugo van Berckellaan 18)

Serviceloket voor een korte vraag: bel of email 
(gesloten van 8-26 augustus)
· Telefonisch Energiespreekuur 085-0410041: dinsdag en donder-

dag 13.00-17.00,
· E-mail Serviceloket: voor een korte vraag via

info@energiehuisslimwonen.nl

 VERGUNNINGEN PERIODE
  16-08-2022 EN 22-08-2022

In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de vol-
gende besluiten gepubliceerd:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Hooidonk 4A Plaatsen zonnepanelen op bijgebouw 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Laan van Nuenhem 20 Aanleggen van een uitweg 
Sophiastraat 1 Vervangen en verbreden van een dakkapel 
Sophiastraat 3 Vervangen en verbreden van een dakkapel 
Beekstraat 22D Wijzigen van de constructie van de woning en plaatsen 
 van twee dakkapellen 
Waterhoenhof 21 Verbouwen van de woning en plaatsen van een aan-
 bouw 

Aanvragen / meldingen  APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Lindenlaan Burendag 
Sophiastraat en Constantijnstraat Burendag 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Park in het centrum Seizoenstandplaats oliebollen  
Opwettenseweg 203 Wijziging van een aanhangsel op grond van artikel 30a
  Alcoholwet door bijschrijving van een leidinggevende
Refelingse Erven Wijkfeest 
voor Het Klooster Evenementenvergunning Puzzelrally de Nachtwacht 
Enodedreef 3 American Customcar Weekend  
Lankveld 10 Ko� erbakverkoop 

Dit zijn kennisgevingen en geen o�  ciële publicaties. Het digitale ge-
meenteblad (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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ZOMERAFSPRAAK  ENERGIECOACH EN INLOOPSPREEKUREN 
 

• In Nuenen vanaf 1 juli – 31 augustus (met uitzondering van 13 augustus) 
Ø op za van 11:00 – 13:00 uur à Bibliotheek Dommeldal  

• In Helmond vanaf 1 juli – 5 augustus  
Ø op wo-do-vrij van 13:00 – 17:00 uur à EnergieHuis, Torenstraat 3  

 
Populaire zomer diensten op de website www.energiehuisslimwonen.nl : 

ü Slim starten met je eigen woning QuickScan met verbeterplan 
ü  Slim verder met slimme bespaar maatregelen voor jouw woning 
ü 15-30% isolatie Subsidies bekijken en Bedrijf zoeken voor een offerte 
ü Hoe woon jij? Check je plek en zie via Slim verder hoe jouw leefomgeving scoort  
ü Hoe verkoel je jouw huis deze zomer, schaduw is een goede koeler, zie Slim starten 

 

    
 
HELPT U MEE HET BUITENGEBIED MOOIER TE MAKEN? 
Heeft u grond in het buitengebied van Nuenen? En ligt deze grond buiten uw erf*? 
Dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding voor aanleg en beheer van 
bomen, bosschages, hagen, poelen, bloemrijke randen, e.d. 
U maakt dan gebruikt van de Stimuleringsregeling Landschap. Dit is een provinciale 
regeling waaraan de provincie en de gemeente ieder 50 % bijdragen.  
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Lazy Sonnie Afternoon
Na een warme zomer en een verdiende vakantie gaat ook Lazy Sonnie Af-
ternoon weer van start. Met op zondag 4 september als hoofdact het Guy 
Verlinde Duo (België). Voor de vaste bezoekers vast geen onbekende. Hij 
wordt vergezeld door klasse-muzikant Olivier Vander Bauwede. De uit 
Bergeijk afkomstige Rosa Spruit zal de middag starten met een (deels ei-
gen) Nederlands repertoire.

Het afgelopen decennium domineer-
de Guy Verlinde de Belgische blues 
scene en toerde met zijn band ‘The 
Mighty Gators’ non-stop door Euro-
pa. Hij nam in elf jaar twaalf albums 
op en speelde in verschillende presti-
gieuze clubs en op internationale fes-
tivals waar hij de affiche deelde met 
grootheden als BB King, John Foger-
ty, Tony Joe White, Santana, John Hi-
att, Canned Heat, Jeff Beck. Het al-
bum Standing In The Light of a Brand-
new Day is een nieuwe stap in zijn 
muzikale en tekstuele evolutie, maar 
zijn liefde voor akoestische muziek 
blijft onveranderd. Guy laat zich bij-
staan door de jonge klassemuzikant 
Olivier Vander Bauwede. Hij is één 
van de nieuwe lichting Gentse 
bluesmuzikanten. Beïnvloed door 
Steven De Bruyn (El Fish, The Rhythm 
Junks) verkent hij met zijn mondhar-
monica’s de meest verscheidene mu-
ziekstijlen en gaat hij heel wat verder 
dan de traditionele blueslicks.  Tij-

dens dit concert zal de focus liggen 
op de songs van zijn laatste album.
Rosa Spruit (NL) werd geboren in 
hartje Utrecht en groeide daar op tot 
haar zevende verjaardag. Toen ver-
huisde ze met het gezin naar een 
oude boerderij in het verre buitenge-
bied van Bergeijk. ‘Tussen stad en 
platteland’  is een concert waarin 
Rosa de mooiste dialectnummers in 
het Nederlands zingt en dat mixt met 
songs van echte stadse zangers en 
haar eigen repertoire, dit vaak met 
humoristische verhalen over het le-
ven en de songs. Pop, soul, blues, 
rock & roll en fijne ballads. 

Lazy Sonnie Afternoon vindt zondag 
4 september om 15.30 uur plaats in 
de Kapelzaal van Kloosterhotel La 
Sonnerie. Wil je erbij zijn? Tickets ad 
€10,- kunnen online worden besteld 
en betaald via de link op onze web-
site. Tevens kan voor aanvang een tic-
ket worden gekocht in La Sonnerie. 

Herhaling info 
avond mindfulness
Ben je nieuwsgierig wat een mind-
fulnesstraining inhoudt? Wie dan 
je trainer zou zijn en wat we dan 
precies gaan doen? 

Je hebt er misschien al langer over 
nagedacht maar voelt nog een drem-
peltje. Een infoavond is bedoeld om 
de drempel te verlagen en op je vra-
gen antwoorden te krijgen. Op 25 au-
gustus 19.30-21.00 is de vrijblijvende 
infoavond. Laat even weten of je 
komt via bellen naar Marjolijn 06-
12074574 of mailen naar marjolijn@
metrust.nl of via het contactformulier 
op de website www.metrust.nl.

Autorally in het kader van 
NGN 200
In het kader van NGN200 start de Activiteitencommissie van Senergiek 
op zondag 2 oktober een autorally. Ook wanneer je géén lid bent van 
Senergiek kun je hieraan deelnemen.

Deze rally is een gemoedelijke oriën-
terings- en puzzelrit met een totale 
lengte van ongeveer 60 kilometer 
door een klein stukje van onze mooie 
omgeving. Het gaat hierbij beslist 
niet om snelheid, wel om het goed 
uitkijken en het in de loop van de 
middag oplossen van de gestelde 
vragen en opdrachten voor zowel de 
chauffeur alsook de bijrijder(-s). Aan-
knopingspunten kunnen zich zowel 
rechts alsook links van de aangege-
ven route bevinden en alle controle-

posten zijn duidelijk kenbaar ge-
maakt. De start is in Nuenen op het 
parkeerterrein achter de Jumbo 
vanaf 13.00 uur, maar de finish is op 
een andere plek in Nuenen.
Per persoon in de auto bedraagt het 
startgeld € 10,-, met een maximum 
van vier personen. Je kunt je aanmel-
den bij c.gerritse@onsnet.nu of bij 
hmmvanduijnhoven@gmail.com via 
de mail, ofwel telefonisch via 040-
2845625 / 06 122 3069 tussen 17.00 
en 18.00 uur en het startgeld over-
maken op de rekening van Senergiek 
NL 34 RABO 0137486758 onder ver-
melding van het woordje ´Rally´.
Je ontvangt na de betalingsont-
vangst een bevestiging van jouw 
aanmelding met tevens het start-
nummer en de starttijd. Je kunt je 
aanmelden tot uiterlijk zaterdag 24 
september.
Tijdens deze rally krijg je weliswaar 
iets lekkers aangeboden (een kopje 
koffie/thee met gebak), maar zorg 
onderweg zelf voor voldoende eten 
en drinken.
Vergeet ook niet – belangrijk - om 
een balpen of potlood mee te nemen 
en eventueel een plankje voor onder 
je papieren om makkelijker te schrij-
ven.
De prijsuitreiking – onder het genot 
van een gratis drankje – is vanaf 19,00 
uur in het Trefpunt van Senergiek in 
Het Klooster.

Elektrische deelauto’s Nuenen
Afgelopen periode hebben BPD, VOF Park Luistruik, Gemeente Nuenen en 
OnzeAuto gepeild of er animo is voor elektrische deelauto's in Park Lui-
struik en Nuenen West. Het goede nieuws is dat er voldoende belangstel-
ling is om te starten met 2 elektrische deelauto’s in Park Luistruik. Vanaf 
vrijdag 26 augustus zijn de auto’s voor de deelnemers beschikbaar. Ook in 
Nuenen-West is er veel belangstelling. Bij voldoende inschrijvingen wor-
den daar ook auto’s geplaatst zodra de laadinfra gerealiseerd is. Alle auto-
delers die zich voor 1 oktober aanmelden, krijgen een gratis rijtegoed van 
€ 25 om de deelauto eens uit te proberen.

Paulus Schäfer 
Trio & Dominique 
Paats in Jazz Café 
Mierlo
Wat u kunt verwachten: 
Gipsy Swing met flitsende impro-
visaties, bezielde melodieën, mes-
scherpe swing, knallende grooves. 
Muziek waar je blij van wordt. In-
strumentale swingende muziek 
van een bijzonder hoog artistiek 
niveau, met het ‘Hot club de Fran-
ce’ gevoel van Django Reinhardt 
en Stéphane Grappelli.

Paulus Schäfer behoort tot de ‘fine 
fleur’ van de Nederlandse en Europe-
se Sinti jazzgitaristen. Denk hierbij 
ook aan het Rosenberg Trio. Toen hij 
en de Maastrichtse jazz accordeon 
virtuoos Dominique Paats elkaar in 
2012 ontmoetten tijdens een live 
concert, ontstond ter plekke een ma-
gische chemie tussen de twee rasim-
provisatoren. Beiden zijn muzikaal 
stevig geworteld in de traditie van de 
Swing en de bijzonder virtuoze ‘Gipsy 
Jazz’ met zijn bezielde, op melodieën 
gebaseerde vloeiende improvisaties 
en strakke swing ondersteund met 
bas en gitaar.  Het frisse speelplezier 
spat ervan af als de twee mannen el-
kaar muzikaal uitdagen, in virtuoze 
improvisaties ‘balletje overgooien’ in 
afwisselende korte sequenties en el-
kaar vinden in gezamenlijke strakke 
arrangementen en swingende 
grooves. Het resultaat is een bijzonder 
aanstekelijke, verbluffende mix van 
stijlen afkomstig uit Gipsy Swing, Mo-
derne Jazz, Latin, en bekende melo-
dieën uit films en musicals. Datum: 7 
september aanvang 20.00 uur. Kaar-
ten bestellen via website www.jazzca-
femierlo.nl. Locatie ’t Patronaat, Heer 
van Scherpenzeelweg 14-16, Mierlo.

Kwekerij Jansen heeft duizenden 
nieuwe werknemers in 'dienst'
Deze week zijn er bijenkasten geplaatst door Ruud van Imkerij de Walhut bij 
Kwekerij Jansen op het Boord. Ongeveer 45.000 bijen gaan aan het werk om 
heerlijke  ‘Boordse Bloemenhoning’  te maken.

Met Stochelo Rosenberg en Paulus Schäfer

Optreden ‘Five Great Guitars’ 
in café De Stam Gerwen
Een muzikaal fantastisch optreden van vijf topgitaristen die de aller-
mooiste songs van Santana vertolken in café De Stam in Gerwen. De vir-
tuoze gitaarspelers zijn: Marcel de Groot, Digmon Roovers, Jan Kuiper, 
Stochelo Rosenberg en Paulus Schäfer. Dit vijftal speelt akoestische en 
bluesy arrangementen van de allermooiste songs van Santana zoals 
Black Magic Woman, Well All Right, She’s Not There en Maria Maria. 

De Gerwense gitarist Paulus Schäfer 
en Stochelo Rosenberg van het be-
kende Rosenberg Trio hebben afge-
lopen maanden de tour ‘Five Great 
Guitars, Black Magic Woman, the Mu-
sic of Santana’ gemaakt langs thea-
ters in ons land. Paulus Schäfer en de 
stichting Sintimusic zijn trots dat het 
gelukt is om de ‘Five Great Guitars’ 

zondagmiddag 4 september om 
14.30 uur in Gerwen te laten optre-
den. 

Kaarten om van deze vijf gitaarvirtu-
ozen te kunnen genieten kosten 
twintig euro per stuk en bestellen 
kan bij Bas van Keulen (De Stam), 06-
53965925. 

Resultaten interessepeiling
De interessepeiling is door 137 be-
woners ingevuld. Van deze mensen 
heeft 82% aangegeven belangstel-
ling te hebben voor elektrische deel-
auto’s, vooral vanwege de lagere kos-
ten en ook omdat het duurzamer is.

Er zijn 30 mensen die de peiling heb-
ben ingevuld en binnen 3 maanden 
graag zouden willen starten. De an-
dere belangstellenden willen wel-
licht op een later moment mee gaan 
doen. Ze hebben nu nog een auto die 
eerst verkocht moet worden of willen 
eerst eens kijken hoe de deelauto be-
valt. Iedereen met een geldig rijbe-
wijs is welkom om mee te doen. 

Er komen twee deelauto’s in Park 
Luistruik
Van de bewoners uit Park Luistruik 
die de peiling hebben ingevuld zijn 
33 personen geinteresseerd om een 
deelauto te gaan gebruiken. Vanaf 
vrijdag 26 augustus zijn er 2 auto’s 
beschikbaar in Park Luistruik. De 2 
auto’s komen op verschillende plek-
ken te staan: bij de Brandweerkazer-
ne en op het Vincent van Goghplein.

Dit zijn tijdelijke locaties. Als de 
nieuwbouw van Park Luistruik is af-
gerond dan zullen de auto’s naar een 
definitieve locatie worden verplaatst. 
Er wordt gestart met een Hyundai 
Kona (actieradius 430 km) en een Nis-
san Leaf (actieradius 220 km). 

Voorinschrijven voor Nuenen West 
Van de bewoners uit Nuenen West 
die de peiling hebben ingevuld zijn 
49 personen geinteresseerd om een 
deelauto te gaan gebruiken. In Nue-
nen-West wordt nog gewerkt aan de 
laadinfrastructuur. Belangstellenden 
wordt gevraagd zich alvast in te 
schrijven, zodat we deze mensen op 
de hoogte kunnen houden. Er zijn 
ongeveer 20 voorinschrijvers nodig 
om ook in Nuenen West 2 auto’s te 
plaatsen. Zodra de autodelers zich 
hebben aangemeld en de laadinfra 
beschikbaar is worden de auto’s ge-
plaatst. 

Informatie over abonnementen 
van OnzeAuto
Er zijn verschillende abonnementen 
beschikbaar voor de gebruikers. Je 
kunt je zonder kosten aanmelden om 
de deelauto uit te proberen. Daarna 
zijn er bundels met een rijtegoed van 
€ 50,- € 100,- en € 200,- per maand. 
De verreden uren en kilometers van 
deze ritten worden dan verrekend 
met de bundel. Als je vaker gebruik 
wil maken van de auto is het slimmer 
om een hogere bundel af te nemen, 
want dan is het gebruik van de auto 
voordeliger. Het gratis rijtegoed 
wordt automatisch verrekend met de 
gereden ritten. Meer informatie over 
de verschillende abonnementen en 
de deelauto's vind je op de web-
site  onzeauto.com/samenslimrijden/
nuenen. 

Je kunt je nu inschrijven
Je kunt je inschrijven via de website. 
Jouw deelovereenkomst gaat van-
zelfsprekend pas in zodra de deelau-
to's geplaatst zijn. 

Stel je vragen gerust aan onze help-
desk.
Als je nog vragen hebt stuur dan een 
mailtje naar support@onzeauto.com.

Ezeltjesdag in Nuenen 2022
De eerste zondag van september is het weer Ezeltjesdag op ’t Eeneind! 4 
September vanaf 12.00 uur zijn er weer ezels te zien, te aaien, te voeren 
en te berijden op het Eeneind. Daarnaast kunnen de kinderen naar har-
tenlust spelen, springen, geschminkt worden en er kan er weer een ritje 
gemaakt worden op het karretje samen met vaste gast Ruud met zijn 
paard Bella.

Voor een klein bedrag kunt u een spelletjeskaart kopen waarmee de kinderen 
de hele middag leuke spelletjes kunnen doen en waarvoor zij ook een pannen-
koek en ranja krijgen en mogen grabbelen in de grabbelton. 
12.00 Vertrek ezelhouders met ezels en van het ing. Noordhofplaetse voor  
 het Enodegebouw naar het Jo Arts 
 evenemententerrein aan de Mulakkers.
12.15 Aankomst ezels op het evenemententerrein  
 gevolgd door de officiële opening Ezeltjesdag.
12.30     Start kinderspelen en ezelrijden en aaien.
16.15     Einde kinderspelen
16.30     Ezeldiner en officiële sluiting Ezeltjesdag 2022
Locatie: Jo Arts terrein in Nuenen
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Kerkberichten

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

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

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 34 (onder voorbehoud) in 
de uitzending van Nuenen Nú te 
zien:

• Ludmyla uit Oekraïne aan het 
werk bij De Kruik in Nederwet-
ten

• Dankwoord Ludmyla
• Showcorps O en V wereldkampi-

oen in Kerkrade
• De Old Timers Roadshow in ka-

der van NGN200
• Onthulling beeld van moeder 

van Gogh
• In de serie ‘Burger zoekt Boer’: 

Gastronomische kringloopboer-
derij Vaderland

• Paardenballet onder de Oude 
Toren in Nederwetten

• Firma Heesbeen in de serie “Lo-
kale Middenstand”

• Tiny Scheepers, varkensboer 
met een visie.

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú zijn te bekijken om 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 en 23.00 uur. 
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 ac-
tuele nieuwsberichten lezen en 
oude LON-opnames bekijken. 

U kunt alle reportages ook apart 
bekijken op You Tube, Facebook, 
via www.youtube.com/lokaleom-
roepnuenen en op de LON app.

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

Opgewekt, zorgzaam en liefdevol.
Nooit vragend, nimmer klagend, altijd dragend.
Moedig ging je door tot op het laatste moment.

We zullen je missen!

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, 
geven wij kennis van het overlijden van onze lieve moeder en oma

Joke Kanbier-Geurts
echtgenote van Jan Kanbier †

* Grubbenvorst, 10 januari 1932 † Nuenen, 14 augustus 2022

Jan
Jos
Christel

Steven en Sam Beumer

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Correspondentieadres: Schout Appelslaan 21, 5673 RM  Nuenen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl
Weekenddiensten
Zondag 28 augustus 11.00 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorganger pas-
tor J. Deckers.

Misintenties: 
Gerry van den Nieuwenhof – van den 
Boogaart en Harrie van den Nieu-
wenhof; Hélene de Rooij – Reesink; 
Jan Billekens; Stephan Nagelkerke; 
Ronald en Nelli Eichholtz – van Gils; 
Jorrit Meuwissen; Henk Rooswinkel.

Mededelingen
Er is een extra collecte voor de MIVA 
op 28 augustus.
Tijdens de vakantieperiode is er op 
zaterdagavond géén viering in onze 
parochie.
Het secretariaat is in deze periode al-
leen geopend op dinsdag en vrijdag-
ochtend van 09.00 tot 12.00 uur.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl
Weekenddienst
Zondag 28 augustus om 11.00 uur: Vie-
ring, Voorganger: pastor P. Clement.

Misintenties:
Bert Coolen.

Mededelingen
Er is een extra collecte voor de MIVA 
op 28 augustus.
Zie mededeling bij Nuenen.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl
Weekenddienst
Zondag 28 augustus om 09.30 uur: 
viering, orgelspel met cantor, voor-
ganger: pastor R. van Eck.

Misintenties:
Helen Messemaecker – Faul; Laura 
Migchels – de Greef; Familie Migchels 
– Vlietstra.

Mededelingen
Er is een extra collecte voor de MIVA 
op 28 augustus.
Zie mededeling bij Nuenen.

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl
De voorganger in onze dienst van 28 
augustus is onze eigen predikant ds. 
M. Schulz. Voor de kinderen is er nog 
geen kindernevendienst i.v.m. de zo-
mervakantie. Er wordt een collecte 
gehouden voor Werelddiaconaat: een 
project in India. U kunt de dienst ook 
thuis volgen via livestream. Om die te 
vinden gaat u naar www.pgn-nuenen.
nl/verbinding.    Daarna gaat u naar 
‘kerkdienstgemist.nl.  ‘  Na afloop van 
de dienst wordt er koffie en thee ge-
schonken en kunnen we elkaar ont-
moeten. U bent 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 25 augustus. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur H. Mis, H. Bartholomeus, 
apostel; gedachtenis van H. Lodewijk, 
koning en belijder.
Vrijdag 26 augustus. 07.15 uur H. Mis, 
gedachtenis van H. Zephyrinus, paus 
en martelaar.
Zaterdag 27 augustus. Geen H. Mis. H. 
Jozef Calasanctius, belijder.
Zondag 28 augustus. Twaalfde zondag 
na Pinksteren 08.30 gezongen Hoog-
mis. 17.30 uur te Brielle, votiefmis III 
Martelaren van Gorcum; gedachtenis 
van de twaalfde zondag na Pinksteren.  
Maandag 29 augustus. 18.30 uur H. 
Mis, Onthoofding v.d. H. Johannes de 
Doper; gedachtenis van H. Sabina, 
martelares.
Dinsdag 30 augustus. 18.30 uur H. Mis, 
H. Rosa van Lima, maagd; gedachtenis 
van H. Felix en Adauctus, martelaren.
Woensdag 31 augustus. 07.15 uur H. 
Mis, H. Raymundus Nonnatus, belijder.
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op 
Facebook ('Kerken in Peelland') en op 
YouTube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

Kruiswegviering Hooidonk
Op zondag 4 september vindt weer de jaarlijkse Hooidonkviering plaats 
in Nederwetten. 4 September is ook de datum dat in het jaar 1244 in de 
kloosterkapel het ‘Wonder van Hooidonk’ plaatsvond. Toen werd op won-
derlijke wijze vastgesteld dat het stukje hout van het Heilig Kruis dat men 
hier sinds de kruistochten bewaarde een gedeelte was van het kruis waar-
aan Christus was gestorven. 

Het Heilig Kruispark is in de loop der 
jaren een plek geworden van stilte en 
bezinning. Het park met de kapel, de 
kruiswegstaties van keramiek en het 
Mariabeeld als patrones van Hooi-
donk vormen een harmonieus ge-
heel met de omgeving. Een plaats 
waar je geniet van het ruisen van de 
wind door de populieren en het 
voortkabbelen van het water van de 
Dommel. Een plaats die met hart en 
ziel door de vrijwilligers van de paro-
chie wordt onderhouden.
In plaats van een eucharistieviering is 
dit jaar gekozen voor een kruisweg-
viering.
Een viering waarin we stil staan bij 
het lijden van Christus maar evenzeer 
bij het lijden van elke dag, waarbij 
vele mensen gedwongen worden 
om hun kruis te dragen.
We gaan hierbij langs de veertien sta-
ties, die vervaardigd zijn door beeld-
houwer Piet Schoenmakers in het 
atelier St.-Joris in Beesel.
De staties zijn geschonken door par-
ticulieren wier namen op de zijkant 

van de staties zijn aangebracht en 
zijn geplaatst in de jaren 1958 tot 
1961.
De viering begint om 10.00 uur en de 
bezoekers worden uitgenodigd om 
biddend en zingend  mee te lopen 
langs de staties. 

Voor hen die wat moeilijk ter been 
zijn, worden er stoelen geplaatst.
We rekenen op goed weer, zo niet 
dan vindt de viering plaats in de Lam-
bertuskerk in Nederwetten.

Theo van den Tillaart

Wij zijn diep getroffen door het overlijden van 

Gaby Scholder
Gaby was van 2014 tot 2019 raadslid van de gemeente Nuenen.

In 2019 werd zij gekozen tot lid van Provinciale Staten van 
Noord-Brabant. Haar inzet en verdiensten als raadslid voor 

de samenleving van Nuenen laten een onuitwisbare indruk na. 
Zij was een krachtige vrouw.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar haar 
echtgenoot René, kinderen en kleinkinderen. 

Het gemeentebestuur van
de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten,

M.J. Houben MBA, burgemeester 
Drs. M. Arents, gemeentesecretaris 

M.C.P. Laurenssen, raadsgriffier

Nuenen, augustus 2022

Gemeente Nuenen Gemeente Nuenen 

Gaby Scholder
 31 mei 1951 - 19 augustus 2022
 Boegbeeld van de VVD Nuenen

Gaby heeft veel voor de VVD Nuenen betekend, zeker in de periode 
dat ze actief was als raadslid, fractievoorzitter en zelfs recent nog als 
campagneleider en voorzitter a.i. van onze lokale partij.
Wij zullen haar prominente en kritische inbreng enorm missen. 
Een sterke onuitwisbare herinnering blijft ons bij.
Waardering en respect voor de wijze waarop zij samen met haar gezin 
deze moeilijke periode heeft doorgebracht.

Namens de Nuenense VVD leden
Alex Appel, Hans Bonnier, Toos Solleveld, Judith Tesser

Wij gaan er weer voor!

Sint Servatius Gilde Lieshout
Koningsschieten op Kermismaandag
Na 3 jaar pakt het Sint Servatius Gilde haar jaarlijkse traditie van het ko-
ningsschieten weer op. In 2020 ging dit wegens de ‘Coronamaatregelen’ 
niet door. Omdat in 2021 ook nog maatregelen van kracht waren, werd 
geschoten om de titel ‘Kermiskoning 2021’. Deze eenmalige titel ging 
naar Bas van Pelt die de vogel met een ‘welgemikt’ schot naar beneden 
haalde. 

Het is niet zo dat wij de huidige Ko-
ning moe zijn en zeker de Koningin 
niet, maar onze broederjaren gaan 
tellen! Willen er nog een paar Keizer 
worden dan moet er nu toch iets ge-
beuren, dus spannend zal het zeker 
zijn. 

Kom dat zien!
De dag begint om 08.00 uur: Och-
tendprogramma: (voor deelname 
van leden is een bijdrage verschul-
digd). De gildebroeders en overige 
deelnemers aan het ochtendpro-
gramma verzamelen zich op het gil-
deterrein aan de Beemdkant.

08.15 uur: Vertrek naar het konings-
paar voor een vendelgroet en ontbijt.
09.30 uur: Vertrek naar het gemeen-
tehuis in Beek en Donk voor het drin-
ken van de koningswijn; 
10.00 uur: Ontvangst door de burge-

meester van Laarbeek of diens ver-
vanger; 
10.45 uur: Vertrek naar Lieshout, 
hoek van de Ribbiusstraat met de 
Servaasstraat. Vanaf daar een rond-
gang door het dorp langs Francicus-
hof, het Bavaria Brouwerij Café, het 
Dorpshuis en café de Koekoek voor 
een glaasje bier, wijn of fris. Om-
streeks 12.30 uur in ’t Café van Lies-
hout voor de brunch. (Brabantse Kof-
fietafel / lopend buffet).
13.45 uur: Vertrek naar het gildeter-
rein, (Einde ochtendprogramma) ie-
dereen gratis toegankelijk) 
14.00 uur: Aanvang 1e ronde Koning-
schieten. Aanvang 2e ronde voor het 
Ere-koningschap? Daarna Installatie 
Koning en Erekoning. 
17.00 uur: Frietwagen (voor eigen re-
kening).
20.00 uur: Sluiting koningsschieten 
en terrein opruimen.
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Oproep aan gebruikers van grondwater: 

Beregen zo min mogelijk
Waterschap De Dommel doet een dringende oproep aan iedereen in het 
Dommelgebied (agrariërs, sportclubs, gemeenten en inwoners) die 
grondwater gebruikt voor beregening: beregen zo min mogelijk. 

Als het echt niet anders kan, beregen 
dan ’s avonds of ’s nachts. Dan ver-
dampt er minder water. Grondwater 
voor beregening wordt vaak gebruikt 
op sportvelden, landbouwgronden 
of tuinen.
 
Aanhoudende droogte vraagt om 
zuinigheid
Het Dommelgebied lijdt onder de 
droogte en hoge temperaturen met 
veel verdamping. De extreme droog-
te en hoge temperaturen houden 
aan. De regen die de komende dagen 
voorspeld is, lost het grondwaterte-
kort niet op. De grondwaterstanden 
zijn zeer laag. Martijn Tholen, lid da-
gelijks bestuur: “We moeten zuinig 
zijn met al het water in ons gebied, in 
beken en sloten én grondwater. Ie-
dereen moet een steentje bijdragen, 
dat scheelt echt. Elke druppel telt, 
ook voor grondwater.”
 
Watertransitie nodig
Langdurige droogte maken we 
steeds vaker mee. Voor de toekomst 
is er veel meer nodig: een watertran-
sitie. De omgang met water moét 

fundamenteel veranderen. Het ge-
bruik en de inrichting van het gebied 
moeten worden aangepast. Dat zijn 
grote veranderingen en die kosten 
tijd. Daar is het waterschap dagelijks 
mee bezig, samen met gebiedspart-
ners.
 
Wat doen wij en wat doe jij?
We proberen het hele jaar zo veel 
mogelijk water vast te houden in sa-
menwerking met het gebied. We au-
tomatiseren stuwen en bouwen stu-
wen om zodat we hoger kunnen stu-
wen en beter kunnen inspelen op 
weersextremen. Verder is het in bijna 
het hele Dommelgebied voor ie-
dereen verboden om water uit beken 
en sloten op te pompen, zie www.
dommel.nl/onttrekkingsverbod.

Het waterschap vraagt iedereen zui-
nig te blijven met water. Bespaar en 
bewaar regenwater, grondwater en 
oppervlaktewater. Wat wij en andere 
gebiedspartners doen om water lan-
ger vast te houden én wat je zelf kunt 
doen staat op www.dommel.nl/elke-
druppeltelt.
 

Muziek in de Cathrien
St. Catharinakerk Eindhoven, zaterdag 10 september, 15.00 uur.
Wandelconcert voor 2 csakans (wandelstokfluiten) en gitaar 

Evelien Wolting

In de Biedermeiertijd van 1815 (het 
congres van Wenen na de val van Na-
poleon) tot 1848 (het revolutiejaar in 
grote delen van Europa) had men be-
hoefte aan eenvoud en huiselijkheid. 
Daar paste de Csakan, de ´wandel-
stokfluit´ die mee op pad kon, perfect 
bij. Van Beethoven wordt beweerd dat 
hij de Csakan ook vaak meenam op 
zijn vele wandelingen door de natuur.
 
Bekende componisten als Diabelli en 
Mozart hebben voor het instrument 
gecomponeerd. Daarbij maakten zij 
dankbaar gebruik van de delicate, 
aangenaam diepe sopraanklank met 
een goede respons over twee octaven 
in zowel in het hoge register als in het 
lagere register.
 
Evelien Wolting en Sascha Mommertz 
laten u vanmiddag genieten van deze 
interessante variant in de blokfluitfa-
milie, daarbij begeleid door Jelma van 

Chocolademeditatie
De Chocolademeisjes uit Eindho-
ven verzorgen al langer proeverijen 
met bean-to-bar-chocolade, maar 
met hun concept ‘Chocolademedi-
tatie’ tillen ze de proeverij naar een 
hoger niveau. 

Tijdens deze workshop worden 
mindfulnessoefeningen gecombi-
neerd met het proeven van bean-to-
bar chocolade. Op deze manier word 
je je nog meer bewust van hetgeen je 
allemaal proeft. Chocolademeditatie 
wordt gegeven in de studio van 
Worldyoga op Sectie-C en op ver-
zoek op locatie.
 
Chocolade proeven in alle rust
Marianne van Lankvelt, één van De 
Chocolademeisjes en tevens yogado-
cente, licht toe: “Vanuit het geven van 
chocoladeproeverijen, weten wij hoe 
belangrijk het is om in alle rust te 
kunnen proeven om verschillende 
smaaktonen te kunnen herkennen. 
Mindfulnessoefeningen zorgen er-
voor dat je jezelf beter kunt concen-
treren en meer in het hier en nu bent. 
De ideale staat van zijn om chocola-
de te proeven. Met dit in gedachte 
hebben wij Chocolademeditatie ont-
wikkeld. Je hebt dan ook geen enkele 
ervaring nodig om mee te kunnen 
doen.”
 
Complexe smaken
Proeven doe je met al je zintuigen, al-
dus De Chocolademeisjes. “In de hec-
tiek van alledag vergeten wij dit maar 
al te gemakkelijk, of zijn we ons er 
niet eens bewust van. Hoe vaak is die 
reep chocolade al op, voordat je het 
door hebt? Tijdens deze workshop 
nemen wij de tijd om bean-to-bar-
chocolade te proeven met al je zin-
tuigen. Hierdoor ervaar je de choco-
lade optimaal. Hierna zal chocolade 
nooit meer hetzelfde smaken.” 
Op vrijdag 23 september, 21 oktober 
en 25 november wordt van 19.30 tot 
21.00 Chocolademeditatie gegeven 
in de studio van Worldyoga op Sec-
tie-C. Aanmelden kan via www.cho-
colademeditatie.nl

Laatste week om 
huurtoeslag of 
zorgtoeslag over 
2021 aan te vragen
Veranderingen in je leven, zoals een 
scheiding, hebben invloed op je toe-
slagen. Misschien heb jij na de schei-
ding opeens recht op toeslag omdat 
je inkomen verandert. Of kan je na de 
scheiding meer of minder toeslag 
krijgen omdat je geen toeslagpart-
ners meer bent of co-ouders wordt.

Als er iets verandert in je leven, is het 
goed om te checken wat voor gevol-
gen dit heeft voor je toeslagen en 
veranderingen meteen door te ge-
ven. Kimberley van Druten legt uit 
hoe: “Ontvang je nog geen toesla-
gen? Check dan op toeslagen.nl of je 
in jouw nieuwe situatie wel toeslag 
kunt krijgen. Bijvoorbeeld na een 
scheiding. Dat kan ook met terug-
werkende kracht. Je kunt bijvoor-
beeld nog tot en met 1 september 
huur- en zorgtoeslag aanvragen over 
2021. Ontvang je al toeslagen? Geef 
veranderingen in je leven dan altijd 
meteen door via  Mijn toeslagen. 
Denk aan een salarisverhoging van 
jou of je toeslagpartner. Zo verklein 
je de kans dat je te veel of te weinig 
toeslag ontvangt.”

Toeslag aanvragen over 2021
Wil jij weten of je nog huur- of zorgtoe-
slag over 2021 kan krijgen? Je kan het 
zelf controleren op  toeslagen.nl/aan-
vraag2021. De toeslag aanvragen doe 
je op Mijn toeslagen. Dit kan nog tot 
en met 1 september. Dus doe het snel.

Meer weten
Ben je gescheiden? Doe dan de per-
soonlijke scheiden-checklist   belas-
tingdienst.nl/scheiden. Door de 
checklist in te vullen, krijg je een over-
zicht van wat jij in jouw situatie moet 
regelen voor je belastingen en toesla-
gen. Hulp nodig bij het aanvragen van 
toeslagen? Kijk dan op  toeslagen.nl/
hulp of maak een afspraak bij een Toe-
slagenservicepunt in de buurt.

Kom langs tijdens 
Open Monumentendag! 
Op 10 en 11 september is het weer zover, dan is het Open Monumenten-
dag en staan de poorten van Kasteel Helmond wagenwijd open voor ie-
dereen. Iedere dag van 10.00-17.00 uur. De toegang is gratis, dat is mooi 
meegenomen! Het landelijke thema is duurzaamheid, echt een onder-
werp van deze tijd.

Spelen en speuren
In ieder geval is er volop ruimte om 
op z'n middeleeuws te spelen op de 
binnenplaats van het kasteel, of leu-
ke speurtochten te doen door de 
kelders.

Wat gebeurde er in ... de steentijd?
Dat kun je gaan zien in een char-
mante tentoonstelling 'Duurzaam 
leven in de steentijd' in het kasteel, 
gemaakt door stadsarcheoloog 
Theo de Jong. 

Doe ook zeker mee met leuke en 
leerzame activiteiten zoals maak je 
eigen grottekening met houtskool 
en laat zien hoe jij zou leven in de 
steentijd. Verder vindt de stadsar-
cheoloog het tof als je hem vragen 
stelt over de steentijd. Hij weet er al-
les van en is een geboren verhalen-
verteller!

Van vuursteen tot gereedschap
Heel passend bij de mini tentoon-
stelling van stadsarcheoloog Theo 
de Jong over de steentijd, kun je dit 
weekend ook leren hoe je vuursteen 
kunt bewerken tot gereedschap. Je-
roen Snelten doet het je voor in de 
demonstratie Vuursteen bewerken. 
Jeroen is amateur steentijdarcheo-
loog en experimenteel steenbewer-
ker. Gepassioneerd als hij is heeft hij 
veel kennis in huis en beschikt hij 
over een grote verzameling vuurste-
nen. Steek de handen maar uit de 
mouwen!

Kasteel in Brand!
En ga ook zeker een tour doen over 

de eeuwenoude zolder van het veer-
tiende-eeuwse stadskasteel. Daar 
vertellen mysterieuze stemmen en 
schimmen je over het waargebeur-
de verhaal van de grote kasteel-
brand in 1549. Doe van te voren ook 
even het bordspel XL, want wie oh 
wie zit er achter de kasteelbrand...?

Freule Emelie
Je ontmoet deze beweeglijke jonge 
dame van adel door een bezoekje te 
brengen aan haar interessante le-
vensverhaal. Emelie Wesselman van 
Helmond heette ze, en ze was de 
dochter van de laatste kasteelheer. 

Ze reisde graag en deed er ook ver-
slag van. Dit en meer ga je zien in de 
tentoonstelling op de eerste verdie-
ping in het kasteel.

Boek Kasteel Helmond
Dwaal op je gemak door het kasteel, 
de grootste waterburcht van Neder-
land. Op je tour door het kasteel 
kom je topstokken tegen uit de 
stadshistorische collectie, echte pa-
reltjes! En je leert meer over dit kas-
teel aan de hand van verhalen en au-
diovisuele presentaties. Wil je alles 
nog eens goed nalezen over de 
mensen die woonden in ons kasteel 
en wat er allemaal gebeurde in de 
eeuwen? Schaf dan het kasteelboek 
aan dat je voor een mooi prijsje kunt 
kopen in de kasteelwinkel.

Ga naar www.museumhelmond.nl 
voor actuele informatie over ope-
ningstijden, prijzen en het activitei-
ten- en tentoonstellingsprogramma.

FotoStudio5700.nl

ACTIVITEITENAGENDAACTIVITEITENAGENDA

t/m 11 sept. Zaterdag en zondag 12.00 tot 17.00 uur: NGN 200: Expositie
 Ver -f- streken in het Weefhuis, Lucas van Hauthemlaan 1.
t/m 22 september: NGN 200: Wandelroute “Trots op Eeneind” langs 24 paneelborden
 buurtschap Eeneind
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, 
 parkeerplaats aan de vijverzijde bij het gemeentehuis.
 Maand augustus: ingang van het EMK terrein aan het Wettenseind.
Elke maandag: 13.30-15.30 uur WLG Inloop D’n Heuvel Gerwen 
Elke dinsdag: 09.30-12.00 uur Inloopochtend. Heemhuis van De Drijehornick
 13.00 uur Kwiek beweegroute in groepsverband. Verzamelen bij Fysio-
 en ergotherapie Kwiek, V. v. Goghstraat 139, Nuenen
 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, parkeerplaats aan de vijverzijde  
 bij het gemeentehuis. Maand augustus: ingang van het EMK terrein aan
 het Wettenseind.
Elke 3e donderdag: 13.30-15.30 uur Mantelzorg inloop in de Regenboog, Sportlaan 5,  
 Nuenen https://www.levnuenen.nl/agenda
Elke zaterdag: 11.00-13.00 uur Energie inloopspreekuur Nuenen 
 Bibliotheek, J.H. Hugo van Berckellaan 18, Energiehuisslimwonen.nl

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

 

   

2e hands fietsenbeurs 
10.30-13.00 uur
Kindcentrum de Sprankel,  
Grotenhof in Lieshout

Cultuur Overdag:
kioskconcert Reemers & De Greef
14.30 uur
Kiosk Park, Nuenen

Vr

2
SEP

Zo

4
SEP

Za

3
SEP

4
t/m 
10
SEP

Cultuur Overdag:
kioskconcert Beez

14.30 uur
kiosk Park, Nuenen

Brandweerfestijn
13.30-17.00 uur
Speeltuin de Kievit

KWF Nuenen
 jaarlijkse collecteweek

Nuenen 

Nuenen CA toernooi 2022 
bij Voetbalvereniging EMK 

Cabaret aan de Bosrand
20.00 uur
Boerderij Krakenburg, Olen 50, Nuenen

NGN200 Drie Dorpenfeestweekend 
feestterrein bij windmolen  
De Roosdonk op de splitsing van Berg, 
Broekdijk en Gerwenseweg.

Dag voor Afrika 10.30 uur 
tbv Lumen Mundi Foundation  
door Dames van de Zijden Draad
Dorpsboerderij De Weverkeshof,  
Jhr. H v Berckellaan 5, Nuenen 

Wielerevent NGN200
13.00-17.00 uur 
Terrein Berg/Broekdijk/Gerwenseweg 
Aanmelden: info@ngn200.nl

Vakantie-kienen
19.30 uur
het dorpshuis van Lieshout 

Za

3
SEP

Zo

4
SEP

Za

27
AUG

Zo

28
AUG

Zo

28
AUG

Di

30
AUG

Zo

4
SEP

Nazomer Boekenmarkt
10.00 tot 17.00 uur
Dorpsboerderij De Weverkeshof, Jhr. 
Hugo van Berckellaan 5, Nuenen

Do

8
SEP

Oudercafé; 
Pubers achter hun schermen

19.30-21.30 uur
Klooster, Park 1, Nuenen

PromsFestival@TheLake 
Strandbad Enode 

Nationale Open Monumentendagen

9
en 
10
SEP

10
en 
11
SEP

Za

27
AUG

Zo

4
SEP

Kruiswegviering Hooidonk
10.00 uur

 Nederwetten

Zo

4
SEP

Optreden ‘Five Great Guitars’
14.30 uur 

Café De Stam Gerwen

Ma

5
SEP

Koningsschieten 
op Kermismaandag

 Sint Servatius Gilde Lieshout

Zo

11
SEP

Ierse Muziek
Dorpsboerderij De Weverkeshof, 

14.00 uur
Jhr. H van Berckellaan 5, Nuenen

11
t/m 
17
SEP

Collecte van het 
Prinses Beatrix Spierfonds 

Nuenen 

Amersfoort, gespecialiseerd in histori-
sche gitaren.
Registratie en betaling via de website 
https://www.muziekindecathrien.nl is 
gewenst, zodat u zonder extra wach-
ten het concert kunt bezoeken.
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Bronnen
• Fotoarchief Bert Lavrijsen
• Knipselkrant De Drijehornick
• Foto’s: Cees van Keulen

TV wedstrijd Nederland Kikkerland deelnemers van de Aloysiusschool. 
Rechts op de foto zittend Lottie Geurts.

Zwemdiploma’s van Nicole Bernsen 
(als 8-jarige Nederlands winterkam-
pioene in 1976)

100.000ste bezoeker Nettie Vereijken, 1973

 1.000.000ste bezoeker Marinke van de Riet, 1976 [bron: Rond de Linde]

Jaarlijks bezochten 200.000 tot 
260.000 bezoekers het zwembad, 
waaronder veel zwemleskinderen, 
leden van de zwemvereniging en 
schoolkinderen. Het zwemmen 
voor kinderen van de basisscholen 
is spijtig genoeg door de gemeen-
te stopgezet en dit is een grote 
aderlating in de veiligheid en 
sportieve ontwikkeling van de 
Nuenense jeugd.

In 1988 besloot de gemeente om 

het zwembad te privatiseren.  Toenma-
lig bedrijfsleider Bert Lavrijsen werd di-
recteur van het nieuwe Laco De Drietip. 
Met deze vernieuwde vorm van exploi-
tatie en met de overname van de Mi-
crosporthal ontstonden er plotseling 
vele mogelijkheden. De horecavoor-
ziening werd uitgebreid, evenals voor-
zieningen voor fysio, schoonheidssa-
lon, vergaderruimte en fitnesszaal. Ook 
werden in het zwembad een whirlpool, 
Turks stoombad en sauna, zonneweide 
en een glijbaan gebouwd. Technisch 

werd onderwaterverlichting aange-
bracht, met nieuw filter geplaatst, kwa-
men er warmtekrachtketels met warm-
teterugwininstallatie en het dak werd 

geïsoleerd met nieuwe dakbedekking. 
Dit was een flinke renovatie in alle hoe-
ken van het zwembad. Bij deze investe-
ringen bleef het niet. Door de groeien-
de populariteit van het fitness werd 
midden jaren 90 de Microsporthal om-
gebouwd tot een fitnessruimte en een 
doelgroepenzaal. Een periode met vele 
nieuwe activiteiten nam een aanvang. 

Bronnen
• Fotoarchief Bert Lavrijsen
• Knipselkrant De Drijehornick
• Foto’s: Cees van KeulenHet eerste Fitness zwembrevet werd aan mevr. A. Michels uitgereikt in 1979

Laco Feel Fit Center Nuenen, anno 2022 [foto: Roland van Pareren]

De aanwas van sporters bleef groei-
en in alle onderdelen, zodat in 2005 
een verdere uitbreiding van de fit-
ness vorm kreeg. Aan de achterzijde 
van de Microhal werd een nieuwe 
hal gebouwd van meer dan 1000 
m2. Naast aanvullende ruimte voor 
de fitness werden ook twee squash-
banen en een spinningzaal ge-
bouwd, evenals een technische 
ruimte voor onderhoud.
Natuurlijk hebben er in de afgelo-
pen 50 jaren vele speciale gebeur-

tenissen plaatsgevonden. Van omge-
waaide bomen op auto’s tot het af-
branden van onze buren, het Plein-
college. Water uit het zwembad zorg-
de mede voor het kunnen blussen 
van de grote brand.2 Meerdere malen 
hebben de ambulance en hulpdien-
sten moeten uitrukken voor calami-
teiten, in de meeste gevallen met 
goede afloop.

Na 50 jaar kan natuurlijk een balans 
worden opgemaakt. Vele duizenden 

kinderen hebben leren 
zwemmen, honderd-
duizenden zwemmers 
en sporters uit Nuenen 
en omgeving hebben 
gebruik gemaakt van 
de sportaccommoda-
tie. Het sportcentrum, 
nu luisterend naar de 
naam Laco Feel Fit Cen-
ter Nuenen, kan beti-
teld worden als een 
hotspot van Nuenen. 
Hier vinden vele spor-
tieve activiteiten plaats 
en bijna elke Nuene-
naar heeft zijn eigen 
verhaal en beleving in 
of over het zwembad/
sportcentrum.

Ook voor de werkgele-
genheid is het sport-
centrum van enorm be-
lang. Het management, 
in de afgelopen jaren 
uitgevoerd door Bert 
Mickers en nu alweer enige jaren 
door Rutger Maters, is enorm stabiel 
gebleven. Hierdoor konden vele jon-
ge talenten doorgroeien naar hogere 
functies in de sport en konden stagi-
aires hun eerste werkervaring op-
doen. Belangrijk zijn echter altijd ge-
weest de zwem- en fitnessinstruc-
teurs ondersteund door receptie, ad-
ministratie, horeca en civiele dienst. 
Een team, dat iedere dag ten dienste 
moet staan en altijd moet zorgen om 
1 procent meer te geven dan dat de 
gasten verwachten.

Het spreekt voor zich, dat er over de 
afgelopen 50 jaren van Laco Feel Fit 
Center Nuenen vele persoonlijke ver-
halen te vertellen zijn, bijzondere ge-
beurtenissen hebben plaatsgevon-

den, een carrière is opgebouwd of 
gewone leuke dingen zijn gebeurd.

Noten
1    Zwemmoeder Lottie Geurts (* 

1935) begon pas op 55-jarige 
leeftijd serieus te trainen voor 
wedstrijden bij PSV Masters. Op 
76-jarige leeftijd werd ze in het 
Pieter van den Hoogenband 
zwemstadion zelfs wereldkam-
pioene.

  PSV: https://www.psvmasters.nl/
Wedstrijden/WMK2008/Lottie_
Geurts.shtml

  LON: https://www.youtube.
com/watch?v=ykp2vPIAH04

2  ED 18-04-2007 : ..Uit praktische 
overwegingen werd, naast an-

dere waterbronnen, water van 
het naastgelegen zwembad 
De Drietip gebruikt als bluswa-
ter. Dit was de dichtstbijzijnde 
grote waterbron. Ruim vier-
honderd kuub water (ruim 
400.000 liter) werd door een 
fikse pomp opgeslurpt en over 
de diverse brandslangen ver-
deeld.

Het zwembad veranderde in een 
multifunctioneel sportcentrum.

Komende weken wordt met een aantal verhalen in Rond de Linde 
aandacht besteed aan het 50-jarig bestaan van zwembad Nuenen.
Deze week deel 3.

Deze week de laatste bijdrage  in Rond de Linde waarin aandacht 
wordt besteed aan het 50-jarig bestaan van zwembad Nuenen.

Zwembad Nuenen 50 jaar
Van N.V. Sportfondsenbad Nuenen c.a.

naar Laco Feel Fit Center Nuenen

Zwembad Nuenen 50 jaar
Van N.V. Sportfondsenbad Nuenen c.a.

naar Laco Feel Fit Center Nuenen

De Formule 1 van de paardensport 
komt naar Valkenswaard 
’s Werelds beste springruiters en 
springpaarden komen naar Neder-
land voor de Longines Global 
Champions Tour in Valkenswaard. 
In het weekend van 26, 27 en 28 au-
gustus 2022 reist de top van de 
springpaardensport af naar de Tops 
International Arena om daar te 
strijden voor het hoogst haalbare.

De Nederlandse springruiters doen 
het goed in de springpaardenport. 
Team NL wist vorige week op het WK 
in Herning het zilver te pakken en 
heeft daarmee een plek bemachtigd 
voor de Olympische Spelen in Parijs. 
De Nederlandse Sanne Thijssen, die 
de Grand Prix van de Longines Global 
Champions Tour in Madrid wist te 

winnen, geeft nieuwe energie aan 
het Nederlandse team en is één van 
de favorieten voor de winst in Val-
kenswaard.

Longines Global Champions Tour
Jan Tops, Olympisch kampioen, eige-
naar, oprichter van Tops International 
Arena én de Longines Global Cham-
pions Tour, is gastheer van het evene-
ment in Nederland. Niet alleen inter-
nationale springruiters reizen de we-
reld af om hier te zijn, ook internatio-
nale beroemdheden komen speciaal 
naar Valkenswaard om indrukwek-
kende paardenkracht van dichtbij te 
zien.

Paardenmekka in Valkenswaard
Tops International Arena is een bij-
zondere locatie voor de paarden-
sport liefhebber. Dit unieke terrein 
richt zich volledig op het welzijn van 
het paard. Alles is gefocust op het 
paard en de topsport. Tops Internati-
onal Arena is daarmee het epicen-
trum van de paardensport in Europa.  
 
Kaarten 
Kaarten voor de Longines Global 
Champions Tour zijn verkrijgbaar via 
de website van Tops International 
Arena: https://shop.ticketing.cm.
com/lgct-valkenswaard/

Zaterdag 27 augustus

Nuenen CA toernooi 2022  
bij Voetbal vereniging EMK
 
Nu na de coronatijd weer alles als vanouds begint te worden, zal zaterdag 
27 augustus op de velden van voetbalvereniging EMK alweer het vierde 
Nuenen CA toernooi worden georganiseerd. Om een kleine indruk te krij-
gen wat ons als supporters te wachten staat hieronder enkele gegevens 
van onze clubs in Nuenen.
 De deelnemende verenigingen zijn: 
RKVV Nederwetten, EMK, RKGSV en 
Nuenen 023.
 
NEDERWETTEN
Nederwetten zal evenals voorgaande 
jaren weer gaan strijden om er voor 
te zorgen dat er uiteindelijk een mooi 
resultaat neer wordt gezet in het ko-
mende seizoen.

Onder leiding van de nieuwe trai-
ner    Mario Plugers en met het aan-
trekken van een zes-tal nieuwe spe-
lers gaat RKVV Nederwetten er vol 
voor.
Helaas zit er een derby tegen EMK 
niet in daar RKVV Nederwetten in de 
5de klasse E is ingedeeld.
 
NUENEN 023
Bij RKSV Nuenen is bekend dat ze al-
tijd willen strijden om de hoogste 
plaats. Nuenen 023 is en blijft dan 
ook een belangrijk team om ervoor 
te zorgen dat ze een perfecte aanvul-
ling zijn mocht het eerste team door 
schorsingen en blessures te kort aan 
spelers hebben. Nuenen 023 is een 
vaste waarde binnen de voetbalclub 
RKSV Nuenen.

Onder leiding van Richard van Rie-
beek, samen met zijn overige stafle-
den, zal Nuenen 023 er dit jaar weer 
staan.
 
RKGSV 
Na het vertrek van Jeroen Vermaas 
toonde RKGSV spierballen en werd 
Pierre van den Eeden (volgens vele 

zeer verrassend) aangetrokken als 
nieuwe trainer. In het kielzog van 
deze trainer volgde een aantal nieu-
we spelers met behoorlijk wat erva-
ring op een hoger niveau. Ook de staf 
die onder leiding van Pierre van Ee-
den gaat werken is compleet ver-
nieuwd waarbij aangetekend mag 
worden dat Rutger Maters weer te-
rugkeert op het veld als assistent-
trainer. De verwachtingen bij RKGSV 
zijn zeer hoog en hopelijk kunnen ze 
met deze druk goed omgaan. In het 
kader van het 75-jarig jubileum ko-
mend jaar, zou een top resultaat al-
leen maar extra glans geven aan dit 
seizoen.
 
EMK
Nadat EMK vorig seizoen was gede-
gradeerd naar de 5e klasse, staan alle 
seinen op groen en wordt met veel 
verwachting uitgekeken naar het ko-
mende seizoen. Al twee jaar was be-
kend dat enkele sterkhouders uit het 
eerste een stapje terug wilden doen.

De jeugd kwam eraan, echter het was 
nog te vroeg. Trainer en clubicoon 
Ronnie Jansen had en heeft nog 
steeds het volle vertrouwen dat er 
potentie in zit. De degradatie was 
een feit, maar EMK gaat nu met een 
aantal nieuwe spelers en hun eigen 
jeugd alles weer op- en uitbouwen 
en hopen zo snel mogelijk weer te-
rug te keren naar een hogere klasse.
 
Wij wensen de deelnemende clubs 
en organisatie een succesvolle en 
sportieve dag toe!

Wedstrijdschema
14.00 - 14.45   Veld 1   EMK - RKVV Nederwetten
14.00 - 14.45   Veld 2   RKGSV -  RKSV Nuenen 023
15.00 - 15.45   Veld 1   EMK - RKGSV
15.00 - 15.45   Veld 2   RKVV Nederwetten - RKSV Nuenen 023
16.00 - 16.45   Veld 1   RKSV Nuenen 023 - EMK
16.00 - 16.45   Veld 2   RKGSV - RKVV Nederwetten
Prijsuitreiking is om 17.15 uur.

Biljarttoernooi 
Lieshout
Van 14 september tot en met 1 okto-
ber vindt het zesde Driebandentoer-
nooi Biljarten plaats bij Biljartclub de 
Klos in  Café van Lieshout. 
U kunt hiervoor inschrijven tot 5 sep-
tember. 

Nieuw seizoen bij 
schaakvereniging 
Nuenen
Schaakvereniging Nuenen gaat weer 
een nieuw seizoen in. We trappen af 
met een vrije inloopavond op maan-
dag 29 augustus om 20:00 uur. Kom 
gerust even kijken om te zien of een 
avondje schaken ook iets voor jou is. 
De competitie start daarna op maan-
dag 5 september. Alle leden worden 
ook van harte uitgenodigd om weer 
eens even bij te praten na het vakan-
tiereces. De koffie staat klaar!

Recreatief hardlopen op de 
zaterdagmorgen met LONU
In het voorjaar is de Loopgroep Nuenen (LONU), dé hardloopclub voor 
Nuenen en omstreken, gestart met trainingen op de zaterdagmorgen. 
Het betreft hier een recreatieve training waarbij het niet om prestaties 
gaat. Bent u meer prestatiegericht dan verzorgt LONU hiervoor trainin-
gen op de dinsdag- en donderdagavonden. Maar ook de snellere atleten 
vinden het prettig op de zaterdagmorgen aan te sluiten voor een ont-
spannen loop. 

De zaterdagmorgen groep start af-
wisselend in Nuenen-Oost en bij Wet-
tenseind. De verzameltijd is 09.00 
uur. Beide locaties liggen in de nabij-
heid van mooie natuurgebieden met 
bos, heide en velden. Als loper op de 
zaterdagmorgen heeft u, omdat u bij 
daglicht loopt, volop de gelegenheid 
om van de omgeving te genieten en 
een babbeltje te maken met uw 
medelo(o)p(st)ers. 

De training wordt gegeven door trai-
ners opgeleid door de Atletiekunie. 
Aan het begin en einde worden altijd 
´warming up´ en ´cooling-down´ oe-
feningen gedaan en regelmatig 
wordt er een loopspelletje ingelast. 
De loopafstand ligt rond de 8 kilome-
ter waarin de nodige rustpauzes. 
Achterblijvers worden altijd opge-
haald! Wel wordt er van u enige hard-
loopervaring verwacht. U kunt een 
paar keer vrijblijvend meetrainen en 
daarna beslissen of u voor een klein 
bedrag per jaar lid wilt worden van 

onze gezellige club. Als die looperva-
ring er nog niet is dan kunt u binnen-
kort een bericht verwachten over de 
startersgroep die eind september 
start. 

Informatie betreffend LONU is te vin-
den op lonu.nl. Voor de trainingen 
kunt u contact opnemen via info@
lonu.nl Welkom op onze trainingen!
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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.

LINDEBLAADJES per E-MAIL
opgegeven, worden NIET GE-
PLAATST indien niet vooruit be-
taald is. Er volgt geen tegenbericht.

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; 
Abraham/Sarah € 35,-; Mu-
ziekinstallatie € 30,-; Partytent 
vanaf € 25,-; Verwarming, 
Drankkoelers, tafels en stoe-
len etc. Bezorgen mogelijk. 
Mulders Verhuur, Bruhezerweg 
49, Helmond, 0492-510855 of 
06-27175412. www.ikgeef-
eenfeestje.nl

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

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 PUZZELHOEKPUZZELHOEKWeek 34

Oplossingen wk 33

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

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

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

T E S T E N L E I D E R

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku3 2 8
8 7 9

8 4
4 1 9 8 3
5 4

2 6 3 9 5
6 2

8 3 2
5 1 7

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

Horizontaal: 1 nauwte 6 vroom 12 sportief jasje 13 religie 15 roem 16 inheems roofdier 
18 voorschrift 19 transportmiddel 20 Openbaar Ministerie 22 hardrock 25 Sovjet-Unie 26 grote uil 
29 delfplaats 30 snack met ham en kaas 32 bewijs van afwezigheid 34 Nederlander 36 vangwerktuig 
37 in elkaar 39 straatje 41 zaadje 43 priester 45 streep 47 geldopbrengst 49 Oude Verbond 
50 verfplank 52 Economische Zaken 53 water in Utrecht 55 woud 56 stuk stof 58 lichtbeeld 
59 fantast 61 pl. in China 63 winters hoofddeksel 64 monddoek.

Verticaal: 1 slaapkop 2 vreemd grappig 3 aan Zee 4 Bulgaarse munt 5 slaginstrument 7 insecteneter 
8 voedingsstof 9 oosterlengte 10 alsmede 11 geroosterd brood 12 naakt 14 ooft 17 half (in samenst.) 
18 vuisthandschoen 21 foedraal 23 eb en vloed 24 geld schenken 27 spoed 28 partij in een geding 
30 mannenstem 31 kei 33 uitroep v. afkeuring 35 speeltoestel 38 haast 40 doorzichtig materiaal 
41 gauw 42 macht over anderen 44 scheepsschade 46 dun van lucht 48 gezichtskleur 
50 kosten voor postbezorging 51 plakband 54 sporenplantje 55 moe 57 voorzetsel 
58 aanwijzend vnw. 60 millimeter 62 kilovolt.

AASVLIEG
ADIOS
AKKER
BAANRENNER
CARRE
COMMOTIE
CREOOL
DASHOND
DIALOOG
DOBBER
DRUMMER
EEDGENOOT
EIVOL
FLETS
FLITS
GEZWIND
GORDEL
GORTEPAP
HAMER
HARSEN
HONKBAL
IMPALA
INTRIGEREN
JAREN
KLISMA
KOETEN
KOKEN
KOUKLEUMEN
KWART
LIGGEN
NACHTWACHT
ODENSE
ORATOR
PAARS
POCHEN
RARITEITEN
RONDE
TREUZELEN
VOCHT
WITLOF
WOKKEN
ZIELTOGEND

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

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

L V N E K R A H N A A R T X E

E V E O R G E P I S T E L S L

U L N T E O K E E Z I I I E A

R G I D N O M O R A E R N A V

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

N A A P M O K M E T E G E S I

E Z R A T E L A T N H G S T O

L L P E K E R V E N O A G O D

O A T S N U K N O O T O R T E

K A N G E N O T L R R M O I B

N T T D N E E I E E E N O N G

E E O L J L P K V R H I T G I

E M R K N E M O K N I B H E L

T S O O L D L U H C S U I C D

S R A U B E R G I N E S B I S

V L I E G S N E L H E I D
Winnaar: week 32, Dhr. K. de Leeuw, Nuenen
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Vakantiebezorger
Week 35 t/m 39
NUENEN

 Bel of mail:
040-283 12 00

admin@ronddelinde.nl

GEZOCHT:

Pedicure: Alta Grace
Ik kom ook aan huis! Laat 
je extra verwennen met ge-
lakte nagels/voetmassage. 
Cadeaubonnen te verkrijgen! 
Tel: 06-50571183.

HEEFT U LAST VAN 
EEN WESPENNEST
Wespennesten bestrijding in 
Nuenen. Imkerij de Walhut.
Tel.: 06-11 83 71 04.

ICT-ER MET DE VUT
helpt graag met uw: WiFi; 
comp. opschonen/reparatie; 
Windows 7 / 8 / 10-, Ipad-, e-
mail-, virusscan install.; aank. 
advies. Tel. 040-2952567 / 06-
23854915.

040 - 209 72 41

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

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

TE KOOP 
GEVRAAGD: 

Fietsen, 
bromfi etsen en 
opknapfi etsen 

Tel. 06 - 46 83 01 17

Aangeboden:
HULP IN DE HUISHOUDING
Tel.: 06 - 53341975.

         

Wij gaan stoppen
 Laatste dag: zaterdag 15 oktober

 

Vanaf dinsdag 30 augustus wekelijks 

oplopende kortng te beginnen met
  

15% kortng 
 

edelstenen, boeken, sieraden, lampen

   klankschalen, kaarsen, etherische olie,  

raamkristallen, boeddhaatjes, enz.

Parkstraat 3F, nuenen

Lage Dijk 2A, 5705 BZ Helmond 
(navigatie nr.4 intoetsen)

T. +31 492 33 00 39 | helmond@regbat.nl | www.regbathelmond.nl

+ Gratis accutest & montage
+ Tot 50% goedkoper
+ Zonder afspraak
+ Garantie

Met REGBAT
haalt u het optimale 
uit uw accu’s & 
tractiebatterijen!

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

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

040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl
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Rond de Linde is op 
zoek naar bezorgers:

Nuenen-Noord-Oost/West 
en Lieshout

Zin in een bijbaantje!Zin in een bijbaantje!

PER DIRECT

€ 20,- startbonus bij goed bezorgen van 26 weken.

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl www.drukkerijmesserschmidt.nl
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Ook tijdens de vakantie
verschijnt Rond de Linde

Ook in de vakantieperiode ligt Ook in de vakantieperiode ligt 
weekkrant Rond de Lindeweekkrant Rond de Linde

iedere week bij u op de matiedere week bij u op de mat of of 
in te zien op www.ronddelinde.nlin te zien op www.ronddelinde.nl

U kunt uw redactionele teksten U kunt uw redactionele teksten 
of advertenties blijven insturenof advertenties blijven insturen

zodat u ook tijdens deze zodat u ook tijdens deze 
periode de lezers op de hoogte periode de lezers op de hoogte 
kunt houden van wat er te doen kunt houden van wat er te doen 

is of wat er te koop is in ons is of wat er te koop is in ons 
prachtige Nuenenprachtige Nuenen

Redactioneel: redactie@ronddelinde.nl
Advertenties: drij.mes@iae.nl

Wij gaanWij gaan
gewoon door!gewoon door!


