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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Hoge Brake 72.

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Nieuw in 
Nuenen 
Praktijk 
Achaïa

Nieuw initiatief 
in Nuenen 
“Corona hulp 
Nuenen ca.

Honderd 
nestkastjes 
voor 
Gerwen

BUNGALOW TE 
KOOP GEVRAAGD

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Puur | Professioneel | Persoonlijk

Duivendijk 7B, Nuenen
T 040 - 283 88 37 Wij doen alles voor uw auto.

Quik Service biedt hulp 
bij pech onderweg
vanaf € 3150 per jaar.
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Bericht van de huisartsen

Nuenense aanpak    
van het Coronavirus 
Het zijn spannende tijden voor u en uw naasten en ook voor ons als uw 
zorgverleners. De huisartsen in Nuenen willen u graag via deze weg infor-
meren over de aanpak van het virus in ons dorp. Natuurlijk volgen en 
steunen we alle landelijke maatregelen en willen we u oproepen om u te 
houden aan de adviezen van het RIVM (RIVM.nl>coronavirus). Blijf zoveel 
mogelijk thuis, zeker als u klachten hebt van hoesten, koorts, of verkoud-
heid en was regelmatig uw handen. Als we dit met zijn allen doen, kunnen 
we dit virus remmen. 

Kom niet langs op de praktijk, maar 
bel uw eigen huisarts! Uw eigen huis-
arts is bereikbaar voor uw zorgen 
rond corona, maar ook voor alle an-
dere klachten. Kijkt u eerst op thuis-
arts.nl, wellicht kan uw vraag daar al 
beantwoord worden. De doktersas-
sistente zal u te woord staan en uw 
klachten uitvragen. Daarop wordt 
dan besloten hoe we u het beste kun-
nen helpen; met een telefonisch ad-
vies van de assistente, of een telefo-

De samenwerking tussen de Nue-
nense huisartsen, gemeente, apo-
theek en andere zorgverleners is uit-
stekend. We hebben korte lijnen met 
elkaar en passen ons beleid per dag 
waar nodig aan. U kunt ervan op aan 
dat we in Nuenen alles doen om u 
goed te blijven helpen. 

Op het moment van schrijven (dins-
dag 17 maart) is de stand van za-
ken als volgt;

Nuenen krijgt de lente in de bol.....

rijden. Het wordt passen en meten, tot 
diep in de zomer. Let op elkaar, vooral 
op kwetsbare mensen. Laat je gezon-
de boerenverstand zijn werk doen.
Steek je gewassen handen uit de 

Wie zou niet willen vliegen als een 
vogel of zwemmen als een vis? Heb jij 
ook al vlinders in je buik en voel jij je 
ook al licht in je hoofd? Het weten-
schappelijke bewijs staat vast, de len-
te zorgt voor de aanmaak van dopa-
mine, wat zowat iedereen een 
positief gevoel geeft. 

Dat komt mooi uit, in deze week. 
Nieuws en informatie zijn sneller dan 
het licht. We zitten allemaal in de co-
rona-achtbaan, die steeds sneller gaat 

nische afspraak met de huisarts of 
een afspraak met de dokter. Als u een 
dringende klacht hebt en u bent niet 
ziek, verkouden of aan het hoesten 
dan krijgt u mogelijk een afspraak op 
het spreekuur in de praktijk van uw 
eigen huisarts. Als u flink ziek bent 
met luchtwegklachten waarbij wij u 
graag willen beoordelen, dan krijgt u 
een afspraak op de noodpost Nue-
nen of wordt er een visite gereden. 

Noodpost
Deze noodpost zit in het Aardappe-
letersteegje nr. 3 (het pand waar de 
uitvaartondernemer voorheen zat, 
grenzend aan de parkeerplaats bij 
het oude postkantoor) en is alleen 
op afspraak te bezoeken! Alle huis-
artsen doen daar dienst, dus waar-
schijnlijk treft u een andere dokter 
als u gewend bent. Ook werken wij 
daar met beschermende kleding en 
mondkapjes, schrikt u daar dus niet 
van. Alle niet spoedeisende zorg stel-
len we uit voor uw eigen veiligheid. 
Bijvoorbeeld afspraken met onze 
praktijkondersteuners, zij nemen zelf 

telefonisch contact met u op hierover. 
We hebben momenteel een goede 
bezetting van personeel en hebben 
er alle vertrouwen in dat wij goede 
zorg voor u kunnen blijven leveren. 
Tot slot; Heb oog voor elkaar, een te-
lefoontje naar een kwetsbare beken-
de of familielid kan veel goed doen! 
We wensen u het allerbeste in deze 
roerige tijden. 

Dank voor uw begrip 
en medewerking, 

namens alle Nuenense huisartsen

De temperaturen lopen op, boven 15 graden wordt voorspeld, de eerste 
asperges zijn al boven aarde en je loopt al buiten zonder jas of trui. De 
bloemen staan in bloei. Het is duidelijk: Nuenen heeft de lente in de bol! 
Doe de deur open, zaterdag 21 maart gaat de lente beginnen..…

mouwen en help, een telefoontje kan 
al hartverwarmend werken. 
Geniet van de lente, de voorbode 
van de zomer. De bloeiende bloe-
men zijn bestemd voor iedereen en 
zeker voor de harde werkers in de 
zorg, in het onderwijs en in de win-
kels, voor de krantenbezorgers en 
de vuilnisophalers, voor bestuur-
ders, chauffeurs en bouwvakkers. 

Oproep aan   
de eigenaar van   
Tosa Inu hond
Afgelopen donderdagmiddag bij het 
Kamerven viel een grote bruine hond 
mijn blonde labrador aan. In eerste 
instantie waren er geen verwondin-
gen te zien. Echter thuis was duidelijk 
dat er bijtwonden waren en de hond 
direct naar de dierenarts moest.

Een vriendelijk verzoek aan de dame, 
baasje van de hond van het ras Tosa 
Inu om contact met mij op te nemen. 
Tel 06-24632959.
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GEMEENTEBERICHTENGEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

 GEMEENTEHUIS NUENEN
Openingstijden van het gemeentehuis zijn: 
Elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag 
ook van 14.30 tot 19.00 uur. 
De gemeente werkt volledig op afspraak. Afspraak ma-
ken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 
040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis. 

Vragen per e-mail
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de ge-
meente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: 

 gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen 
via de volgende website: www.nuenen.nl

 CMD, CENTRUM   
 MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, 
omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven 
wonen, vrijwilligerswerk of 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! 

(Telefonische) Spreekuren: 
WMO-consulenten (gemeente): dagelijks 9.00-11.00 uur
Echtscheidingsspreekuur: dinsdag 18.00-20.00 uur
Financieel spreekuur; ook vragen over werk & wonen:
dinsdag 9.30-12.00 uur.

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 
E-mail: cmd@nuenen.nl
Open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, 
dinsdagavond 19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.

 AFVALWEETJE:

Plaats geen afval naast de onder- en 
bovengrondse glas en textielcontainers. 
Hou de omgeving schoon. 

 VERGUNNINGEN PERIODE 
 09-03-2020 EN 16-03-2020

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

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Jhr Hugo van  Vervangen van de voordeur, kozijn
Berckellaan 1 en dorpel 
Voirt 37 Uitbreiden woning 
Luistruik veld B en C Oprichten 59 woningen 
Alvershool perceel 
naast huisnr. 3 Oprichten woonhuis 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Beekstraat 36G, 36H,  Oprichten van twee twee-kappers
36K, 36L en  en acht levensloopbestendige
De Beekse Tuin  patiowoningen
54 t/m 68 (even)  

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Lissevoort 6 en  Kindervakantieweek Nuenen
Papenvoortse  17 t/m 21 aug
Heide 5B 
Nuenen c.a.  Puzzelrally De Nachtwacht 28 jun 
Nuenen Centrum ModeEvent Nuenen 3 mei 
De Huikert 35 Harleyweekend 4 t/m 6 sep 
Pastoorsmast Circusvoorstellingen 22 t/m 26 apr 

en 29 apr t/m 3 mei 
Opwettenseweg 80 Horeca Passie onbepaalde tijd 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Hoekstraat 52 Dag van het landschap 13 mrt 

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving 
12-03-2020 Nuenen c.a. Beleidsregel voor de 

bestuurlijke handhaving van 
artikel 13b Opiumwet 2020 

16-03-2020 Nuenen c.a. Verordening Wet 
  maatschappelijke 

ondersteuning gemeente 
Nuenen 2020 

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

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om onder-
nemers die in de problemen dreigen te komen te helpen. 
Meer informatie over de mogelijkheden kunnen onderne-
mers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koop-
handel, telefoon: 0800-2117, website: 
www.kvk.nl/coronaloket.

RAADSVERGADERING 
GEANNULEERD
De raadsvergadering van 26 maart 2020 is geannuleerd 
vanwege het coronavirus.

OPSCHOONDAG GAAT NIET 
DOOR
De Opschoondag op 21 maart in Gerwen en Nederwetten 
gaat niet door vanwege het coronavirus.

BIBLIOTHEEK DOMMELDAL 
GESLOTEN
Het kabinet heeft diverse maatregelen genomen om ver-
spreiding van het coronavirus te beperken. Daarop heeft 
ook Bibliotheek Dommeldal besloten om haar vestigingen 
en Bibliotheekpunten te sluiten tot en met 6 april.
Daar waar de vestigingen een buitenbus hebben blijven 
deze natuurlijk open zodat boeken en andere materialen 
ingeleverd kunnen worden. Is er bij een vestiging geen 
buitenbus? Dan kunnen de leden hun boeken verlengen 
via de website. In ieder geval worden boetebedragen 3 
weken opgeschort.

Van lokale bieb naar onlinebibliotheek.nl
Je hoeft deze dagen natuurlijk niet zonder boeken te zit-
ten. Er is ook een grote online collectie beschikbaar. Voor 
jong en oud, zelfs voor de allerjongsten.

E-Books, Als lid van de Bibliotheek kun je kiezen uit 28.000 
titels. Om te downloaden op de I-pad, Smartphone of E-
reader. Hou je pasnummer en wachtwoord bijdehand en 
maak meteen een account aan op onlinebibliotheek.nl.
Luisterboeken, 3600 stuks: je installeert eerst de app via 
de playstores. Dan registreer je via onlinebibliotheek.nl en 
vervolgens kun je lenen en lezen.

CORONAVIRUS
Het kabinet heeft diverse maatregelen genomen in de 
aanpak van het coronavirus. Voor vragen over het coro-
navirus kunt u terecht bij het algemene informatienummer 
0800-1351. En u kunt terecht op de website 
www.rijksoverheid.nl/coronavirus. 

Levi, Sam en Zoë: nieuwe inwoners in onze gemeente
in de tuin. De trotse ouders zijn Mark 
van den Reek en Monique Bartels

Sam is geboren in Nuenen op 3 
maart, broertje van Noor en zoon van 
Jitske en Danny Kuijten. Hij woont in 
de Keizershof 15.

Rond de Linde kreeg weer bericht-
gevingen binnen over een nieuwe 
inwoners in Nuenen.

Op de Opwettenseweg 71 Nuenen is 
Levi van den Reek geboren op 24-02-
2020. Er staat een leuk geboortebord 

Foto Cees van Keulen

Foto Cees van Keulen

De bewoners van Gerwenseweg 3, 
Nena van Gemert en Mathijs Don-
kers, zijn sinds kort de ouders van 
hun eerste kind: dochter Zoë. Vrijdag 
geboren in het ziekenhuis en zondag 
15 maart al thuis in Gerwen. Twee 
keer Zoë, bij het toegangshek en bij 

de omrastering van de boerderij, die 
dateert uit 1926. Zoë: welkom in de 
gemeente Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten. 

Levi, Samen Zoë, welkom in onze ge-
meente!

Hebt u ook een opvallende aankon-
diging in de voortuin staan of een ‘ge-
boortekaartje’ op de raam, schiet dan 
een plaatje en mail de foto met toe-
lichting naar de redactie. Of ziet u 
een opvallende geboorteaankondi-
ging, laat het dan de redactie weten: 
redactie@ronddelinde.nl
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Geldropsedijk 51 - 53 Nuenen 
telefoon 040 - 283 24 47
www.autobedrijfjoopvdheuvel.nl
info@autobedrijfjoopvdheuvel.nl

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

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

Super Trots, met Goud bekroond op een keuring 
van onze Kant en Klaar maaltijden!!!

4 Roomschijven +
4 Hamburgers ............ samen 7,95
Gegrilde Kippenbouten
..............................................................4 stuks 5,00
Lente Rolletje
.......................................................... 100 gram 2,10
Gebraden Kipfi let
.......................................................... 150 gram 2,75
Lente Haasje
“Varkenshaas gevuld met
courgette en abrikoos”  ..................... 100 gram 2,25
Kalfs Schnitzels
.......................................................... 100 gram 2,95

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

VLEESWAREN

SPECIAL

TOPPER

DEZE KLANTSCORE IS ONAFHANKELIJK ONDERZOCHT DOOR KLANTENVERTELLEN.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

U bent bij ons o.a. aan het juiste adres voor:

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

Europalaan 2  |  5674 CA Nuenen  |  T (040) 283 17 74  |  info@vakgaragevandenwildenberg.nl

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer
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KLANTEN BEOORDELEN ONS 

BEDRIJF MET EEN:

,

U bent bij ons o.a. aan het juiste adres voor:

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

89

Europalaan 2  |  5674 CA Nuenen  |  T (040) 283 17 74  |  info@vakgaragevandenwildenberg.nl

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

onderhoud voor alle merken

onderhoud voor alle merken
DEZE KLANTSCORE IS ONAFHANKELIJK ONDERZOCHT DOOR KLANTENVERTELLEN.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

U bent bij ons o.a. aan het juiste adres voor:

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

Europalaan 2  |  5674 CA Nuenen  |  T (040) 283 17 74  |  info@vakgaragevandenwildenberg.nl

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

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

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

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

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

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie 
specialist van 
Nuenen en omgeving. 
Al 10 jaar ervaring!

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie 

Nuenen en omgeving. 

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl Polit
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Zin in een bijbaantje!

Rond de Linde is op zoek 
naar bezorgers in Nuenen!
Meld je aan als kranten/folderbezorger en.....

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

040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

€ 20, - START BONUS

* 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

(XL)PRINTEN(XL)PRINTENONTWERPENONTWERPEN NABEWERKENNABEWERKEN

DRUKKEN
MULTI PRINTEN

Lage Dijk 2A 
Helmond

0492 - 33 00 39
helmond@regbat.nl

OPENINGSTIJDEN: 
MA-VR 8.30-17.00 UUR

ZA 8.30-12.00 UUR

ACCU’S & 
TRACTIE-

BATTERIJEN
TOT 50% 

GOEDKOPER
GRATIS 

ACCUTEST
GRATIS 

MONTAGE

WWW.REGBATHELMOND.NL

Olijf
r e s t a u r a n t

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

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

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

JIJ KAN ONS HELPEN!
Restaurant Olijf tracht, 

net als andere Nuenense ondernemers, 
het hoofd boven water te houden.

Wat kan jij doen om ons te helpen?

Koop een dinerbon
van Olijf.

Bestellen via 
info@restaurantolijf.nl

Namens het hele team van Olijf

HARTELIJK DANK!
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Aanbieding geldig t/m 11 april 2020
Verandadaken - Terrasschermen - Rolluiken - Screens - Markiezen

www.dlczonwering.nl info@dlczonwering.nl

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur 
overige tijden op afspraak 
DLC ZONWERING 
Spegelt 102, 5674 CD Nuenen.  Tel: 040-2857790

*Bij aankoop van een nieuw terrasscherm merk Sunmaster type Sun-EYE
inclusief elektrische bediening merk Somfy type IO met afstandsbediening

THUISBLIJFAANBIEDING* 
GRATIS SOMFYMOTOR BIJ AANKOOP TERRASSCHERM 

Wij zoeken een

Medewerker Buitendienst
Je gaat bijvoorbeeld aan het werk in groenonderhoud, bestrating, 
gladheidsbestrijding en verkeersvoorzieningen en je voert klein 
technisch onderhoud uit aan machines en voertuigen.

Je kunt je bij ons ontwikkelen (bijvoorbeeld door opleiding), 
je krijgt een incoveniëntentoelage en bedrijfskleding en we je krijgt een incoveniëntentoelage en bedrijfskleding en we 
hebben oog voor een goede balans tussen werk en privé.

Heb je rijbewijs BE (liefst ook nog C) en lijkt het je wat om
in een leuk team aan een mooi(er) Nuenen te werken?

Solliciteer dan via www.werkeninzuidoostbrabant.nl

Werken voor één van de 
mooiste gemeenten 
van Brabant

Nuenen is wereldberoemd door Vincent 
van Gogh.  De kernen Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten liggen in het groene 
buitengebied tussen Eindhoven en Helmond. 
Ze vormen samen een levendige gemeente 
met betrokken inwoners.
De gemeentelijke organisatie telt 80 De gemeentelijke organisatie telt 80 
medewerkers, verdeeld over drie afdelingen: 
Samenleving, Ontwikkeling & Handhaving 
en Openbare Werken. De bedrijfsvoering 
voor Nuenen, Geldrop-Mierlo en 
Son & Breugel wordt verzorgd door 
Dienst Dommelvallei.
De gemeente Nuenen staat middenin De gemeente Nuenen staat middenin 
de gemeenschap. Wij zoeken energieke 
mensen die gas durven geven en 
beschikken over daadkracht en vakkennis. 
Een leuke uitdagende baan bij een 
gemeente volop in beweging!
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100 
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

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

REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail: redactie@ronddelinde.nl
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur. 
Mariët Jonkhout, eindredacteur. 
Edwin Coolen, Karin Aarts, Josine Janssen 
en Caroline van Nes.
Aanleveren van digitale teksten 
vóór maandag 17.00 uur, anders in overleg.

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

© 2020 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of op enige andere 
manier zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.”

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

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

Volg ons ook op:

Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl
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Corona en de woningmarkt
Natuurlijk heeft het snel om zich heen grijpende coronavirus ook invloed op 
de woningmarkt. De NVM Open Huizen Dag van 28 maart is inmiddels afgelast 
om risico’s van besmetting tijdens rondleidingen uit te sluiten. Het belang van 
de Open Huizen Dag is weliswaar iets minder in een krappe woningmarkt met 
supersnelle verkopen, maar het is toch altijd nog een waardevol instrument. 

De invloed van het virus gaat echter veel verder. De coronacrisis kan - naast de 
stikstof- en pfas-problematiek - leiden tot verdere vertraging in de broodnodi-
ge nieuwbouw. Dat heeft dan in de eerste plaats te maken met ziekte van me-
dewerkers in de bouw, waarvan er toch al te weinig zijn. Daarnaast is - mede 
door de enorme internationale verwevenheid van de sector - vertraging in 
aanvoer van bouwmateriaal of onvoldoende beschikbaarheid ervan te ver-
wachten. Als dat allemaal lang gaat duren, moet blijken of de bouwbedrijven 
inmiddels financieel krachtig genoeg zijn om die periode zonder kleerscheu-
ren door te komen. 

Het kan er allemaal nog wel bij, hoor ik u verzuchten. Het verhaal van de wo-
ningmarkt is inderdaad al geruime tijd geen vrolijk verhaal. Deze week ver-
scheen nog een rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). 
Daarin staat dat de verzachtende maatregelen rond het stikstofbeleid niet 
kunnen voorkomen dat de nieuwbouw van woningen op korte termijn terug-
valt. Tegelijkertijd voorziet het CBS een sterke toename van het aantal huis-
houdens. In de komende drie jaar zal het aantal huishoudens naar verwach-

ting met 335.000 groeien, terwijl er netto hooguit 230.000 
woningen aan de voorraad worden toegevoegd. 

Directeur Taco van Hoek van het EIB dringt aan op 
snelle aanwijzing van goede bouwlocaties, niet al-
leen binnenstedelijk, maar ook in weilanden waar je 
snel tempo kunt maken. Hij bepleit tevens matiging 
van de eisen die zich opstapelen en tot sterke kosten-

stijging leiden (én gasloos én circulair bouwen, etc.). 
Een langer durende coronacrisis kan het verhaal van de 
woningmarkt alleen maar zwarter kleuren. Het is geen 

reden om op onze handen te gaan zitten. Anders 
dan in het verleden moeten we doorgaan met ont-
wikkelen, ook als de markt straks tegenzit.

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Kinderen en ouders opgelet!
Heel blij zijn wij met de nieuwe speeltoestellen voor onze kinderen in onze wijk Beek-
straatse Velden. 
Wat voor ons een vraagteken blijft zijn de 2 kuilen die er vanaf het begin liggen. Een tijd 
was dit leuk voor de kinderen om erin te springen en in te klimmen. 
Na alle regen van de laatste weken zijn deze kuilen omgetoverd tot 2 zwembaden van 
minstens 1 meter diep, wij nemen aan dat dit niet de bedoeling is. Wij vragen de kinde-
ren, maar ook zeker de ouders om goed op te letten wanneer er daar gespeeld wordt.
Ook vragen wij de gemeente om dit probleem snel op te lossen voordat het fout gaat.

Een ongeruste buurtbewoner. (Adres bekend bij de redactie)

Bij deze de foto’s die ik gisteren heb genomen van illegale storting van groot formaat 
auto/tractorbanden die in het bos zijn neergegooid door een stelletje milieucriminelen! 
Kan hier zo ontzettend boos om worden! Dinsdag lagen deze er nog niet.

Elisan Jansen, De Beemel 3, 5673PV Nuenen

In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst kunnen worden 
met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.
De redactie heeft te allen tijde het recht om de ingezonden brieven in te korten.

Ingezonden brieven

Bouwen in Nuenen
Al jaren praten we over bouwen, vergrijzing en doelgroepen. Nuenen is 
een van de meest vergrijsde gemeentes in de regio en zelfs in Brabant. 
Toch roepen we ook dat we voor jongeren willen bouwen. Neem daarbij de 
gedachtes hoe wij willen wonen en recreëren en het dilemma is compleet.

Door te luisteren naar de mensen, ze 
mee te laten denken in plannen die 
hun directe omgeving aangaan, hoef 
je als overheid niet altijd het wiel uit 
te vinden. Uiteraard is, als het gaat 
om besluitvorming, Nee ook een ant-
woord en mits terdege onderbouwd 
ook een richting waarin je kunt den-
ken en handelen. 
W70 wil er mede voor zorgen dat we 
gaan werken aan verjonging in het 
Nuenense maar wil daarbij de oude-
ren niet vergeten.
Een goed woningbouwprogramma 
met duidelijke afspraken over bouw-
hoogtes en diversiteit moet hierbij als 
leidraad worden gehanteerd.
Een goede mix tussen sociale huur, 
betaalbare koopwoningen en de wat 
duurdere segmenten moeten als ba-
sis dienen voor het opbouwen van 
nieuwe wijken.
Daarom is W70 voor het uitbreiden 
van het aantal sociale woningen in 
Nuenen, minimaal 30% in elk volgend 
nieuwbouwproject. We hebben al 
aangegeven niet alle stukjes groen in 
te ruilen voor bouwlocaties.
Zie hier een ander dilemma: Bouwen 
ja, maar niet ten koste van alles.

Louis Koenen, Raadslid W70

We moeten naar een gezonde mix 
van jong en oud in het Nuenense, en 
er voor waken dat de jeugd niet weg-
trekt omdat het woningaanbod te 
minimaal, te eenzijdig of te duur is. 
We zullen creatief moeten zijn als het 
gaat om bouwlocaties en diversiteit 
van woningen, hierbij rekening hou-
dend met de ‘Nuenense skyline’. 
W70 voelt deze verantwoordelijk-
heid terdege aan en zet zich al jaren 
in voor sociaal en maatschappelijk le-
ven en werken in Nuenen.
W70 heeft participatie altijd hoog in 
het vaandel staan. Enkele jaren gele-
den heb ikzelf bijvoorbeeld een ini-
tiatief voorstel gemaakt over wijkge-
richte aanpak.
Een oproep aan het college en be-
leidmakers om dit weer eens te toet-
sen aan de huidige tijd heb ik recen-
telijk gedaan.

Honderd nestkastjes voor Gerwen

Eikenprocessierups te lijf met mezen
Door Cees van Keulen

In Gerwen worden de komende dagen honderd nestkastjes voor o.a. me-
zen opgehangen. In samenwerking met dorpsraad Gerwen en de dorps-
werkplaats zijn zo’n honderd kastjes beschikbaar om ergens in Gerwen 
opgehangen te worden. Het Nuenense gemeentebestuur stelde € 750,- 
beschikbaar voor deze actie. 

De lente staat voor de deur, dus de 
nestkastjes dienen snel een mooie 
plek te krijgen. 

Komende herfst moeten de kasten 
weer schoongemaakt worden. Dat 
gebeurt met kokend water. En dan 
weer ophangen natuurlijk om op een 
natuurlijke wijze de eikenprocessie-
rupsen te lijf te gaan…. 

Nestkastjes verkrijgbaar 
bij Ad Donkers
Dorpsgenoten van Gerwenaar 
Ad Donkers kunnen bij hem te-
recht voor nestkastjes. Het is de 
bedoeling dat buurtbewoners 
en wijkbewoners de koppen bij 
elkaar steken en samen de nest-
kastjes in hun buurt of wijk op-
hangen. Dat zou deze week al 
dienen te gebeuren, want 21 
maart staat de lente voor de 
deur. Er zijn al vogels aan het nes-
telen. Dus is haast geboden. Mail 
Ad op a.adonkers@gmail.com of 
bel op 06 1035 3981. Let op: zo 
lang de voorraad strekt kan Ad 
mezenkastjes leveren….

Doel: op een natuurlijke manier de 
overlast van de eikenprocessierup-
sen beperken. Het Gerwense dorps-
raadslid Ad Donkers gaf afgelopen 
vrijdag het goede voorbeeld door 
zo’n nestkastje op een eikenboom in 
de groene dorpskom van Gerwen te 
bevestigen. 

Het eenvoudige nestkast dient wel 
op een prima plek opgehangen te 
worden. Een goede plek voor een 
nestkastje is een rustige plek zonder 
takken in de buurt, zodat de vogels 
zich veilig voelen en naar binnen dur-
ven vliegen. Dus niet direct naast de 
achterdeur of op het terras. Niet in de 
volle zon, dus liever niet op het zui-
den. Goed beschut tegen de wind. 
Richt de invliegopening op het 
noordoosten, want de wind komt in 
ons land vaak uit het zuidwesten. 
Ook uit de buurt van katten. Hang je 
het kastje in een boom, dan kan je 
gaas om de stam heen aanbrengen 
om zo katten uit de buurt houden. 

Voor vogels zoals koolmees en pim-
pelmees, kunnen de kasten een me-
ter of drie uit elkaar hangen. Tenslot-
te, hang de nestkast stevig op, zodat 
hij niet kan gaan slingeren of vallen. 

Ad Donkers bevestigt een mezenkastje op 
een eikenboom op de driesprong Torenak-
ker - Laar in de Gerwense dorpskom…. 

De WLG sluit   
ook even de deur
Iedereen is in de ban van het Corona vi-
rus, het is het gesprek van de dag en 
dat is ook logisch. Bedrijven en vereni-
gingen moeten hun maatregelen ne-
men, zo ook de WLG. Daarom zullen 
alle geplande activiteiten niet door-
gaan. Ook de wekelijkse inloop op 
maandag gaat voorlopig niet door. De 
André van der Maat dag wordt tot na-
der bericht uitgesteld en er zullen geen 
wandeltochten en fietstochten georga-
niseerd worden. Volgens de richtlijnen 
van de RIVM zal alles uitgesteld worden 
tot na 6 april, maar mocht de RIVM deze 
periode nog verlengen dan zijn wij ge-
noodzaakt dit ook te doen.
We wensen iedereen een gezonde 
periode toe, denk goed om u zelf en 
om elkaar. Voor vragen of opmerkin-
gen kunt u altijd bij ons terecht, de 
WLG; werkgroep leefbaarheid Ger-
wen. Mailadres: werkgroepleefbaar-
heidgerwen@gmail.com
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl

Buurtbus 260 rijdt 
voorlopig niet
Het bestuur van de buurtbus vereni-
ging Nuenen-Best heeft vandaag be-
sloten om de bussen van buurtbuslijn 
260 vanaf morgen 18 maart t/m vrijdag 
3 april niet te laten rijden vanwege het 
gezondheids-risico voor onze chauf-
feurs. Wij hopen dat onze reizigers die 
hier ongetwijfeld nadeel van ondervin-
den begrip hebben voor ons besluit en 
hopen u allen te zijner tijd weer in onze 
bussen te kunnen verwelkomen.
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Brabantse ondernemers op de bres voor thuiswerkende Brabanders

‘Brabant ge kunt ‘t’ zet zich in 
voor thuiswerkende Brabanders 
Vijf bevriende Brabantse ondernemers hebben de handen ineen gesla-
gen om een positief geluid te laten horen in deze tijden van crisis en misè-
re. Onder de titel ‘Brabant ge kunt ‘t’ kan via de website (www.brabantge-
kuntt.nl) onder meer een lekkere hoodie of huispak (gratis) besteld wor-
den, waarbij je ook nog een verrassingspakket om thuis te werken erbij 
krijgt. Op de site worden verder tips voor thuiswerken, een spotify-lijst 
voor tijdens het thuiswerken en positieve filmpjes rondom het corona-vi-
rus. En er zit nog veel meer aan te komen, want het lijkt of iedereen in 
deze dagen zijn steentje bij wil dragen.

Rockstars IT, 1 van de initiatiefnemers. 
“We gaan echt viraal”, zo grapt hij.
Momenteel worden voorbereidingen 
getroffen om maandag een huiska-
merconcert live te streamen. Hier-
over worden op dit moment gesprek-
ken gevoerd met diverse artiesten. 
“Je merkt dat veel artiesten en onder-
nemers graag willen helpen”, aldus 
Simonse. En de organisatie is nu be-
zig met een ‘kids-box’. Een groothan-
del in speelgoed bood aan om die te 
leveren. Daarnaast werken mensen 
van PSV dit weekend aan een vitali-
teitsvideo, zodat je ook in deze da-
gen fit blijft. Daarnaast wordt beke-
ken of ook het zorgpersoneel een 
hart onder de riem gestoken kan 
worden. “We krijgen van alle kanten 
hulp aangeboden, superfijn om te 
merken”, zo besluit Simonse.

De aanleiding voor het initiatief was 
minder positief. Twee van de mede-
werkers van een van de bedrijven 
moest anderhalve week geleden in 
quarantaine omdat hun vader en 
moeder besmet waren. De vader be-
landde zelfs op de intensive care. Het 
bedrijf besloot daarop een ‘survival-
kit’ voor thuis te maken voor de twee 
broers, en het idee voor ‘Brabant ge 
kunt ‘t’ was geboren.

Waar dit initiatief uiteindelijk toe gaat 
leiden zal de komende dagen duide-
lijk worden. Deze ochtend is de orga-
nisatie live gegaan, en hebben met-
een een gigantische toeloop. “Je 
merkt dat mensen echt behoefte 
hebben aan een positief geluid, rond-
om alle doemverhalen over het virus“ 
aldus Laurens Simonse van Team 

Koningsdag - Oranje Markt 
Inmiddels staat de lente bijna voor de voordeur en dan bloeit Nuenen 
weer op. Een actief dorp vol met activiteiten en drukke agenda’s. In april 
heeft het Oranje Comité traditie getrouw meerdere activiteiten gepland 
waaronder persoonlijk inschrijven bij Hotel Auberge Vincent en natuur-
lijk Koningsdag. In verband met Corona ontwikkelingen informeren we u 
graag over deze activiteiten. 

naal afwegingskader evenementvei-
ligheid wordt gevolgd en tevens lei-
dend is. Net als voor het Corona virus 
geldt dat ontwikkelingen per dag 
bekeken word en er beslissingen ge-
nomen worden ten gunste van onze 
wederzijdse gezondheid. Zodra er 
meer duidelijkheid is zullen we dit 
communiceren en ook op onze face-
bookpagina plaatsen. 
Meer informatie via facebook.com/
oranjecomitenuenen of 
www.oranjecomite-nuenen.nl

Persoonlijk inschrijven op 4 april 
vervalt 
Het door de overheid afkondigen van 
sociale ontmoetingen heeft ook ge-
volgen voor deze activiteit omdat 
alle horeca tot en met 6 april geslo-
ten zijn. Onbekend is óf en welke 
maatregelen kunnen volgen. Dit be-
tekent dat persoonlijk inschrijven ge-
annuleerd wordt en kramen alleen 
online beschikbaar en te reserveren 
zijn. Kraamreserveringen via www.
eventbrite.nl (en zoek op ‘Nuenen’) . 
Koningsdag - Oranje Markt verschijnt 
bovenaan. 

Koningsdag:
Met betrekking tot de vraag of oran-
je gelieerde activiteiten zoals Ko-
ningsdag doorgang vindt - is er nog 
niets te melden. Het Oranje Comité 
onderhoud contacten met de ge-
meente Nuenen waarbij het regio-

KBO Lieshout 
mededeling over 
kaartjes toneel-
voorstelling
Zoals bekend gaan de toneelvoorstel-
lingen van de Vriendenkring dit jaar 
niet door in verband met het Corona 
virus. Kaartjes die bij KBO Lieshout 
gekocht zijn, kunnen ingeleverd wor-
den. Het bedrag wordt daarna over-
gemaakt. 

Wat moet u doen? 
U schrijft uw naam op de achterkant 
van elk kaartje dat u wil inleveren. 
Deze doet u vóór vrijdag 27 maart in 
een envelop in de brievenbus bij 
Theo Pardoel, Hertog Hendriklaan 11 
of bij Nelly de Groot, Deense Hoek 17, 
Lieshout. Er zijn ook niet-leden die 
een kaartje gekocht hebben voor 
6,50 euro. Vermeld dit dan ook op de 
achterkant van het kaartje.
KBO Lieshout heeft alle namen gere-
gistreerd. Na 27 maart gaat men de 
lijst vergelijken met de ingeleverde 
kaartjes. Begin april gaat men over 
tot betaling op het bij KBO Lieshout 
bekende rekeningnummer.
Als u nog vragen heeft, mail dan naar 
kbolieshout@gmail.com. Niet bellen 
alstublieft. 

Voor de goede orde vermelden wij dat 
ook de info-avond van 24 maart voor 
de meerdaagse reis en de jaarverga-
dering van 26 maart niet doorgaan. 

Activiteiten   
tijdens de   
Ontdekdezorg 
week in Noord-
Brabant afgelast 
Van 16 t/m 21 maart vinden tijdens de 
Ontdekdezorg week in heel Nederland 
evenementen plaats. Er is besloten dat 
de activiteiten in Noord-Brabant, vier 
Ontdekdezorg markten in respectieve-
lijk Halsteren (16 maart), Rosmalen (17 
maart), Eindhoven (18 maart) en Til-
burg (19 maart), niet doorgaan. 

Advies RIVM 
De Ontdekdezorg markten worden 
geannuleerd naar aanleiding van het 
advies dat het RIVM heeft uitgebracht 
ten aanzien van het coronavirus in 
Noord-Brabant. Transvorm, de organi-
sator van de evenementen in Noord-
Brabant, wil haar verantwoordelijk-
heid nemen en zeker niet bijdragen 
aan verdere verspreiding van het virus. 
De prioriteit in de sector ligt nu bij het 
beschermen van patiënten, bewoners, 
cliënten en medewerkers en bij het 
niet extra belasten van (het personeel 
van) zorg- en welzijnsorganisaties. 

Vervolgactiviteiten 
Via ontdekdezorgweek.nl worden 
bezoekers op de hoogte gehouden 
van vervolgactiviteiten en eventuele 
nieuwe of vervangende activiteiten 
rondom de Ontdekdezorg week in 
Noord-Brabant.

Het nieuwe coronavirus (COVID-19) in Nederland
Maatregelen voor scholen en kinderopvang

15 maart 2020NIEUWE
CORONAVIRUS
COVID-19

Voor meer informatie: 
www.rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel naar 0800-1351

Het RIVM adviseert de 
overheid bij de bestrijding 
van het nieuwe coronavirus.

Houd gepaste afstand 
(1,5 meter) en vermijd 
grote groepen (+100)

Werk thuis 
als het kan

Heb je geen klachten? Heb je (milde)
verkoudheidsklachten?

Blijf thuis Beperk (sociale) 
contacten

De volgende maatregelen blijven van kracht:

Voorbeelden van cruciale 

beroepsgroepen zijn:

•  Zorg

•  Politie

•  Brandweer 

•  Leraren

Een volledig overzicht vind je op:

rijksoverheid.nl/beroepen

•  Openbaar vervoer

•  Voedselketen 

•  Overheidsprocessen

•  Onderwijspersoneel

Alle scholen en kinderopvangorganisaties in Nederland sluiten van 16 maart tot en met maandag 
6 april. Een uitzondering geldt voor kinderen van ouders of verzorgenden werkzaam in cruciale beroepen. 

Deze maatregelen 
duren van 16 maart 
tot en met 6 april 
2020. 

Dit geldt voor alle 
leerlingen in het 
basis- en voortgezet 
onderwijs, middelbaar 
beroepsonderwijs
en kinderopvang. 

Uitzondering: 
kinderen van ouders 
of verzorgenden die 
werkzaam zijn in 
cruciale beroeps-
groepen worden 
wel opgevangen. 

Voor schoolgaande kinderen wordt zoveel mogelijk onderwijs op 
afstand georganiseerd, met prioriteit voor eindexamenleerlingen. 
De school informeert je hierover. 

Nieuw initiatief in Nuenen ‘

Corona hulp Nuenen,    
Gerwen en Nederwetten’
Gisteren zijn er weer nieuwe maatregelen getroffen in strijdt tegen het 
corona virus. De scholen, sportclubs en horeca moeten dicht t/m 6 april. 
Het zijn ingrijpende maatregelen, die nodig zijn om verdere verspreiding 

Het Vincentre heeft haar deuren t/m 6 
april gesloten en Dierenrijk is sinds za-
terdag ook dicht. Steeds meer bedrij-
ven sluiten hun deuren, ook zorgver-
leners nemen maatregelen. Zo heeft 
de tandarts in Gerwen besloten om al-
leen nog spoedgevallen te behande-
len en Archipel heeft vandaag naar 
aanleiding van het advies van de Vei-
ligheidsregio besloten om de zorgin-
stellingen te sluiten voor bezoekers.

van het virus te voorkomen.

In Nuenen is op dit moment officieel 
1 persoon positief getest op het coro-
na virus (volgens de laatste cijfers van 
het RIVM).
Het leven ligt ook in Nuenen plat. Vo-
rige week werden al verschillende ac-
tiviteiten afgelast, zo liet Cultuur 
Overdag weten dat de film niet door 
zou gaan en werd er definitief een 
streep gezet door de carnavalsop-
tocht.

Nuenen zou Nuenen niet zijn, als er 
ook geen mooie initiatieven zouden 
ontstaan in tijden van crisis. Zo is er 
een Facebookpagina “Corona hulp 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten”. 
De pagina is gemaakt om elkaar te 
helpen in deze lastige tijd. Zo bieden 
mensen zich aan om boodschappen 
te doen, op te passen op de kinderen, 
de hond uit te laten of om te bellen 
met mensen, die zich nu eenzamer 
voelen doordat ze beter even binnen 
kunnen blijven. Wil je ook je hulp 
aanbieden, dan kun je lid worden van 
de Facebookgroep.
En heb je behoefte aan hulp, dan kun 
je daar natuurlijk ook terecht!

Tweede paasdag
Neuzelmarkt   
afgelast
Met pijn in ons hart maar met het be-
sef dat we echt niet anders kunnen, 
hebben we moeten besluiten om de 
neuzelmarkt die gepland stond op 
tweede paasdag af te gelasten. Nie-
mand kan ons garanderen dat tegen 
die tijd de situatie dusdanig verbe-
terd zal zijn dat we de neuzelmarkt 
kunnen laten doorgaan. Dit betekent 
automatisch dat de ophaaldag zal 
komen te vervallen.
De komende tijd gaan wij ons bera-
den over het eventueel verzetten van 
de neuzelmarkt naar een andere da-
tum, maar aangezien dat nogal wat 
voeten in de aarde heeft, is niet zeker 
dat dat ook gaat lukken. Zodra wij 
een definitieve beslissing hebben ge-
nomen zullen wij dit hier bekendma-
ken. We wensen iedereen heel veel 
sterkte de komende weken en hopen 
iedereen weer zo snel mogelijk in 
goede gezondheid te mogen verwel-
komen in de blokhut van scouting 
Rudyard Kipling.

Goed moment voor onderhoud lege scholen

Maak van nood een deugd
“Onderhoud aan vastgoed kan en moet gewoon doorgaan”. Dat zegt 
Henk den Boer, voorzitter van Koninklijke OnderhoudNL, de onderne-
mersorganisatie van zo’n 2.000 bedrijven met circa 30.000 medewerkers 
in het vastgoedonderhoud.

“Zeker de scholen, die de laatste ja-
ren gekenmerkt worden door het 
vele achterstallige onderhoud, kun-
nen nu uitstekend binnen-onder-
houd krijgen. Een compleet lege 
school maakt de logistiek voor onze 
bedrijven een stuk gemakkelijker 
dan normaliter het geval is met een 
aanpak per lokaal, waarbij leerlingen 
tijdelijk in een andere ruimte worden 
ondergebracht”, aldus Den Boer.
“Wij zien ook dat onderhoudswerk-
zaamheden die buiten plaats vinden, 
zo veel mogelijk blijven doorgaan 
zolang de adviezen van het RIVM 
maar worden opgevolgd. Bewoners 
en opdrachtgevers worden hierover 

netjes geïnformeerd. En in het on-
derhoudsvak is men al gewend om 
met persoonlijke beschermingsmid-
delen (PBM’s) te werken, zoals veilig-
heidsbril, stofmaskers en handschoe-
nen. Hoe gek het ook klinkt: we kun-
nen op deze manier van de nood een 
deugd maken op deze manier. Als eco-
nomie zullen we er namelijk ook voor 
moeten waken om niet alles tot stil-
stand te laten komen zonder dat we 
de risico’s goed afwegen. Waar onze 
medewerkers hun kinderen afwisse-
lend moeten opvangen omdat hun 
partner een kritisch beroep heeft los-
sen onze bedrijven en de collega’s dat 
nu al naar ratio op”, besluit Den Boer.
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Passion Nuenen uitgesteld vanwege coronavirus

Passion Nuenen zou   
mooier en groter worden
Maar ook dit regionale initiatief van Brass Band Nuenen is uitgesteld 
door het Coronavirus.. De beslissing leidt tot zeer teleurgestelde reacties. 
Hier is vol passie maanden aan gewerkt: “Een paar laatste zaken moesten 
nog geregeld worden en dan waren we er helemaal klaar voor geweest. 
Maar de gezondheid van deelnemers en bezoekers staat altijd voorop en 
dus was deze beslissing onvermijdelijk.” aldus Stefan Prinsen namens de 
organisatie van Passion Nuenen.

en 4 april. Naar een alternatieve da-
tum wordt momenteel gezocht. Zo-
dra deze bekend is, informeren we ie-
dereen daarover.”

Mensen die al een kaartje hebben ge-
kocht zijn inmiddels geïnformeerd. 
Zodra de nieuwe datum bekend is, 
ontvangen zij bericht met meer infor-
matie over restitutie in geval de nieu-
we datum niet schikt. “Maar we hopen 
natuurlijk iedereen die nu al kaarten 
heeft te mogen begroeten op de nieu-
we datum zodat we alsnog een ge-
weldige Passion Nuenen kunnen gaan 
neerzetten” aldus de organisatie.

De afgelopen dagen is de organisatie 
druk in de weer geweest wat dit be-
sluit betekent. Zo kort voor de uit-
voering was veel al geregeld en met 
veel partijen moest overleg worden 
gevoerd: “Gelukkig kunnen we reke-
nen op veel begrip van een ieder. Zo 
hebben bijvoorbeeld alle sponsoren 
aangegeven Passion Nuenen te blij-
ven steunen. Daar zijn we zeer dank-
baar voor!”

De organisatie spreekt expliciet van 
uitstel en niet van afstel. “We gaan 
hoe dan ook een hele mooie Passion 
Nuenen neerzetten. Alleen niet op 3 

Bibliotheek Dommeldal gesloten
Het kabinet heeft diverse maatregelen genomen om verspreiding van 
het coronavirus te beperken. Daarop heeft ook Bibliotheek Dommeldal 
besloten om haar vestigingen en Bibliotheekpunten te sluiten t/m 6 april.

Honderden hoorcolleges, van Her-
man Pleij tot Govert Schilling, over 
persoonlijke ontwikkeling, geschie-
denis, filosofie. Ook te leen via on-
linebibliotheek.nl.
In Delpher.nl vind je miljoenen Ne-
derlandstalige krantenpagina’s, tijd-
schriften, radiobulletins en boeken 
uit de 17e tot en met de 20e eeuw. 
Dus duik in je geschiedenis!
Taalcursussen vind je ook bij de on-
line bibliotheek. Een fijne bezigheid 
als je lang thuis moet zitten.

Tips voor je kinderen.
• Online prentenboeken voor je klein-
tjes vind je op bereslim.nl;
• Ook voor de kinderen zijn er e-
books en luisterboeken, via onlinebi-
bliotheek.nl;
• Voorlezen doen we op devoorlees-
hoek.nl;

Misschien wil je op een speelse ma-
nier de leesvaardigheid van je kind 
wat bijspijkeren? Kijk dan eens op: 
yoleo.nl. Via de website van Biblio-
theek Dommeldal houden we je op 
de hoogte met nieuws en tips.

Daar waar de vestigingen een buiten-
bus hebben blijven deze natuurlijk 
open zodat boeken en andere mate-
rialen ingeleverd kunnen worden. Is 
er bij een vestiging geen buitenbus? 
Dan kunnen de leden hun boeken 
verlengen via de website. In ieder ge-
val worden boetebedragen 3 weken 
opgeschort.

Van lokale bieb naar onlinebiblio-
theek.nl.
Je hoeft deze dagen natuurlijk niet 
zonder boeken te zitten. Er is ook een 
grote online collectie beschikbaar. 
Voor jong en oud, zelfs voor de aller-
jongsten.
E-Books, als lid van de bibliotheek 
kun je kiezen uit 28.000 titels. Om te 
downloaden op de i-pad, smartphone 
of e-reader. Houd je pasnummer en 
wachtwoord bijdehand en maak met-
een een account aan op onlinebiblio-
theek.nl.
Luisterboeken, 3600 stuks: je instal-
leert eerst de app via de playstores. 
Dan registreer je via onlinebiblio-
theek.nl en vervolgens kun je lenen 
en lezen.

Stedelijk College Eindhoven 
en International School Eind-
hoven dicht vanaf maandag
Vandaag 15 maart zijn in de persconferentie de extra maatregelen be-
kend gemaakt voor Nederland, hierin is de input meegenomen van de 
maatregelen verwoord door onze Veiligheidsregio. Afgelopen week 
heeft er dagelijks overleg plaatsgevonden waarbij we nauw zijn betrok-
ken over de situatie in verband met de corona pandemie. Stichting Pri-
mair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland heeft op basis hiervan be-
sloten om per maandag 16 maart de twee locaties van het Stedelijk Colle-
ge Eindhoven (Henegouwenlaan en Oude Bossche Baan) en International 
School Eindhoven tot 6 april 2020 te sluiten.

week goed vorm te geven zijn uit-
gangspunten geformuleerd. Onder-
wijs op afstand, digitaal en dus minder 
tijd- en plaatsgebonden wordt de ko-
mende weken aangeboden. Hierbij 
wordt rekening gehouden met de be-
hoeften van de diverse leerlinggroe-
pen, denk aan onze eindexamenkan-
didaten en de leerlingen van groep 8.

Voor meer informatie neemt u con-
tact op met Judith de Hoog: jde-
hoog@spvozn.nl.

Concrete invulling voor continuering 
van het onderwijsprogramma wordt 
per school bepaald en gecommuni-
ceerd met ouders(s) en verzorger(s). 
De afgelopen weken is al een en an-
der voorbereid en rekening gehou-
den met diverse scenario’s. Met deze 
maatregel en dit besluit is dan ook re-
kening gehouden.

Het personeel, ouder(s) en verzorger(s) 
zijn inmiddels op de hoogte gebracht. 
Om het onderwijs vanaf aankomende 

KBO Mariahout
Vanwege het coronavirus zijn alle ac-
tiviteiten van de KBO Mariahout (ook 
de inloop) afgelast in de maand 
maart. Tot nader te bepalen datum.
Bij de volgende Nieuwsbrief komt 
meer informatie. U kunt ook op de 
website kijken daar worden alle ver-
anderingen op gezet.
www. kbo-mariahout.nl

ReumaNederland 
schort collecte-
week op vanwege 
coronavirus
ReumaNederland heeft besloten om 
volgende week de landelijke collec-
teweek vanwege de opmars van het 
coronavirus niet door te laten gaan. 
Jan-Willem Förch, algemeen direc-
teur ReumaNederland: “Op basis van 
de recente maatregelen van het kabi-
net kunnen we niet anders dan be-
sluiten om de collecte volgende 
week niet te lopen. We zien het als 
onze verantwoordelijkheid naar onze 
collectanten en naar de mensen bij 
wie we aan de deur komen om er al-
les aan te doen om de mogelijke ver-
spreiding van het virus te voorko-
men. De jaarlijkse collecteweek is be-
langrijk voor ReumaNederland, maar 
het welzijn van alle mensen in Neder-
land staat natuurlijk voorop.” Er wordt 
gekeken of de landelijke collecte-
week van ReumaNederland op een 
later moment kan worden ingehaald.

Rikken bij   
de supportersclub 
afgelast
De coronavirus heeft inmiddels een 
grote invloed op ons dagelijks leven. 
Dus ook op onze organisatie. De ge-
zondheid van onze deelnemers en 
organisatie staan centraal. Daarom 
heeft de organisatie besloten om de 
wedstrijden op 20 en 27 maart af te 
lassen. De finale willen wij toch graag 
spelen en indien de situatie dit toe-
staat word die gespeeld in april.
Mochten er snel veranderingen ont-
staan kunnen wij nog altijd herzien.

Namens de organisatie,
Antoon Hurkmans.

Solidariteits- 
maaltijd uitgesteld
Helaas hebben wij als organisatie van 
de solidariteitsmaaltijd uit voorzorg 
moeten beslissen dat we deze activi-
teit niet door kunnen laten gaan.
Het is niet verantwoord om met 160 
mensen gezellig te eten. Het risico 
dat mensen ziek worden is dan aan-
wezig.
Van afstel is zeker geen sprake. De 
bedoeling was en is om geld op te 
halen voor de vluchtelingen op Les-
bos en dat doen we via Because we 
Carry. Het geld blijft nog steeds heel 
hard nodig. Zodra het weer kan, gaan 
we een nieuwe datum reserveren.
U wordt hierover op de hoogte ge-
houden.

Weverkeshof   
gesloten
Helaas heeft inmiddels heel Neder-
land te maken met het Coronavirus. 
Vanwege dit virus nemen ook wij onze 
verantwoordelijkheid en maatrege-
len. Hierin laten wij ons leiden door 
het RIVM, de GGD en de overheid.

De gezondheid van onze gasten en 
onze medewerkers is voor ons de 
hoogste prioriteit. Daarom heeft het 
bestuur van Weverkeshof besloten 
dat wij tot eind Maart gesloten blijven 
voor het publiek. Afhankelijk van de 
landelijke adviezen kijken we hoe we 
dan verder gaan. Houd in ieder geval 
onze website en facebook in de gaten.

We vertrouwen op uw begrip en ho-
pelijk zien we elkaar weer snel op We-
verkeshof.

Zontaclub afgelast
Naar aanleiding van de persconfe-
rentie op zondag 15 maart over het 
Coronavirus in Noord Brabant heeft 
het bestuur van Zontaclub Eindho-
ven besloten om de Theateravond op 
woensdag 18 maart uit te stellen. Er 
komt een nieuwe datum, de gekoch-
te kaarten blijven geldig.

Boomfeestdag 
gaat niet door
Vanwege het Corona virus wordt de 
Boomfeestdag afgelast en onder 
voorbehoud verplaatst naar woens-
dag 25 maart. 

Dinsdag 17 maart gaan wij hierover 
beslissen. Ik houd jullie op de hoogte.

Coronavirus in Nuenen c.a.:   
één besmetting tot nu toe
Heb je geen klachten? Vermijd grote groepen en werk thuis als het kan. 
Bewaar waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar. Ook bij het bood-
schappen doen. “Nederlanders, let een beetje op elkaar!”, aldus het kabi-
net. Ik kijk even rond en let op iedereen die binnen anderhalve meter van 
mij opduikt. Let u ook even op? 

KABINET ZWICHT: KINDEREN THUIS, 
SPORTCLUBS EN HORECA GESLOTEN. 
Nog even wiet hamsteren bij de cof-
feeshop. Maar waarom nou wc-pa-
pier? Californiërs hamsteren vuurwa-
pens voor corona. 
BRABANT VERWACHT TWEEDE GOLF 
CORONAPATIENTEN. 
Inkomstenverlies bedreigt artiesten-
wereld. 
Thuiswerken: voor buschauffeur en 
arts zit het er niet in. 
ZORGMINISTER BRUINS GEEN BEVLO-
GEN REGIEPAKKER IN CORONATIJD. 

Het fenomeen HAMSTEREN krijgt 
speciale aandacht. Supermarkten in 
ons land en ook in Nuenen kampten 
met lege schappen omdat hun klan-
ten egoïstisch aan het hamsteren wa-
ren geslagen. Van wc-papier tot voor-
verpakt afbakbrood, van Gelderse 
rookworst tot vis in blik, van parace-
tamol tot zeep. Caissières en vakken-
vullers kregen de meest vreselijke 
scheldwoorden naar hun hoofd ge-
slingerd. Het moet niet gekker wor-
den, dacht ik nog.

Een bevriende psychologe waar-
schuwde mij bijtijds: “Mensen die 
hamsteren mag je niet belachelijk 
maken en zeker niet veroordelen. Pas 
op Cees.” Dat was niet aan doven-
mansoren gericht. Ik heb al die Nue-
nense hamsteraars (v/m) door dik en 
dun verdedigd. Kijk eens goed om je 
heen. Defensie legt voorraden aan en 
dat noemen wij een verstandige stra-
tegie. Militairen zijn altijd op alle 
eventualiteiten voorbereid. Dus als 
mijn gemeentegenoten een voor-
raadje wc-papier inslaan dan willen 
zij zich alleen maar indekken tegen 
mogelijke tekorten. En er zijn ook 
mensen die inkopen doen voor fami-
lie en buren. Dat mag ik dan niet af-
wijzen als hamsteren..… 
Iedereen krijgt zo’n drie weken de tijd 
om zich te bezinnen. Laatste nieuws: 
zowat de helft van ons wordt besmet 
met het coronavirus en er is geen 
snelle uitweg uit deze moeilijke si-
tuatie. Houd moed! 

Bij het tikken van deze column stond 
de teller van het aantal personen die 
besmet zijn met het coronavirus (Co-
vid-19) in onze gemeente op één (1). 
Ook Laarbeek telde er eentje en in 
ons omliggende gemeenten is de 
tussenstand aldus: Son en Breugel 2, 
Geldrop-Mierlo 3, Helmond 17, Eind-
hoven 21 en Meijerijstad 42. En in 
Meijerijstad zijn ook drie doden te 
betreuren. Dat is de officiële stand op 
dinsdagochtend rond tien uur. 

Enkele van mijn (fiets)vrienden en 
een paar kennissen willen weten 
waar betrouwbare informatie te vin-
den is. Bij de overheid, weet ik uit er-
varing.
Lees even mee, een beetje wijzer 
worden kan geen kwaad. 
“Alle eet- en drinkgelegenheden zijn 
dicht. Sport- en fitnessclubs, sauna’s, 
sexclubs en coffeeshops sluiten. Al-
gemene hygiënemaatregelen: hoest 
en nies in de binnenkant van je ellen-
boog; gebruik papieren zakdoekjes; 
geen handen schudden en vaker 
handen wassen.” Hoe vaak, vraag ik 
me af…. 
Hebt u nog vragen over het coronavi-
rus? Neem contact op via 0800-1351. 
Dit nummer is dagelijks bereikbaar 
van acht uur ’s morgens tot acht uur ’s 
avonds. 
Kijk ook regelmatig op Teletekstpagi-
na 715, het officiële mededelingen-
kanaal van de overheid. Hardop le-
zen en desnoods opschrijven, dat be-
klijft.
Wat ook helderheid brengt in deze 
donkere coronavirusdagen zijn kran-
tenkoppen. Een greep uit kranten 
van dit weekeinde en van maandag. 
Hier en daar zit ook wel een mening 
verstopt in een kop. 

Tekst en foto’s: Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Donderdag 19 maart 2020

Coronavirus in Nuenen c.a.:   
één besmetting tot nu toe
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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.

 dagvlinder PUZZELHOEKPUZZELHOEKWeek 12

Horizontaal: 1 herkauwer 6 soort hond 12 als eerder genoemd 13 liefdesgod 14 voormiddag 
16 maal 18 eikschiller 19 kilovolt 20 ledikant 22 Algemeen Beschaafd Nederlands 24 sprookjes-
fi guur 25 aanwijzend vnw. 27 dun gesneden vlees 29 getal 30 lidwoord 31 eenheid van tijd 
33 grote bijl 35 megabyte 37 loofboom 38 muziekgezelschap 39 ijzerhoudende grond 
40 per expresse 41 wurgslang 42 vragend vnw. 44 serie 45 ongebonden 47 godin v.d. vrede 
50 kuur 52 achterkant v.d. hals 54 riv. in Oostenrijk 56 zelfkant 58 modern 59 plak vis 
61 vuisthandschoen 64 nummer 65 afl oop 66 uitstraling 68 deel v.h. geraamte 69 inheems.
Verticaal: 1 dikke vloeistof 2 met dank 3 samentrekking v.h. middenrif 4 zich voeden 5 gard 
7 bundel 8 einde v.e. gebed 9 cachot 10 ingenieur 11 uitroep van vreugde 15 medelijden 
17 gebouw in Amsterdam 18 een zeker iemand 19 typeren 21 dit is 23 dierengeluid 
24 symbool voor ijzer 26 Europese Unie 27 mooi 28 graansoort 29 loofboom 30 harde buitenkant 
32 vliegende schotel 34 uitblinker 36 weke massa 41 insect 43 plus 46 rooms-katholiek 
48 tochtje 49 noordnoordwest 51 United Nations 52 nihil 53 deel v.h. gezicht 55 jongen 
57 grauw 59 Chinees gerecht 60 lofdicht 62 in werking 63 boomloze zone 65 Eerwaarde Heer 
67 Algemeen Nederlands.

E I G E E L W H I S K Y

O E E L T O R K A R

K O M I S C H S P A A N S E

S L A T O Z O K A T E

E E N D I N H A M D A A D

L D R O N K P E K E L S

O O R T O R

S T O K I O D E K E N Z

T E R M T U M O R N O D E

R E I M Z A K T M U S

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

P S I R E R A A D E

A T L E E T P I K K E N

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

Oplossingen wk 11
R R E G N A Z D A E L E M E H

E E W O R E D R O C M A C G P

G T D F F I T S A M I T S L E

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

R B K A P P U G L T N P A D E

E E A A L L A R I K S N V H R

N L T D R A E A A R Z E L E N

A I J A R W H K P I O S E I O

Z K E P A S O C N J V R S D O

I R S T I F E T N O E A G O T

P A I E E T S E U O R A N O R

P A G E M N T O D A N K E N O

I I M I D A E A F W A S H S E

L A U D B E R E N A M K A V P

C R Z A D E L G P R E M I E R

W I S K U N D I G

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.

BALBEZIT
BEROERTE
BIESGRAS
BROED
CAKEMEEL
DATUM
EERDER
ELITE
EPISTEL
FLAIR
GALEI
GERST
GRIEZELIG
GRIFFIE
GUNST
JEUGD
KERMISGAST
KEUKEN
KIOSK
KOOPVAART
LIESLAARS
LUGUBER
NATUURMENS
OPSMUK
ORDNER
PATER
PESETA
POEHA
POLAROID
POSEIDON
PUNCH
ROZEN
SABEL
SCOREBORD
STATRIBUNE
TENTENDORP
TERRAS
VEILEN
WEGENNET
WERKTEMPO
ZANDKORREL
ZETEL

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

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- 
VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT 
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.
Winnaar:

hierboven op en stuur het antwoord op:

Kruiswoord
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36

37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63 64

65 66 67

68 69

6 5
1 8 2

6 3 5 7 4
4 3

3 8 2
7 2

6 1 9 2 4
9 3 8

4 5

Sudoku

week 10, Dhr. W. Kramer, Helmond.

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

STEP AEROBICS! 
LEKKER SPORTEN!
GRATIS proefles? Even bel-
len! Woensdagavond 19.30 tot 
20.30 uur en donderdagavond 
van 19.00 tot 20.00 uur. Jaco-
bushoek, Nuenen.Germaine. 
Tel. 06 - 22 22 07 28.

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

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

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

Drie kleuren of combinaties.
Aluminium schutting, poorten.

Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

Interesse?
Mail

admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272

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

TE KOOP: amper gebruikte
dames golftas met wieltjes 
incl. clubs 3-5-6-7 wedge 
en putter + toebehoren, 
golfballen, tees, regenhoes, 
slagenteller etc. + oefen-
set voor thuis. Prijs n.o.t.k. 
Eventueel damesschoenen 
maat 37. Tel. 06-20711802.

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

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

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

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

Wasmachine, koelkast, vaat-
wasser defect? Van de Weijer,
De Hooge Akker 29, Gel-
drop, tel. 040-2802390, 
storing@vandeweijer.net

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

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

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

Maak je hypotheek 
toekomstbestendig 
met Veldsink.
Je bent welkom op Park 26 - 28 in Nuenen, óók zonder afspraak.
Bel 040 - 263 59 00 of e-mail naar nuenen@veldsink.nl

Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen 

Lage Dijk 2A Helmond | 0492 - 33 00 39 | helmond@regbat.nl 
OPENINGSTIJDEN: MA-VR 8.30-17.00 UUR | ZA 8.30-12.00 UUR

 ACCU’S & TRACTIEBATTERIJEN
 TOT 50% GOEDKOPER

 GRATIS ACCUTEST
 GRATIS MONTAGE

WWW.REGBATHELMOND.NL

 TOT 50% GOEDKOPER
 GRATIS ACCUTEST
 GRATIS MONTAGE

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

Grieks Mediterraans Restaurant

Elpida, Grieks Mediterraans Restaurant
Parkstraat 8 | 5671 GG Nuenen | Tel. 040-298 89 13

www.restaurant-elpida.nl

ElpidaElpida

15% KORTING
OP DE TOTAALPRIJS

Geldig t/m eind juni 2020. m.u.v. feestdagen. 
Tegen inlevering van deze advertentie.

Lente Actie!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Verjaardag vieren, de jarige eet gratis! 

minimaal 2 personen / legitimatie verplicht
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Nieuw in Nuenen: Praktijk Achaïa

De weg van geduld
Door Nannie van den Eijnden

Karin Sanders - Calame is in oktober in Nuenen komen wonen en heeft al 
25 jaar haar eigen praktijk voor klassieke homeopathie onder deze bij-
zondere naam: Achaïa, de engel van geduld. “Mijn logo straalt uit wat de 
kern van mijn werk is” legt ze uit. “Het is als het afpellen van een ui, ik 
werk van buiten naar binnen en kom tot de kern. Als iemand herstelt, 
komt hij tot bloei”.

Bij elke APK een donatie   
aan verkeersslachtoff ers
De universele autobedrijven Van de Voort Eindhoven, Roto Eindhoven en 
Gebr. Schenkels Nuenen zijn partner geworden van Fonds Slachtoffer-
hulp. Samen met plus 70 onafhankelijke autobedrijven hebben zij, onder 
de paraplu van hun garageformule CarProf, een APK-actie aangekon-
digd. Klanten die hun auto voor een APK bij een CarProf brengen, steu-
nen daarmee direct het goede doel. Met deze APK actie willen alle Car-
Prof autobedrijven gezamenlijk nog meer bijdragen aan de verkeersvei-
ligheid in Nederland. 

50 eurocent per APK
Van elke uitgevoerde APK dragen 
alle CarProf autobedrijven in Neder-
land € 0,50 af aan Fonds Slachtoffer-
hulp. De donaties zijn specifiek voor 
TrafVic-Kids. Dit project biedt specia-
listische hulp aan kinderen die nabe-
staande of slachtoffer zijn door een 
verkeersongeval. Met wetenschap-
pelijk onderzoek en de ontwikkeling 
van (online) therapie aan kinderen 
die worstelen met psychische, so-
ciale en gedragsmatige klachten. 

Elke maand zal op www.carprof.nl/
fondsslachtofferhulp een nieuwe 
tussenstand staan van het opgehaal-
de bedrag.

CarProf van de Voort: “Wij staan voor 
kwaliteit. Onze monteurs doen er elke 
dag alles aan om auto’s goed en veilig 
de weg op te laten gaan. Zo kan een 
autoband met voldoende grip bij een 
noodstop het verschil maken tussen 
wel of geen botsing. Vanuit onze vak-
kundigheid zetten wij ons volledig in 
voor de veiligheid van onze klanten 
en andere verkeersdeelnemers.”
CarProf Roto: “Met deze APK-actie 
willen we een stap verder gaan, na-
melijk steun bieden wanneer het op 
de weg in een verkeerssituatie mis-
gaat. Via Fonds Slachtofferhulp kun-
nen wij verkeersslachtoffers onder-
steunen op praktisch, emotioneel, fi-
nancieel en juridisch vlak.”

Markeringspalen    
snel herplaatst in Gerwen
Vrijdag 13 maart bracht het mooie dorp Gerwen toch nog wat geluk…Op 
de driesprong Mgr. Frenkenstraat - Gerwenseweg staan niet minder dan 
tien diamantkoppalen op het trottoir ter markering van de bochten op 
die locatie. Met regelmaat van de klok worden die palen uit de grond ge-
reden. Niet alleen door chauffeurs van grote vrachtwagens, ook door per-
sonen achter het stuur van een gewone auto die met te hoge snelheid 
door de bochten scheuren en de paaltjes omverrijden. Ter plaatse geldt 
een maximum snelheid van 30 km per uur. 

gens de combinatie van vrijdag en 
dertien. Het blijkt op bijgeloof geba-
seerd, niet op feiten.

Hufterproof
De markeringspalen zijn recycling 
kunststof-sierpalen en in de massieve 
uitvoering onbreekbaar, hufterproof 
en duurzaam. Ze vergen geen onder-
houd. Volgens de leverancier passen 
de palen perfect in zowel een landelij-
ke omgeving als in het straatbeeld. Le-
venslang gegarandeerd. Gratis advies: 
kijk goed uit in de Gerwense dorpskom 
en laat de diamantkoppalen staan. 

Begin van die week lagen er ook weer 
een paar omver. Eentje op de hoek 
Gerwenseweg - Mgr. Frenkenstraat 
en een andere paal op de hoek Laar - 
Torenakker. En nog diezelfde week, 
op vrijdagmiddag de 13e, kwamen 
twee handige medewerkers van de 
gemeente in actie en werden er weer 
twee van die mooie diamantkoppa-
len geplaatst. 

Bijgeloof
Tussen twee haakjes: vrijdag de der-
tiende wordt door veel mensen als 
een ongeluksdag beschouwd, we-

Twee gemeentelijke professionals klussen snel het karwei van het herplaatsen van een 
markeringspaal in Gerwen…(foto Cees van Keulen) 

Ook DekeukenvanElise    
in zwaar weer!
Wat zijn we met z’n alle in een bizarre situatie terecht gekomen. Nooit 
eerder hebben we zoiets meegemaakt. Alle evenementen, feesten, ver-
gaderingen of trainingen zijn afgelast. Steeds meer bedrijven moeten 
verplicht hun deuren sluiten. De horeca mag in ieder geval geen gasten 
meer ontvangen om te komen eten. Het afhalen en bezorgen van maaltij-
den is nog wel toegestaan. Veel horecabedrijven proberen op deze ma-
nier toch nog wat omzet te maken, en de verliezen zo veel mogelijk te 
beperken.

Zo ook bij het cateringbedrijf Dekeu-
kenvanElise. Ze zijn een halfjaar gele-
den vanuit het volledig verbouwde 
pand aan de Kerkstraat gaan werken. 
Het leek Elise en Dave een mooie 
stap in de groei van hun bedrijf. Het 
voelde als een logische vervolgstap. 
En met heel hard werken zou het 
haalbaar moeten zijn om er een suc-
ces van te maken. Tot voor de corona-
crisis leek het ook te gaan lukken. Er 
was een mooie groei te zien. In ja-
nuari heeft Elise ook de Young Talent 
Award gewonnen bij het OCN. Maar 
sinds 12 maart kwam de ene na de 
andere annulering binnen en is de 
gehele agenda leeg gelopen. En niet 
alleen bij hen, maar ook bij alle con-
cullega’s.
Om toch te proberen om nog wat 
omzet te maken en de verliezen zo-
veel mogelijk te beperken, hebben ze 
besloten om eenpersoons maaltij-
den en lunches te gaan maken en be-
zorgen. Het omschakelen van grote 

groepen naar losse producten lijkt 
eenvoudig, maar dit is een hele om-
slag vertelt Elise. Maar binnen twee 
dagen is er een weekmenu, met de 
top gerechten en salades samenge-
steld.  Ook is er een warmhoudcon-
tainer gekocht waar mee de losse 
maaltijden gegarandeerd warm kun-
nen worden bezorgd.

Elise geeft aan het hartverwarmend 
te vinden om alle lieve berichtjes van 
bestaande klanten en volgers te le-
zen. En dat het bijzonder is om te zien 
hoe vaak de berichten op facebook 
gedeeld worden en dat er zoveel 
mensen ons en andere horecabedrij-
ven willen steunen. Op deze manier 
en met een overbruggingskrediet 
hopen ze hun bedrijf overeind te 
kunnen houden. Ze willen alle Nue-
nenaren vragen om de komende pe-
riode indien mogelijk wat vaker iets 
bij een van de afhaal/bezorg bedrij-
ven te bestellen. 

In de praktijk van Karin komen zowel 
baby’s van 1 maand oud tot mensen 
die bijna 100 zijn. Ze is begonnen als 
voetreflexologe, heeft klassieke ho-
meopathie gestudeerd en is gespeci-
aliseerd in de Dorn-therapie. Dit is 
een nog redelijk onbekende therapie 
voor de correctie van wervels en ge-
wrichten, die uit Duitsland komt. Met 
deze methode is het mogelijk om 
beenlengteverschil en nek- en rug-
klachten te verhelpen, door met de 
natuurlijke beweging van het li-
chaam mee te bewegen. “Als een 

wervel een beetje uit het lood staat 
bijvoorbeeld, druk ik daar mijn duim 
op en vraag ik de patiënt zijn arm te 
bewegen. De spieren erom heen 
gaan minder strak staan en ontspan-
nen” legt Karin uit. “Met deze therapie 
kun je ook ruimte in de gewrichten 
verminderen en bij artrose veel berei-
ken. Er is altijd eer te behalen, met 
Dorn kun je heel veel!”

Aanpak
Karin kijkt in een anamnesegesprek 
van 1,5 uur wat er aan de hand is. 

Wat is er nodig? Hoe gezonder ie-
mand is, hoe sneller herstel kan wor-
den bereikt. Als iemand al 10 jaar 
klachten heeft, duurt een behandel-
traject gemiddeld 10 maanden. “Ik 
heb diverse pijlen op mijn boog” ver-
telt Karin. “Ik kan voetreflexologie, 
homeopathie en Dorn-therapie toe-
passen of een combinatie maken. Al-
leen al met de klassieke homeopa-
thie heb ik meer dan 10.000 midde-
len ter beschikking. Het is soms even 
puzzelen om het juiste te vinden. Ik 
breng eerst alle klachten in beeld en 
kijk naar iemand’s aardig- en eigen-
aardigheden. Bijvoorbeeld: hoe 
slaap je in? Dat is voor iedereen ver-
schillend en heel specifiek. Van alle 
verschijnselen maak ik een plaatje 
en daar zoek ik het middel bij met 
hetzelfde plaatje”.

Levenslijn
Ze voert veel gesprekken, het eerste 
half uur is een evaluatie: hoe gaat het? 
“Als klachten terugkeren, is dat altijd te 
herleiden. Mensen staan er niet bij stil 
dat gebeurtenissen impact hebben op 
hun lichaam en daardoor terugvallen”. 
Karin maakt samen met de patiënt ook 
een levenslijn van aandoeningen en 
kijkt naar de rode draad: wat speelt 
hier? Dat geeft haar aanknopingspun-
ten voor de behandeling. “Soms is het 
nodig dieper te gaan en duurt een be-
handeltraject langer. Het is de weg van 
geduld” lacht Karin.

Contact
In deze crisistijd vanwege het  coro-
navirus is er met klassieke homeopa-
thie veel aan je gezondheid te doen. 
Achaïa, praktijk voor natuurgenees-
kunde is te bereiken op telefoon-
nummers: 040 - 844 30 35 / 06 - 11 42 
63 08 www.achaia.nl

Maatregelen woning-
bouwcorporatie tegen 
Coronavirus
Ook lokale woningcorporaties nemen 
hun verantwoordelijkheid “Huurders, 
bel alleen bij spoed”. In heel Nederland 
worden er maatregelen genomen om 
verdere verspreiding van het corona-
virus tegen te gaan. 
Ook de woningcorporaties in de ge-
meenten binnen Metropoolregio 
Eindhoven (MRE) nemen hierin hun 
verantwoordelijkheid. Zij nemen 
maatregelen om het aantal contact-
momenten zo klein mogelijk te hou-
den. De 13 woningcorporaties in de 
MRE bezitten ruim 100.000 woningen 
en bieden 250.000 inwoners met een 
kleinere beurs of met een zorg- en be-
geleidingsvraag een betaalbaar thuis. 
Die positie brengt een verantwoorde-
lijkheid met zich mee. Hun basis-
dienstverlening gaat door, maar op 
een andere manier, die gevolgen heeft 
voor de huurder. Kantoorbezoek 
wordt tot een minimum beperkt. Dat 
betekent dat de deuren van hun kan-
toren gesloten zijn voor bezoekers 
zonder afspraak; de corporaties han-
delen bewonersvragen zoveel moge-
lijk telefonisch en per mail af. Daarbij 
doen ze een verzoek op de bewoners 
alleen te bellen als het spoed heeft. Ze 
vragen hen om begrip dat sommige 
werkzaamheden langer duren dan 
normaal. Alleen spoedreparaties Zo 
worden voorlopig alleen de spoedre-
paraties uitgevoerd, zoals bijvoor-
beeld gas- en waterlekkages, brand en 
liftstoringen. Hiervoor is elke woning-
corporatie 7 dagen in de week 24 uur 
per dag bereikbaar. “Voorwaarde is 
wel dat geen van de bewoners hoest, 
verkouden is of koorts heeft”, aldus 
een woordvoerder van de gezamenlij-
ke woningcorporaties. “Daarnaast vra-
gen we aan de bewoner ruimte voor 
de vakman om de werkzaamheden uit 
te voeren. Blijf op afstand. Bij voorkeur 
in een andere kamer.” De veranderin-
gen in de standaard verhuurprocessen 
gaat ook de nieuwe huurder merken. 
Deze kan de woning pas bezichtigen 
als de oude bewoner al vertrokken is. 
Van Cranendonck tot Oirschot. In de 
21 gemeenten van Metropoolregio 
Eindhoven zijn 13 woningcorporaties 
werkzaam: Bergopwaarts, Compaen, 
Goed Wonen Gemert, Helpt Elkander, 
Sint Trudo, ‘thuis, Volksbelang, wo-
Com, Woningbelang, Woonbedrijf, 
Wooninc., Woonpartners en De Zalig-
heden. Huurders met vragen vinden 
meer info op de website van hun loka-
le woningcorporatie.

Kijk op de website voor de mogelijkheden

CONTACT
www.DekeukenvanElise.nl
info@dekeukenvanelise.nl
Of bel 06.46.50.10.31

Gratis bezorgen vanaf € 25,-
GRATIS Vanaf €25,- binnen 3 km. - Anders €1,- per km. 
De broodjes & avondmaaltijden kunt u uiterlijk dezelfde dag tot 10.00 uur bestellen. 
Dit kan telefonisch, via de website of per mail.

Hoi! Ik ben Elise.
Ik ben sinds 1 september de trotse 

eigenaar van cateringbedrijf 
dekeukenvanelise. FOOD is mijn PASSIE!
Ik krijg veel positieve energie om met 

goede verantwoorde ingrediënten telkens 
weer iets moois in de keuken te ontdekken.
Je kunt bij mij terecht voor een gezonde 

maaltijd, verzorgde lunch of mijn 
specialiteit, heerlijke Italiaanse hapjes.
Ik deel mijn passie graag met jullie kijk 
dus snel op www.dekeukenvanelise.nl om 

wat inspiratie op te doen.

DekeukenvanElise

Volg mij op 
Instagram & 
Facebook!

Van jouw traktatie maak ik een feestje!

Vers bereide Italiaanse hapjes, 
lunch en avondmaaltijden.

DekeukenvanElise
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Kerkberichten

Een fijne gedachte: 
het afscheid in 
vertrouwde 
handen.

Dag en nacht bereikbaar 040 84 48 630

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

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

In samenwerking met Yarden

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

Een mooi, passend afscheid kan u straks houvast 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.

Als ik er straks niet meer ben 
“Janneke, wil je me beloven dat je goed voor mijn kinderen zorgt, wan-
neer ik er straks niet meer ben?” Janneke’s enige, ongeneeslijk zieke zus 
stelt haar deze vraag wanneer ze aan haar sterfbed staat. En natuurlijk 
zegt Janneke: “Ja, dat beloof ik, daar mag je op vertrouwen.” Wat kan Jan-
neke in deze situatie ook anders? 

heen niet persé verkeerd. Het kan 
ook goed uitpakken als de nabe-
staande de laatste wens van de over-
ledene kan uitvoeren. 

Maak het onderwerp bespreekbaar
Als rouwcoach kijk ik samen met 
Janneke naar haar belofte. Ik stel 
haar de volgende vragen: “Wat bete-
kent goed zorgen voor de kinderen 
voor jou? Hoe reëel is dat beeld? 
Waar eindigt jouw verantwoordelijk-
heid?” en “Wat zou je zus ervan vin-
den dat jij hier nu zo veel last van 
hebt?” Door het onderwerp be-
spreekbaar te maken, ontstaat van-
zelf een beweging die leidt tot een 
nieuwe houding ten opzichte van de 
belofte. 

In een split second wordt daarmee 
het levenspad van Janneke voor de 
komende jaren, misschien wel een 
heel leven, vastgelegd. Janneke stelt 
vanaf nu haar leven in het teken van 
het goed zorgen voor de kinderen 
van haar zus.

Regeren over de dood heen
Dit is wat ik noem: regeren over de 
dood heen. Het komt veel voor en 
het veroorzaakt vaak onzichtbaar 
leed. Janneke voelt zich jaren later 
nog steeds schuldig ten opzichte van 
haar zus als het niet goed gaat met 
de kinderen. Op deze manier worden 
mensenlevens door de dood heen 
met elkaar verbonden op een manier 
die niet goed uitpakt. 
Andere beloftes die voorkomen zijn: 
“Ik wil graag dat jij ervoor zorgt dat 
de hele familie (wel of juist niet) bij de 
uitvaart aanwezig is.” Dat kan levens-
lange familieperikelen teweegbren-
gen. Of wat denk je van de conse-
quenties van deze belofte: “Ik wil niet 
dat er straks een andere vrouw in 
jouw leven komt, want wij horen 
toch bij elkaar?” Misschien lijkt het 
ondenkbaar om zoiets te zeggen, 
maar vanuit de onmacht van de ster-
vende wordt soms zoiets gezegd. 
Overigens is regeren over de dood 

Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column 
verschillende aspecten van verlies op het leven van mensen

derouwcoach.nl
Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column 

Ed biedt als rouwcoach psychosociale 
therapie bij verlies. Naast individuele 
begeleiding verzorgt hij lezingen, work-
shops en trainingen over verliesverwer-
king en is hij als docent verliesverwer-
king verbonden aan de Academie voor 
Integrale Menswetenschappen. 

T 06-81468679 / www.derouwcoach.nl

ACTIVITEITENAGENDAACTIVITEITENAGENDA

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

De activiteitenagenda wordt gesponsord door:

autoverhuurnuenen.nlheesbeen.nl

Nuenen     heesbeen.nlNuenen     heesbeen.nl

AutoVerhuur
Nuenen     heesbeen.nl Nuenen     heesbeen.nl

AutoVerhuur
Nuenen     heesbeen.nl Nuenen     heesbeen.nl

AutoVerhuur
Nuenen     heesbeen.nlNuenen     heesbeen.nl

AutoVerhuur
Nuenen     heesbeen.nlNuenen     heesbeen.nl

AutoVerhuur

Vanwege het coronavirus vervallen vrijwel alle activiteiten in onze gemeente. Wij nemen daarom de komende weken geen uitgaansagenda op. 
Als u wilt weten of een activiteit wel of niet doorgaat, informeer dan zelf bij de betreffende instantie.

Het Heilig Kruisgilde
Het Heilig Kruisgilde kent een uitge-
breide geschiedenis die vele honder-
den jaren terug gaat, minimaal 775 
jaar zoals u misschien bekend is.

Voor de vervolmaking van de ge-
schiedschrijving van het Heilig Kruis-
gilde zijn we op zoek naar de volgen-
de zaken:
• Oude foto’s van tussen 1900 en 1980 
waarop ons gilde is afgebeeld.
• Namen van koningen van het Heilig 
Kruisgilde tussen 1900 en 1955.
• Wij zijn ook op zoek naar verloren 
koningsschilden.

Het is mogelijk dat er personen in het 
bezit zijn van aanvullende informatie 
die betrekking hebben met het Hei-
lig Kruisgilde.

Voorbeelden waar u aan zou kunnen 
denken hierbij zijn: de viering van 
Pieter Breughel in 1926 in Son en 
Breugel waar het Heilig Kruisgilde 
aan deel nam en de Bossche gilde-
feesten in 1935.

Mocht u foto’s en / of informatie voor 
ons hebben, wilt u dan contact met 
mij opnemen, dat kan per telefoon of 
per email.

Bart van Lieshout.
Gerwen. 06-48263250.
bartvanlieshout15@hotmail.com.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

De komende 3 weken zijn de kerken 
gesloten.
De misintenties blijven staan tot de 
kerken weer opengaan. 
Voor meer informatie zie bovenge-
noemde website.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

De komende 3 weken zijn de kerken 
gesloten.
De misintenties blijven staan tot de 
kerken weer opengaan
Voor meer info kijk op de website.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

De komende 3 weken zijn de kerken 
gesloten.
De misintenties blijven staan tot de 
kerken weer opengaan
Voor meer info kijk op de website.

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

Als gevolg van de maatregelen van 
de overheid zullen enkele weken 
geen kerkdiensten worden gehou-
den. Dat geldt ook voor andere acti-
viteiten, zoals de thema-avond van 
25 maart. Zodra de situatie weer ge-
normaliseerd is, zullen de activiteiten 
weer worden opgestart.

Voor meer informatie: zie onze web-
site en op Facebook.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Geen plechtigheden in oude Sint Cle-
menskerk te Gerwen.
Kerkelijke plechtigheden, zoals mis-
sen, kruisweg en lof, in de oude Sint-
Clemenskerk te Gerwen gaan tot 1 
april niet door. Dit is volgens besluit 
van de Bisschoppenconferentie. De 
kerk blijft wel open voor persoonlijk 
gebed. De priesters staan de gelovi-
gen ter beschikking voor hun geeste-
lijke en persoonlijke noden.

Er wordt ook geen catechismusles 
gegeven. Het toedienen van het H. 
Vormsel op zondag 22 maart te 
Utrecht wordt naar een latere datum 
verplaatst. In deze pandemie-tijd is er 
een dringende noodzaak om voort-
durend te bidden dat God zich over 
de wereld, over alle landen en hun in-
woners ontfermt. Het gebed wordt 
gevraagd voor de slachtoffers, het 
verplegend personeel en de autori-
teiten. De gelovigen worden opge-
roepen zich aan de hygiënische richt-
lijnen te houden.
De geschiedenis van het kerkge-
bouw en de toren vanaf begin 15de 
eeuw staat op www.kerkenindepeel.
nl. Bekijk Kerken in Peelland ook op 
Facebook (‘Kerken in Peelland’) en op 
YouTube (‘Kerken in Peelland Gerwen 
WMV’).

Harde werker 
Sterke beer 

Gezelligheidsmens 
Fijne vent 

Frans van Tien 
- Cis -

echtgenoot van 

Marijke van Tien-Kampen
* Nuenen, 28 september 1947 † Nuenen, 15 maart 2020
 

Marijke 

Desiréé en Danny 
Wesley, Jimmy

Berkenbos 33 
5672 AK  Nuenen 

Vanwege het coronavirus zal de herdenkingsbijeenkomst pas
 over enkele weken plaatsvinden. Hierover volgt nog bericht. 

Om zoveel mogelijk anekdotes en herinneringen aan Frans te bewaren, 
willen wij u vragen deze op een A4 te schrijven, zo mogelijk aangevuld 

met een foto. Hiervan maken wij een mooi album, waarin we met een lach 
terug kunnen kijken. U kunt deze A4-tjes in de brievenbus doen op 

Berkenbos 33 of per post versturen. 

Liever geen bloemen. Bij de herdenkingsbijeenkomst zal 
een collectebus staan voor een goed doel.

Klokkenluiders  
in Nuenen?
U zult vanaf met ingang van morgen 
tussen 19.00  en  19.15 uur de kerk-
klokken horen luiden. Beide kerkge-
nootschappen geven hiermee ge-
hoor aan de oproep van de Raad van 
Kerken in Nederland.
Met het luiden van de klok willen we 
in deze moeilijke tijd een boodschap 
van bemoediging, hoop en troost 
verspreiden. Tevens een oproep van 
gebed en andere vormen van steun 
voor allen die ziek zijn en voor de 
mensen, die hulp verlenen.
Deze actie zal op minimaal drie 
woensdagen plaatsvinden.

Namens 
de Protestantse Gemeente Nuenen

en de Parochie Heilig Kruis

PVGE voor iedereen 
van 50-plus
Het bestuur van de PVGE heeft beslo-
ten om al haar activiteiten, binnens- 
en buitenshuis met ingang van 
maandag 16 maart tot nader order af 
te gelasten.

…word ook vakantieouder bij Europa Kinderhulp en… 

Trakteer een kwetsbaar kind op Brabantse gastvrijheid!
Heeft u weleens nagedacht om ook vakantieouder te worden? Nodig een 
kwetsbaar kind uit voor een vakantie in Brabant en meld u aan als vakan-
tieouder/gezin. Deze kinderen groeien op in moeilijke gezinssituaties en 
willen graag even eruit en ervaren hoe het in een ander gezin gaat. Voor u 
een uitdaging, waarmee u het verschil kunt maken voor een kind. Al bijna 
60 jaar werft Europa Kinderhulp gastgezinnen voor deze kinderen. Wij 
hebben u daarbij nodig.

Europa Kinderhulp zoekt nog nieuwe 
vakantieouders voor een vakantie
In de grote Europese steden leven 
honderden kwetsbare kinderen on-
der moeilijke omstandigheden. Door 
twee weken in de zomervakantie in 
een andere omgeving te zijn, kunnen 
ze op adem komen. Het gaat om klei-
ne dingen als buiten spelen, samen 
eten. Waar iemand is die aandacht 

geeft, grenzen stelt en duidelijkheid 
schept. Gewoon kind mogen zijn.
U heeft de mogelijkheid iets voor een 
kwetsbaar kind te doen. Geen luxe 
uitstapjes of dure fratsen, maar ge-
woon meedraaien in uw gezin. Zo’n 
vakantie geeft een kind een andere 
kijk op het leven, en dat pakt nie-
mand ze af. Doet u ook mee?
Als er in uw hart en huis rust en ruim-

te is om één van deze kinderen een 
onvergetelijke vakantie aan te bie-
den, neem dan contact op tel: 0118-
62 79 74 of info@europakinderhulp.
nl of kijk voor meer informatie op 
www.europakinderhulp.nl of volg 
ons op Facebook EKH.
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Klimdwerggeitje gesignaleerd aan de Lobroec in Nuenen. Ingestuurd door H.Swinkels

483 knotwilgen     
kunnen er weer 3 jaar tegen
Zaterdag was de laatste dag van het knotseizoen. De Knotgroep van het 
IVN-Nuenen heeft het winterseizoen afgesloten en gaat met zomerreces.

De groep is over de afgesloten win-
terperiode zeer tevreden, elk werk-
moment een grote opkomst en een 
enorme inzet. Dat alles gecombi-
neerd met een zeer gezellige en ont-
spannen sfeer doet de knotters blij-
ven komen. De resultaten zijn er ook 
naar. Met 48 verschillende personen 
zijn er tijdens 32 activiteiten 483 wil-
gen geknot, 53 poters gezet en 2,2 ha 
heide geschoond.

Aan alle Nuenenaren de knotters-
wens, geniet van deze prachtige na-
tuurelementen. Wie weet als u deze 
veelzijdige bomen ziet dat ook uw 
handen gaan jeuken. Helaas dan 
moet u wachten tot 5 november 
wanneer we aan het nieuwe knotsei-
zoen beginnen.
Voor meer info kijk op de site van IVN-
Nuenen bij de Knotgroep of mail naar 
Knotgroep.IVNNuenen@gmail.com.

Na een zeer voorspoedig werksei-
zoen voor de IVN-Knotgroep is 14 
maart het werkseizoen traditioneel 
afgesloten op en rondom het Wever-
keshof. Ondanks de adviezen van de 
overheid en het RIVM heeft De Knot-
groep toch haar laatste werkdag be-
nut. Gelukkig staan de bomen buiten 
en op diverse meters vanaf elkaar dus 
meende de knotters dat dat toch 
moest kunnen.

Vanaf de eerste zaterdag in novem-
ber en vervolgens elke zaterdag in ja-
nuari, februari en 2 in maart heeft De 
Knotgroep het Nuenense landschap 
weer onderhouden en komen ze 
over 3 jaar terug om ze opnieuw van 
hun kruin te ontdoen. Kleine klusjes 
worden op een doordeweekse dag 
gedaan. Dit alles om de knotwilg 
voor vele tientallen jaren het buiten-
gebied blijvend te verfraaien.

Midweekteam BCL     
heeft lastige competitie
Het eerste midweekteam heeft dit seizoen een érg lastige competitie. 
Niet alleen vanwege de moeilijke tegenstanders is het lastig, maar vooral 
vanwege blessures en daaraan gekoppelde afwezigheid. Het team kampt 
met erg veel blessure-afzeggingen waardoor het nu pas halverwege de 
competitie is. Lichtpunt in deze blessuretijden is een prima overwinning 
op het eerste midweekteam van BC Bergeijk.

andere singlepartijen waren behoor-
lijk eenzijdig waarbij Karin van den 
Biggelaar en Walter van Leuken op 
halve kracht speelden, wederom van-
wege blessures. Samen kwamen Wal-
ter van Leuken en Karin van den Big-
gelaar nog wél tot een prima mixpar-
tij: met 21-14 en 21-18 hadden ze pri-
ma tegenstand geboden aan Dahud 
Beccaro en Ben Grootenboer, maar 
konden ze een verlies met de maxi-
male score van 8-0 niet voorkomen.

BCL-M1 - BC Bergeijk-M1: 5-3
Met liefst twee invallers trad BCL-M1 
aan in de thuiswedstrijd tegen BC 
Bergeijk. Zowel Karin van den Bigge-
laar als Corine Holweg konden niet 
aantreden vanwege verschillende 
blessures. Daar tegenover stond een 
terugkeer van Stan van Vijfeijken, die 
na een lange blessure periode zijn 
eerste wedstrijd weer speelde. En, dat 
was niet succesvol. In de mixpartij, sa-
men met invalster Diony Janssen, 
moesten ze opgeven vanwege een 
nieuwe blessure. Vóór die opgave had 
BCL-M1 de buit echter al binnen. Ine 
Merkelbach, die sterk in viel, Richard 
Essers en Diony Janssen hadden al 
drie punten binnengehaald in de sin-
glepartijen. En, nogmaals Diony Jans-
sen en Ine Merkelbach hadden ook in 
de damesdubbel gezegevierd. Om-
dat Richard Essers en (alweer) Ine 
Merkelbach ook nog eens een mix-
partij wonnen kon de eerste overwin-
ning voor het zo geplaagde team 
worden genoteerd.

BCO-M1 - BCL-M1: 8-0
Met, wederom een incompleet team 
heeft BCL-M2 kansloos verloren van 
het Oosterhoutse eerste midweek-
team. Richard Essers presteerde in de 
wedstrijd nog het beste. Hij was de 
enige die een set wist te winnen. In 
zijn singlepartij als eerste heer 
dwong hij daarmee een derde set af. 
Met 21-12 moest hij die derde set, en 
daarmee de wedstrijd echter aan te-
genstander Ben Grooteboer laten. De 

Ine Merkelbach werkte een prima inval-
beurt af bij BCL-M1

Nuenen op het randje
Door A. van den Boomen en Y. Henderson
e-mail: yhenderson1961@gmail.com

De Eeuwdriessestraat op het Eeneind was in de 19e 
eeuw, hoewel onverhard, een belangrijke schakel in het wegennet van 
Eeneind. Na de aanleg van de spoorlijn in 1866 kwam hieraan een einde. 
Het werd een onbeduidend zandpad, zoals er meer in de omgeving waren. 
De bouw van een beerput op de hoek met de Parallelweg bracht volop be-
drijvigheid, tot deze rond 1920 met de opkomst van kunstmest overbodig 
werd. Met de beerput verdween de stank en het eerste huis verscheen, ge-
bouwd door spoorwegbeambte Willem van Rooij. In 1924 vestigde zich 
Willem Crooijmans met Boom- en Rozenkwekerij De Hofstad, later Gustaaf 
Geldrop. Willem van Rooij werd opgevolgd door melkventer Nol Smits, de 
vader van Gerrit. Andere bekende bewoners uit dit straatje waren o.a. Piet 
van Bree, Sjors van Baalen, Wim van der Heijden en niet te vergeten nog im-
mer onze nestor Janus Jansen.
Meer over deze straat kunt u lezen in het boek Nuenen op het randje op pa-
gina 274-276.

Concerten ‘Furusato’ 
geannuleerd
De op 20 en 21 maart geplande con-
certen door het Projectkoor Paul Gie-
les onder de titel ‘Furusato’ gaan niet 
door. Dit besluit is genomen in ver-
band met de landelijke maatregelen 
rondom het Corona virus. 
De organisatie is echter vastbesloten 
om dit bijzondere project op een later 
tijdstip wel tot uitvoering te brengen. 
Zodra de nieuwe concertdata bekend 
zijn zal daarover verder gecommuni-
ceerd worden, onder andere via de 
website www.projectkoorpg.nl en de 
sociale media.

Badminton

Heemkundekring  
’t Hof van Liessent

Onze activiteiten 
worden gestaakt 
tot eind maart!
Gisteren kondigde onze minister pre-
sident Rutte nieuwe maatregelen 
aan tot het einde van de maand. Het 
bestuur van Heemkundekring ‘t Hof 
van Liessent is gisterenavond samen-
gekomen om deze maatregelen te 
bespreken.
‘Wij, als bestuur, hebben besloten om 
alle activiteiten die tot 31 maart 2020 
gepland stonden te cancellen,’ vertelt 
Louis Doomernik, voorzitter van het 
bestuur.
Dat houdt in dat de lezing over ‘Strijd 
om de Snelle Loop’ op woensdag 18 
maart en de filmavond over ‘De we-
derbouw van Lourdesgrot’ op don-
derdag 26 maart komen te vervallen.
Op een later moment zullen deze als-
nog plaatsvinden.

IVN Geldrop
Als IVN houden we het advies van het 
RIVM, de Rijksoverheid en de lokale 
GGD rondom het Coronavirus nauw-
lettend in de gaten. Ofschoon er van-
uit de overheid nog geen beperkin-
gen worden opgelegd aangaande de 
organisatie van evenementen tot 100 
bezoekers, nemen we geen risico.
We laten onze activiteiten voor de 
maand maart dan ook niet doorgaan. 
Het betreft
· de tentoonstelling in natuurinfor-
matiecentrum De Paardestal (op zon-
dagmiddagen)
· de vogelcursus
· de paddenexcursie op zaterdag 14 
maart
· boomfeestdag woensdag 18 maart
· vogelwandelingen op dinsdag 24 
en 31 maart
· de landschapswandeling van dins-
dag 31 maart
· en ook de inloopavond op 1 april 
komt te vervallen. 
Daarna zien we verder.
We houden onze facebookpagina 
www.facebook.com/ivngeldrop en 
website www.ivn.nl/geldrop actueel.

Stilstand 
is vooruitgang 
Nooit heb ik meegemaakt dat er met 
zoveel overtuiging wordt gevast in 
de tijd voor Pasen, als nu. Sociale acti-
viteiten worden tot een minimum 
beperkt en alles valt stil. Hoe lang dat 
gaat duren, weet niemand. Ik ben 
niet eerder zo in mijn vrijheid be-
perkt. Toch prijs ik me gelukkig met 
een goede gezondheid en een riante 
woonplek. Een goed gevulde voor-
raadkast en dat lang voordat er enige 
crisis lonkte. Voor ons welzijn kan de 
schaarste geen kwaad. Milieu en kli-
maat varen wel bij minder vliegbe-
wegingen. Op zondagmorgen hoor 
ik vogels fluiten, zonder ronkende 
motoren op de achtergrond. 
Het is tijd voor reflectie. Sta stil en be-
denk waar je staat en of je na deze cri-
sis iets wil veranderen. Verras iemand 
met een handgeschreven brief of an-
sichtkaart. Dit is voor schrijvers een 
goudmijn. Ruim zwerfafval op, rond 
je huis. Hou elkaar in de gaten. Zelfs 
premier Rutte kon er niet omheen. En 
verlies vooral de moed niet. Het kan 
een uitdaging zijn.

Annemieke Soethout
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van Nederland!
WIJ ZIJN DE GOEDKOOPSTE

ALMERE  •  AMSTERDAM  •  ARNHEM  •  BREDA
CAPELLE AD IJSSEL  •  EINDHOVEN  •  HELMOND

LAMINAATstunt
KLIKLAMINAAT
LANDHUISDELEN

Klasse 32, 8 mm dik, 
24 cm breed.

Van
€ 24,95

nu per m² incl. BTW

9,95
√ BEZORGING DOOR HEEL NEDERLAND    √ GRATIS RESERVEREN
√ LAAGSTE PRIJSGARANTIE     √ >200.000 M² OP VOORRAAD

STUNT
prijs!


