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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

Sint 
Jozefschool 
wordt 
Mc Jozef 
Drive Thru

Groenbak-
vandalisme 
en zone 30

Openlucht-
concert bij 
zorgcentrum 
Akkers Nuenen

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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Het grootste woonplein van het Zuiden

Woon 
 plein

Hier vind je de laatste woontrends

Zomertijd
In de nacht van zaterdag 28 op 
zondag 29 maart gaat om 02.00 
uur de klok één uur vooruit!

PVGE-lunch voor alleenstaanden stopt

Opvolging is rond
Door Nannie van den Eijnden

Het was al bekendgemaakt dat de maandelijkse PVGE-lunch voor alleen-
staanden deze zomer zou stoppen, maar het coronavirus heeft onver-
wacht snel roet in het eten gegooid. De lunches van maart, april en mei 
zijn helaas vervallen. Samen met een fantastisch team hebben Kees en 
Mieke van Liempd de lunches zes jaar verzorgd.

“Wat Kees en Mieke hebben opge-
tuigd, is geweldig en heel moeilijk te 
vervangen” zegt Joop Scholing, be-
stuursvoorzitter PVGE Nuenen. “Ze 
hebben de lat heel hoog gelegd, men-
sen zijn erg verwend met zo’n luxe 
maaltijd van vier gangen”. Hij is er ge-
lukkig in geslaagd een nieuwe keu-
kenbrigade te vinden die de lunch ie-
dere derde donderdag van de maand 
wil voortzetten, vanaf september.

Voorbereiding en organisatie
“Het is best veel werk” vertelt Mieke. 
“Kees en ik zijn samen en kunnen 
makkelijk overleggen. De lunch be-
tekent veel voor mensen, ze kijken er 
echt naar uit. Voor 10 euro inclusief 
wijn en koffie hebben ze een uitge-
breide lunch en een gezellige mid-
dag. De bedoeling is dat onze gasten 
steeds in een wisselende samenstel-
ling met elkaar aan tafel zitten, zodat 
ze eens een ander gesprek kunnen 
voeren en nieuwe mensen leren ken-
nen. Daarom maak ik geen tafel-
schikking, maar trekt iedereen bij 
binnenkomst een tafelnummer. De 
alleenstaande leden van PVGE schrij-
ven zich in voor de lunch en betalen 
vooraf op verschillende manieren, 
dat vergt ook een nauwkeurige ad-
ministratie. Als iemand niet komt, bel 

ik op om te vragen of er niets ern-
stigs aan de hand is” vervolgt Mieke.

Vele handen…
“Op woensdag gaan Kees en ik bood-
schappen doen bij Sligro en Hanos” 
gaat ze verder. “Klokslag 08.30 uur 
donderdagmorgen halen we alle be-
stellingen op bij de slager en de 
groenteman en brengen die naar Het 
Kwetternest. De koks zijn om 09.00 
uur binnen en de dames komen 
vanaf 09.30 uur. Ze maken de tafels 
schoon, stellen deze met de stoelen 
op in groepen voor zes personen en 
dekken ze mooi. Ik ga verse broodjes 
en stokbrood halen en de bloemen 
ophalen. Het Schuurke en Keurslager 
Evert Tebak bieden hun bloemen en 
vlees iedere maand gratis aan. Na de 
lunch helpt iedereen met opruimen, 
ook de mannen. De betrokkenheid 
van al onze vrijwilligers is groot. Het 
hele team bestaat uit vier vaste koks, 
twee reservekoks, twee vaste dames 
en zeven dames die om beurten hel-
pen. Per keer zijn we met vier koks en 
twee dames”. 

Fotografie Henk Verberne

“Het begint met het menu” vult Kees 
haar aan. “Dat moet te maken en ser-
veerbaar zijn voor zoveel gasten. De 
beste recepten herhalen we. De keu-
ken is uitgebreid ingericht met pro-
fessionele apparatuur en goede 
kookspullen die intensief worden ge-
bruikt, maar de werkruimte is relatief 
klein. Onze prioriteit is continuïteit 
en gezelligheid bieden, de lunch 
voorziet in een grote behoefte aan 
gezelschap van de alleenstaanden. 
We hebben al zo’n 70 keer met vier 
gepensioneerden voor hen gekookt. 
Het is voor ons dan ook een heel pret-
tige gedachte dat men er in is ge-
slaagd een nieuw team samen te stel-
len, zodat de gasten die elke maand 
uitkijken naar dit ‘uitje’ dit kunnen 
blijven doen.

Nieuw team in de startblokken
Kookclub Kooklust is bereid de hele 
organisatie van de lunch over te ne-
men. Onder leiding van Hans Groe-
nen gaat een team van ruim twintig 
koks en assistenten aan de slag, waar-
onder twee dochters van vaste gas-
ten, die graag willen dat hun alleen-
staande vader en moeder hiervan 
blijven genieten. Zodra de corona pe-
rikelen het toelaten, organiseert Hans 
een kennismaking en een kooksessie 
om op elkaar ingespeeld te raken.

“Door het aantal mensen, hun kwali-
teiten en enthousiasme heb ik het 
idee dat we vanaf september (onder 
voorbehoud) elke maand een prima 
lunch kunnen verzorgen” zegt Hans 

vol vertrouwen. Hij hoopt deze zomer 
iedereen aan elkaar en aan de accom-
modatie te kunnen laten wennen. 
“Het gaat erom een goed samenwer-
kende club te worden, waarbij ieders 
talent kan worden benut. We mogen 
zeker niet onderschatten wat een klus 
het is om voor zoveel mensen te ko-
ken, uit te serveren, op te ruimen en 
alle zaken er omheen goed te rege-
len. Ik heb het zelf een keer mogen er-
varen en het team van Kees en Mieke 
verdient een groot compliment voor 
hun jarenlange inzet”.

Vrijdag 10 juli vindt de jaarlijkse bar-
becue plaats (onder voorbehoud). 
Dan is initiatiefnemer Kees van 
Liempd als gepassioneerd kok voor 
de laatste keer actief. Inmiddels is de 
voortzetting van de lunch via de PV-
GE-nieuwsbrief bekendgemaakt.

Corona   
update van   
uw huisartsen
De afgelopen week hebben we ook 
in Nuenen helaas een toename ge-
zien van het aantal corona-besmet-
tingen. De noodpost op het Aardap-
peletersteegje 3 functioneert goed. 

Achter en voor de schermen wordt er 
hard gewerkt om deze crisis te door-
staan. Dank voor al uw steun. Maar 
helaas zijn er ook binnen Nuenen al 
mensen overleden. Het virus grijpt 
om zich heen en ook wij vragen u om 
te helpen. Volgt u alstublieft echt de 
landelijke adviezen op m.b.t. afstand 
houden en blijf zoveel mogelijk 
thuis. Ook doen we een oproep met 
betrekking tot beschermende maat-
regelen. Hebt u zelf mondkapjes, 
schorten of handschoenen brengt u 
die dan a.u.b. naar uw huisartsenprak-
tijk. Voor extra informatie over het co-
ronavirus kijk o.a. op www.thuisarts.
nl. Zorg goed voor uzelf en elkaar. 

De Rode Kruis Hulplijn staat open
De impact van het coronavirus op Nederlanders wordt steeds groter. Heb 
je een luisterend oor, advies of extra hulp nodig omdat je in quarantaine 
of thuisisolatie zit? Dan kun je contact opnemen met de Rode Kruis Hulp-
lijn (070-4455 888). Dit nummer is van maandag t/m vrijdag bereikbaar 
tussen 9.00 - 21.00 uur en op zaterdag tussen 10.00-16.00 uur.

Voorlichting
Er is de laatste weken veel aandacht 
voor voorlichting over hygiëne in 
verband met de uitbraak van het vi-
rus. Het kan zijn dat je je angstig 
voelt nu het virus zich verder ver-
spreidt in Nederland. In een situatie 
zoals deze is het normaal dat we dit 
soort gevoelens hebben. Wat helpt, 
is erover praten met mensen die je 
vertrouwt.

Ook is juiste informatie cruciaal. Het 
is het beste om je te baseren op be-
trouwbare bronnen als de Wereldge-
zondheidsorganisatie (WHO), RIVM 
en het Rode Kruis.

“We krijgen signalen dat er veel ou-
deren zijn met zorgen,” zegt Marieke 
van Schaik, directeur van het Rode 
Kruis. “Via de Rode Kruis Hulplijn kun-
nen we over de zorgen praten, advies 
geven over hun specifieke situatie en 
waar nodig ook doorverwijzen naar 
de juiste hulp. Hiermee willen we zor-
gen wegnemen in een onzekere tijd.”
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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:

Bezoek de milieustraat 
alleen indien noodzakelijk.

Laat niemand zomaar binnen, wat ze ook verzinnen! Wees 
voorzichtig en doe niet zomaar voor iedereen open. Kijk 
eerst wie er voor de deur staat. Als u toch besluit om de 
deur open te doen, gebruik dan een kierstandhouder. 
Vraag om legitimatie en maak, indien mogelijk, een foto 
van de oplichter. 
Ziet u dit in uw omgeving gebeuren, informeer de politie 
hierover via 0900-8844 of bel bij spoed 112. 

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 16-03-2020 EN 23-03-2020

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

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Schout d’Anverslaan 7 Plaatsen dakkapel 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Kersenbogerd 1 Plaatsen dakkapel 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Nederwetten Horeca Dorpsquiz Wettegij’t

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving
20-03-2020 Nuenen c.a. Militaire oefening
  30 maart-3 april 
19-03-2020 Nuenen c.a. Mandaatregisters ge-
  meente Nuenen c.a. 2020 
18-03-2020 Nuenen c.a. Machtiging Spoed 
  Eisende Zorg 
18-03-2020 Nuenen c.a. Noodverordening 
  COVID-19 veiligheidsregio
   Brabant-Zuidoost 
17-03-2020 Nuenen c.a. Noodverordening op grond
   van artikel 39 Wet veilig- 
  heidsregio juncto artikel  
  175, lid 1 en artikel 176 van  
  de Gemeentewet
17-03-2020 Nuenen c.a. Noodverordening op grond 
  van artikel 39 Wet veilig- 
  heidsregio juncto artikel  
  174, lid 2 en artikel 176 van  
  de Gemeentewet

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

TAXBUS MAATREGELEN 
CORONAVIRUS
Bij Taxbus worden de volgende maatregelen genomen in 
verband met het Coronavirus. Deze maatregelen gelden 
per direct:
1. Er worden geen chau§ eurs ingezet met klachten die 

op het Coronavirus wijzen of die klachten van neus-
verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts hebben.

2. Er worden geen reizigers vervoerd vanaf huisadres die 
ziekteverschijnselen vertonen. Indien mogelijk worden 
zij wel teruggebracht als het enigszins mogelijk en 
verantwoord is. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt 
bij de chau§ eur, deze mag u dus weigeren.

3. U hoeft uw pasje niet meer aan de chau§ eur te over-
handigen.

4. Er worden alleen nog taxibusjes ingezet. Dit houdt in 
dat u altijd met een busje wordt vervoerd, ook als u een 
indicatie voor een personenauto heeft. Ditzelfde geldt 
voor de indicatie “voorin zitten” . Er zullen nog maximaal 
2 personen per voertuig worden toegestaan en deze 
worden zo ver mogelijk uit elkaar geplaatst. Daarnaast 
dient u zo ver mogelijk van de chau§ eur plaats te nemen, 
dus naast de chau§ eur plaatsnemen is niet mogelijk.

5. De chau§ eurs zorgen voor voldoende desinfecterende 
doekjes in de voertuigen.

6. Vraagt u zo spoedig mogelijk “reizen via automatische 
incasso” aan.

7. Indien u toch contant betaalt, dan kan dat alleen nog 
gepast. Er wordt geen geld meer gewisseld in het voer-
tuig. In het voertuig is een geldkistje of bakje aanwezig 
waar u het geld in kan deponeren.

8. Uiteraard gelden verder alle richtlijnen en adviezen zo-
als die door RIVM en andere instanties worden gegeven.

9.  Volgt u te allen tijde de instructies van de chau§ eur.

OPLICHTERS ACTIEF 
Landelijk zijn er meerdere oplichters actief die de Corona-
maatregelen misbruiken om (ouderen) te misleiden. Hier-
onder staan enkele oplichtingsmanieren die de afgelopen 
dagen in Nederland hebben plaatsgevonden:
-  Oplichters gaan langs de deur om, namens verschil-

lende organisaties (zoals bijvoorbeeld het Rode Kruis), 
geld op te halen voor de bestrijding van het coronavirus.

 Er wordt op dit moment niet gecollecteerd door orga-
nisaties voor de bestrijding van het coronavirus. Geef 
dus niets en laat deze oplichters ook niet binnen. 

-  Oplichters bellen aan en doen zich voor als zorgme-
dewerkers die met name oudere bewoners controleren 
op een besmetting. Zo proberen ze binnen te komen 
om geld of waardevolle spullen te stelen. 

 Let op: er komt nooit een zorgmedewerker onaange-
kondigd bij jou aan de deur voor een onderzoek. 

-  Oplichters doen zich behulpzaam voor en bellen aan 
met de vraag of ze boodschappen voor u kunnen doen, 
maar komen vervolgens niet meer terug. Geef nooit 
uw pinpas of pincode af. 

 Indien u zelf niet in staat bent om boodschappen te 
doen, laat dit dan door een bekende van u doen. Betaal 
de boodschappen pas bij afl evering. 

MAATREGELEN CORONAVIRUS
Het kabinet heeft diverse maatregelen en aanvullende 
maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. 
Voor vragen over het coronavirus kunt u terecht bij het 
algemene informatienummer 0800-1351. En u kunt terecht 
op de website www.rijksoverheid.nl/coronavirus. 
Het kabinet neemt verschillende maatregelen om onderne-
mers die in de problemen dreigen te komen te helpen. Meer 
informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers 
opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel, 
telefoon: 0800-2117, website: www.kvk.nl/coronaloket. Wat 
doet de gemeente Nuenen voor ondernemers en ZZP-ers? 
Kijk hiervoor op onze website: www.nuenen.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

Ook in deze moeilijke tijd, blijven 
wij ons uiterste best voor u doen!!

Hollandse Biefstuk
.............................................................3  stuks 7,50
Lente Bloesem
“Varkensoester, Katenspek, Kaas en Paprika”
 ......................................................... 100 gram 2,25
Runder Rookvlees
.......................................................... 100 gram 2,95
Voorjaars Goulash
“Kant en Klaar”  ................................ 500 gram 7,95
Gepaneerde 
Kip Schnitzels
..............................................................4 stuks 6,45
Meer Smaak, maar minder Zout!!!
In al onze gehakt en worst producten.

KOOPJE

TOP!!!

GEMAK

KOOPJE

GEZOND

SPECIAL

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

DEZE K
LANTSC

ORE IS 
ONAFH

ANKELI
JK OND

ERZOCH
T DOOR

 KLANT
ENVER

TELLEN
.

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

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

B O U W P L A N N E N ? 

Wilt u meer weten?
Bel ons voor een afspraak of stel uw vragen via het formulier op onze website: 

www.robobureau.nl en wij bellen u terug voor het maken van een afspraak.

U gaat (ver)bouwen! Bouwen is duur en u kunt uw geld maar één 
keer uitgeven. Het is daarom belangrijk dat uw wensen juist vertaald 

worden.

Het gehele traject van ontwerp t/m de selectie van de aannemer kun-
nen wij voor u verzorgen. Voor een vrijblijvend gesprek komen wij dan 

ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

Beth van de Rijtlaan 14 • 5673 AB • Nuenen
040 - 290 60 55 • 06 - 13 46 39 59 

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

In deze bijzondere en moeilijke tijd staan we met zijn 
allen voor een grote uitdaging. We zijn heel erg trots 
op ons personeel. Er wordt veel van ze gevraagd. 
Zij zorgen ervoor dat we in deze zware tijd voor onze 
klanten klaar kunnen blijven staan. Vol motivatie 
en meedenkend hoe we alle maatregelen kunnen 
waarmaken. We merken nu weer hoe hecht we zijn 
en hoeveel vertrouwen er is in elkaar. 
Nogmaals, we zijn trots op jullie!

Onze klanten zijn we dankbaar dat ze blijven 
komen. We proberen ons zo goed mogelijk aan de 
voorschriften te houden. Dat betekend ook veel 
voor jullie. Maar jullie en onze gezondheid en die 
van onze gezinnen moet nu bovenaan staan. Dus het 
is fi jn dat jullie hieraan meewerken. Bij vragen of 
zorgen mag u ons altijd bellen. 
Wij proberen zoals altijd voor jullie klaar te staan.

Dank jullie wel allemaal. 
Evert en Monique Tebak

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

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

Wij hopen binnenkort te beginnen met 
de asperge daarom zijn wij opzoek naar

enthousiaste medewerker(ster)s 
voor de verkoop ervan.

Voor meer informatie 
Kwekerij Jansen 
Boord 14, Nuenen 
info@kwekerij-jansen.nl

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

Rond de Linde iedere donderdag 

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
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Buitendienstwerkers: gas erop

Groenbakvandalisme en zone 30
Vrijdag 13 maart werd er door onze gemeentelijke buitendienstwerkers 
een nieuwe markeringspaal geplaatst op de driesprong Mgr. Frenken-
straat - Gerwenseweg en binnen een week werd de paal al weer omver ge-
reden. De chauffeur van een grote personenauto zag de markeringspaal 
over het hoofd en veroorzaakte een frontale aanrijding met als resultaat 
dat de paal bij de grond afknapte. Op diverse plekken in onze gemeente 
worden de groenbakkenspelregels met lompe voeten getreden. Zeg 
maar gerust ‘groenbakvandalisme’. 

route te zoeken en te vinden. Een 
man die zijn kruiwagen met snoeiaf-
val kwam ledigen noemde dit groen-
bakvandalisme. Er staan in totaal 17 
van dergelijke groenbakken in onze 
gemeente. Als service voor onze in-
woners, aldus het gemeentebestuur. 
Blijkbaar wordt dat niet door alle in-
woners gewaardeerd. 

Nieuwe buitendienstmedewerker 
gezocht...
Goed dat ons gemeentebestuur op 
zoek is naar een nieuwe medewerker 
Buitendienst. Werk zat zo te zien… In 
de advertentie ter grootte van een 
halve pagina in dit weekblad van vo-
rige week houdt de gemeente sollici-
tanten een ‘warme’ worst voor: ‘Wer-
ken voor één van de mooiste ge-
meenten van Brabant’. En wat voor 
werk wordt dat? Groenonderhoud, 
bestrating en verkeersvoorzienin-

In onze gemeente staan op 17 plaat-
sen groenbakken die bedoeld zijn 
voor kleine hoeveelheden snoei- en 
tuinafval. En die bakken zijn alleen te 
gebruiken door inwoners van onze 
gemeente en niet door hoveniers en 
groenbedrijven, ook al zijn die geves-
tigd in Nuenen. Bij de milieustraat 
kunnen Nuenenaren grote hoeveel-
heden tuin- en snoeiafval gratis kwijt 
raken. Dat kost dus géén eurocent. 

Groenbak weg?
Op bijgaande foto is de groenbak 
nauwelijks meer te zien (locatie Lis-
sevoort, tegenover huis met num-
mer 28). De onverharde weg nabij 
sportpark Lissevoort is volgestort 
met allerlei afval. Er is geen doorko-
men meer aan. Automobilisten heb-
ben ter plekke al een olifantenpad 
gemaakt door over het plantsoen - 
achter de bomen om - een veilige 

Hoe veilig thuis te werken  
tijdens een quarantaine
In het licht van de coronaviruspandemie dringen volksgezondheidsdes-
kundigen er bij iedereen op aan om thuis te werken. Ondanks dat kanto-
ren leeglopen en werknemers thuis in quarantaine gaan, is het niet nodig 
je digitale beveiliging op te offeren voor je persoonlijke welzijn. Je kunt 
veilig online verbonden blijven, terwijl je thuis de coronaviruscrisis uitzit.

Installeer een VPN op je router. Als je 
voldoende wifi-encryptie op je router 
hebt ingesteld, wil je misschien ook 
een VPN op je router instellen. 

2. Gebruik een apart apparaat voor 
werk
Je kunt je persoonlijke- en werkappa-
raten en -accounts het beste geschei-
den houden. Op deze manier blijft de 
ene veilig, als de andere wordt ge-
hackt.

Als je je werk op een desktopcompu-
ter doet, is de kans groot dat je het 
ook op een laptop kunt doen. Dat is 
de beste optie, aangezien deze moge-
lijk al beveiligingssoftware van je be-
drijf bevat.

Je kunt ook een apart gebruikersac-
count op je thuisapparaat gebruiken. 
Zorg er echter wel voor dat je alle 
apps runt die je nodig hebt om veilig 
te werken. Als je je maar zelden aan-
meldt bij dit account, is het van cruci-
aal belang dat je al je software bij-
werkt voordat je aan het werk gaat. 
Oudere versies zijn mogelijk niet com-
patibel met de software van je colle-
ga’s en je loopt mogelijk ook belang-
rijke beveiligingsupdates mis.

3. Gebruik cybersecurityhulpmid-
delen voor het hele bedrijf
Er zijn tal van verschillende tools die 
werknemers kunnen helpen veilig te 
werken terwijl ze thuis werken. Enkele 
van de meest eenvoudig te gebruiken 

Hier is alles wat je nodig hebt om je-
zelf thuis te beveiligen en om oplich-
ting die gericht is op mensen die op 
afstand werken vanuit thuisquaran-
taine te voorkomen:

1. Beveilig je thuisnetwerk
Als je thuis werkt (dat zou je moeten!), 
moet je thuisnetwerk nu zowel je per-
soonlijke als professionele digitale le-
ven beschermen. Zorg ervoor dat het 
deze taak aankan.

Het absolute minimum is je router te 
beveiligen met een wachtwoord, als je 
dat nog niet hebt gedaan. Probeer 
vervolgens deze aanvullende stappen:
Schakel je openbare SSID uit. Dit 
maakt het moeilijker om je wifi-thuis-
netwerk te vinden (voor iedereen die 
je buiten wilt houden);
Filter MAC-adressen. Een MAC-adres is 
een netwerknaam die is toegewezen 
aan een specifiek apparaat. Als je rou-
ter MAC-adresfiltering ondersteunt, 
wordt het voor een ongeautoriseerd 
apparaat veel moeilijker om zelfs maar 
verbinding met je router te maken.
Zet een gastnetwerk op. Een gastnet-
werk is een tweede netwerk dat je op 
je router kunt opzetten voor de appa-
raten van bezoekers. Afhankelijk van 
je router kun je verschillende beveili-
gingsregels toepassen voor de twee 
verschillende netwerken. Beveilig in 
dat geval je thuis- en werkapparaten 
achter de strengste beveiligingsregels 
en laat een vriendelijker stel regels 
achter voor gastapparaten.

en krachtigste die er zijn, zijn Nord-
VPN Teams of NordVPN’s Dedicated IP 
voor individuen. Zo werken ze:
Uw bedrijf past whitelisting toe op al 
haar servers en systemen. Whitelisting 
is als een strenge uitsmijter voor de 
deur van een club - als je IP-adres niet 
op de lijst staat, mag je er niet in.
Met behulp van NordVPN Teams of 
Dedicated IP kun je je IP-adres instel-
len op een van de goedgekeurde 
adressen. Je kunt dit overal ter we-
reld doen, en jezelf daarmee versleu-
telde toegang verlenen tot servers en 
systemen waartoe je anders alleen 
op kantoor toegang had gehad.

Er zijn ook tal van andere oplossingen 
beschikbaar. Persoonlijke tools - van 
veilige browsers en browserextensies 
tot veilige berichten-apps - helpen jou 
en iedereen veilig te blijven. Vraag  je 
systeembeheerder of je eerst iets 
moet installeren voordat je het kan-
toor verlaat om je thuisquarantaine in 
te gaan.

4. Versleutel gevoelige bestanden 
zowel tijdens verzending als in 
opslag
De centrale servers en netwerken van 
je bedrijf zijn mogelijk (hopelijk) vei-
lig, maar wanneer alle werknemers 
vanuit thuis werken, kan er van alles 
gebeuren.

Gelukkig zijn er tools waarmee je ge-
voelige bestanden zowel in opgesla-
gen staat als tijdens verzending kunt 
versleutelen. Waar je ook werkt en 
waar je je bestanden ook naar ver-
zendt, ze zijn veilig als je ze versleutelt 
met NordLocker. Door je account te 
koppelen aan die van je collega’s, kun 
je zorgen voor end-to-end-encryptie 
voor je meest gevoelige bestanden. 
Het beste nieuws is dat NordLocker 
GRATIS is voor de eerste 2 GB.

5. Informeer jezelf over digitale vei-
ligheid en social engineering

Hackers en oplichters weten dat veel 
bedrijven hun werknemers naar huis 
zullen sturen. Ze zullen dan ook op 
welke manier dan ook proberen mis-
bruik te maken van de situatie. Ge-
sprekken die je normaal persoonlijk 
met je collega’s zou hebben, gaan nu 
online plaatsvinden, waardoor ze ge-
makkelijker te misbruiken zijn.

Lees over verschillende vormen van 
social engineering en phishing, zodat 
je weet waar je op moet letten. Meer 
dan ooit zullen oplichters proberen 
zich voor te doen als je collega’s of 
managers, om te proberen je ertoe te 
brengen gevoelige bedrijfsinformatie 
op te geven. Hier volgen enkele basis-
principes:

Controleer de afzender nogmaals. Is 
het chatbericht dat je net van je baas 
hebt gekregen door John.Doe of 
John_Doe verzonden? Welke is de 
juiste? Is de email die je vraagt een be-
langrijk bestand te downloaden ver-
zonden door john.doe@uwbedrijf.nl 
of john.doe@bijnauwbedrijf.nl?
Download of klik pas op iets als je ze-
ker weet dat de afzender legitiem is. 
Zelfs dan wil je misschien eerst con-
tact opnemen met je collega voordat 
je iets belangrijks doet, zoals het in-
dienen van een grote overboeking.
Behoud secundaire communicatie-
kanalen. Als je niet zeker bent van de 
juiste spelling van de naam in het 
emailaccount van je collega, bel hem 
dan om het te controleren. Als je op 
het punt staat iets in de email van je 
collega te downloaden, of erop te 
klikken, overweeg dan om ze eerst te 
IMen. Dit maakt het veel moeilijker 
voor nepberichten om hun doel te 
bereiken.

6. Vermijd openbare wifi

De beste reden om in deze situatie 
openbare wifi te vermijden, is omdat 
je openbare ruimtes en reizen moet 
vermijden, punt uit! Als je echter toch 
naar buiten moet, moet je voorzorgs-
maatregelen nemen - zowel voor je 
gezondheid als voor je digitale bevei-
liging.

Openbare wifi vormt altijd een gevaar, 
omdat het veel minder veilig is dan 
privé-wifi en er veel meer kans is dat 
kwaadwillenden ermee verbonden 
zijn (of er zelfs achter zitten, zoals het 
geval is met een kwaadaardige dub-
bele hotspot). Wifi is niet het enige ge-
vaar op openbare locaties. Hier zijn 
enkele van de andere risico’s die je 
kunt tegenkomen wanneer je in het 
openbaar werkt:
USB-laders. Meestal is een USB-opla-
der slechts een oplader. Soms kunnen 
openbare opladers echter worden uit-
gerust of gehackt met hardware of 
software die malware op je apparaat 
kan installeren of je communicatie 
kan volgen. Gebruik alleen laders die 
je thuis vertrouwt.
Meekijkers. Als je normaliter op kan-
toor werkt, ben je misschien gewend 
om gevoelige of vertrouwelijke on-
derwerpen openlijk te bespreken. 
Wanneer je in het openbaar werkt, 
kun je die informatie onbedoeld lek-
ken aan iemand die over je schouder 
meekijkt. Je elimineert dit risico door 
alleen thuis te werken, of in de buurt 
van mensen die je vertrouwt.

Vergeet hoe dan ook niet dat je licha-
melijke gezondheid voorop staat! Des-
kundigen op het gebied van volksge-
zondheid zeggen dat het wegblijven 
uit de buurt van openbare ruimtes je 
gezond houdt, en wij denken dat het 
je ook digitaal veilig houdt.

Bezorging/afhalen Le Souris 
Restaurant Le Souris, heeft helaas ook de deuren moeten sluiten, maar 
we vinden graag een andere manier om onze gasten te bereiken. Daarom 
bezorgen wij al onze versbereide gerechten tot aan uw deur! Denk aan 
onze maaltijdsalades, luxe belegde broodjes en sandwiches, maar ook 
alle seizoen specialiteiten. 

ADRES BERG 16 | 5671 CC | NUENEN
OPEN   MA-DI 09:30-17:00 | WO 9:30-21:30
             DO-VRIJ 09:30-17:00 | ZA 10:30-17:00
WEB     WWW.LESOURIS.NL  

Sorara Outdoor Living
Inmiddels is de lente weer aangebroken. Met het begin van de lente start 
ook weer het buitenseizoen. En een goede parasol is om meerdere rede-
nen onmisbaar in je tuin, balkon of terras:nen onmisbaar in je tuin, balkon of terras:

1. Een parasol biedt bescherming 
tegen de zon
Bekend is dat te lang in de zon niet 
goed is voor je gezondheid  en 
huid. Een goede parasol biedt volle-
dige bescherming tegen de zon.

2. Een parasol zorgt voor sfeer
Een parasol zorgt voor veel sfeer in je 
tuin of balkon. Het creëert een uitno-
digend plekje om onder plaats te ne-
men.

3. Een parasol houdt warmte vast
Als de avond valt koelt het vaak snel 
af. Dit gaat onder een parasol minder 
snel dan in de buitenlucht. Hierdoor 
kan je dus veel langer buiten zitten. 

4. Een parasol vangt regen op
Mochten de zonnestralen plaatsma-
ken voor regendruppels vang een 
parasol ze op, waardoor jij lekker 
droog kunt blijven zitten.

Maar als je op zoek gaat naar een 
goede parasol, zie je al snel door de 
bomen het bos niet meer. Want je 

vindt parasols in alle modellen, ma-
ten, materialen en prijsklassen. Waar 
moet je beginnen?

Sorara Outdoor Living biedt hierbij 
de helpende hand. Al meer dan 20 
jaar heeft Sorara Outdoor Living een 
ruim assortiment aan parasols, party-
tenten, hangmatten en aanverwante 
artikelen. In alle producten komen de 
kernwaarden van het bedrijf terug: 
design, functionaliteit en kwaliteit. 

En in het Sorara Outlet Center wor-
den nu alle parasols en partytenten 
met extreem hoge kortingen ver-
kocht. Hierdoor hoeft een goede pa-
rasol ook niet veel te kosten. Het So-
rara Outlet Center is geopend van 
dinsdag tot en met zaterdag van 
10.00 tot 16.00 uur, Duivendijk 5 Nue-
nen. 

Hebt u ’s avonds geen zin om te ko-
ken? Geen probleem, want wij bezor-
gen ook ons avondmenu en andere 
warme maaltijden! Ook diepvriesle-
vering is mogelijk. Alles wordt be-
zorgd voor een aantrekkelijke prijs. 
Onze bezorgkosten? Alleen uw lach. 

We bezorgen van maandag tot en 
met zaterdag tussen 12.00 & 15.00 

uur en tussen 17.00 & 19.00 uur. Ook 
kunt u alle gerechten bij ons afhalen. 
Bekijk onze website www.lesouris.nl 
en Facebook- en Instagrampagina 
voor het wisselend aanbod. U kunt 
ons ook altijd bellen of mailen voor 
meer informatie:

Tel. 040-2840708, Berg 16, Nuenen 
info@lesouris.nl www.lesouris.nl

Groenbak is zoek door 
overtreding van de spelregels 
en het bord met de spelregels
 is nauwelijks nog leesbaar..... 

Een markeringspaal is 
omver gereden in Gerwen..... 

(foto’s Cees van Keulen)

gen. De nieuwe medewerker kan zich 
bij de gemeente ontwikkelen door 
opleiding, ‘je krijgt bedrijfskleding en 
we hebben oog voor een goede ba-
lans tussen werk en privé.’ 
Na ‘Nuenen is wereldberoemd door 
Vincent van Gogh’ krijgt de sollicitant 
als laatste dit te lezen: “Wij zoeken 
energieke mensen die gas durven 
geven en beschikken over daad-
kracht en vakkennis.” Graag niet te 
veel gas geven binnen de zone 30. En 
die zijn er diverse in onze mooie ge-
meente.

Verblijfsgebied Gerwen: zone 30
Zo geldt in Gerwen voor de woon-
kern een maximumsnelheid van 30 
kilometer per uur. Omdat Gerwen 
een kleine kern is zijn de verkeers-
deelnemers al gauw in de buurt van 
de school en van spelende kinderen. 
De woonkern Gerwen is een verblijfs-
gebied, een zgn. 30-kilometer zone. 
Die zone 30 is ingericht om de ver-
keersveiligheid te verbeteren. Veilig-
heid in Gerwen, voor jong en oud. 
Hou daar dan ook rekening mee als 
verkeersdeelnemer. Wie 30 te lang-
zaam vindt, kan als automobilist ge-
bruik maken van de omleiding, de 
Smits van Oyenlaan. Is het nou te veel 
gevraagd om die markeringspalen te 
laten staan door je snelheid aan te 
passen aan verblijfsgebied Gerwen? 
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www.hansraaijmakers.nl
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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:

Coronacrisis in Nuenen c.a.:   
openluchtconcert en ijsjes eten....
De sportwereld ligt stil. Er is geen bal te beleven. Gelukkig is ons land 
geen politiestaat. Volg de aanwijzingen, maatregelen en instructies. Laat 
de kinderen zo mogelijk buiten spelen en ravotten. ‘Spelen is cool!’ Be-
waar wel 150 centimeter (= anderhalve meter) afstand van elkaar. Ook bij 
het boodschappen doen. Ik kijk rond en let op iedereen die binnen ander-
halve meter van mij opduikt. Want anderhalve meter is meer dan u denkt. 
Wat is daar nou erg aan? Let u ook even op elkaar? 

ment. Koop deze tandpasta, dan 
krijgt het virus geen kans. 
Gelukkig mag thuiswerken nog 
steeds, de Nuenense weekmarkt blijft 
open en klanten kunnen in het win-
kelhart van Nuenen ook nog terecht 
bij diverse winkels en galeries. IJssa-
lon Italia werd afgelopen weekeinde 
druk bezocht (zie foto) en heeft maz-
zel met het zonnetje in de rug…
Houd moed, lieve lezers. Hoe verras-
send was het openluchtconcert bij 
zorgcentrum Akkers (zie foto). Met 
dank aan alle vitale werkers, in de 
zorg, in het onderwijs, bij de politie 
en defensie, dank ook aan bestuur-
ders en chauffeurs, brandweer en 
postbezorgers, aan alle vrijwillige 
mantelzorgers en aan iedereen die ik 
hier vergeet te noemen. Veel sterkte 
tot maandag 1 juni. En wie weet: op 
die mooie pinksterdag… 

Ik tik deze column als vrijwilliger op 
dinsdagochtend rond tien uur. De 
teller van het aantal personen dat in 
Nederland is overleden aan het CO-
VID-19 (coronavirus) staat op 213. In 
ons land is bij 4749 mensen het virus 
vastgesteld door het RijksInstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu, af-
gekort tot RIVM. In onze provincie 
zijn 1558 coronapatiënten. 
Bij vier inwoners van onze gemeente is 
coronabesmetting vastgesteld. Laar-
beek telde 13 geregistreerde corona-
patiënten. In ons omliggende ge-
meenten is de tussenstand aldus: Hel-
mond 49, Eindhoven 55 en Meijerijstad 
127. Dat is de gemelde stand op dins-
dagochtend 24 maart rond tien uur. 

Betrouwbare informatie
Voor betrouwbare informatie kun je 
terecht bij de overheid. Via de web-
site www.rivm.nl en op teletekstpagi-
na 715, de officiële mededelingen 
van de overheid. Hebt u nog vragen 
over het coronavirus? Neem contact 
op via 0800-1351. Dit nummer is da-
gelijks bereikbaar van acht uur ’s mor-
gens tot acht uur ’s avonds. 

Nepnieuws
Wat zijn de feiten en wat is onzin? Er 
is betrouwbaar nieuws en nep-
nieuws. Misleidende coronabericht-
geving wordt de wereld in gestuurd 
via Twitter, Facebook en YouTube en 
nog een aantal van die (a)sociale me-
dia. Voorbeelden van paniekzaaierij: 
Corona is een grap. Corona is een 
mislukt wetenschappelijk experi-

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees
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Coronacrisis in Nuenen c.a.:   
openluchtconcert en ijsjes eten....

Frans Biemans 
herkozen als lid 
ondernemings-
raad Eindhoven
Vorige week donderdag 12 maart is 
Frans Biemans uit Mariahout herko-
zen als Lid van de Ondernemings-
raad (OR) van de gemeente Eindho-
ven (FNV-Overheid).

Veldsink breidt uit    
naar Noord-Holland 
Veldsink Advies, de intermediairtak van Veldsink Groep, versterkt met te-
rugwerkende kracht per 1 januari 2020 haar positie in Nederland door 
overname van Van ’t Riet Verzekeringen in Heerhugowaard. Met deze 
overname heeft Veldsink nu ook een vestiging in Noord-Holland. Veld-
sink Advies telt inmiddels 52 kantoren verspreid over 10 provincies in Ne-
derland en dit aantal stijgt nog steeds.

Local Hero
Veldsink Groep maakt de laatste ja-
ren een flinke groei door. Dit blijkt 
ook uit het feit dat het bedrijf zich al 
twee jaar op rij de grootste onafhan-
kelijke intermediair van Nederland 
mag noemen. 

Henri en Jeannette Veldsink: “Wij zijn 
best trots op deze positie, maar groei 
binnen onze organisatie is geen doel 
op zich. Wij geloven sterk in de kracht 
van persoonlijk contact en dichtbij 
de klant zijn. Waar grote spelers een 
terugtrekkende beweging maken in 
de kleine en middelgrote gemeen-
ten, springen wij hier juist op in. Wij 
zijn de ‘local hero’. Zo weten we wat er 
speelt en lopen klanten eenvoudig 
bij ons binnen voor een goed advies. 
Dat deze filosofie aanslaat, blijkt uit 
de groei die wij doormaken. Wij zijn 
blij dat we onze klanten nu ook in 
Noord-Holland van uitstekend (onaf-

Van ’t Riet Verzekeringen bestaat 
sinds 1993 en is met 31 medewer-
kers een belangrijke, onafhankelijke 
speler in de Noord-Hollandse markt 
op het gebied van verzekeringen en 
hypotheken. Het bedrijf gaat verder 
onder de naam Veldsink - van ’t Riet. 
Door het bundelen van krachten 
kan er gebruik worden gemaakt van 
de expertise van de Veldsink-orga-
nisatie en is continuïteit gewaar-
borgd. Eigenaar Jan Dirk van ’t Riet 
gaat zich richten op zijn andere on-
dernemingen. Algemeen directeur 
Arjan Broer blijft leiding geven aan 
het kantoor. 

Ook is vorige week de overname per 
1 januari 2020 afgerond van Rensen 
Assurantiën in Nijverdal. Het kantoor 
heeft ook een RegioBank in huis en is 
met 10 medewerkers een echte ‘local 
hero’, die naadloos aansluit op de 
Veldsink-formule. Het kantoor zal 
worden voortgezet onder de naam 
Veldsink - Rensen. Eigenaar Ben Ren-
sen gaat van zijn welverdiende pen-
sioen genieten.

Fotografie: 
Elly van Maasakkers 

(zus van… creativiteit 
zit in de genen!)

Lieve Marietje,

Van harte gefeliciteerd met jouw 78e verjaardag!!

Wat jammer dat er niemand bij je op bezoek kan komen vanwege 
het coronavirus. En dat we onze fotosessie en interview hebben 
moeten afzeggen.

We hopen dat je een lekkere koek bent gaan eten bij Bio-Kracht in 
de Parkstraat. En dat je gezond blijft! We zullen je een beetje in de 
gaten houden. Zolang we je nog boodschappen zien doen en ge-
zellig met je kunnen kletsen op straat, is het goed.

Tot ziens!

Liefs, Elly van Maasakkers en Nannie van den Eijnden

Dagen hebben vragen

Vandaag wil graag 
weten “hoe het hier 
morgen is?”
Maar vandaag kan dit niet vragen aan 
morgen want morgen is er vandaag 
nog niet. En als vandaag wacht tot 
morgen om het dan te vragen, dan is ie 
te laat, want dan is ie zelf gisteren ge-
worden, en morgen is dan vandaag, 
dus bedenkt ie een plan.

Vandaag weet dat de aarde draait en 
dat het op andere plaatsen al morgen 
is, terwijl het hier nog vandaag is, dus 
belt ie morgen op die andere plaats op, 
met het verzoek om terug te bellen zo-
dra vandaag morgen is geworden, om 
dan de vraag te stellen hoe het hier 
dan is, en zo gebeurt het.

Maar het vandaag van hier is dan gis-
teren geworden en dit gisteren is nu op 
weer een andere plaats, dus belt mor-
gen die nu vandaag is geworden daar 
naar toe, het gisteren van hier die voor-
heen het vandaag van hier was.

Als ik het goed begrijp geeft morgen 
dus antwoord op de vraag van van-
daag aan gisteren?

Jan Zuring
Marianne Schellekens - drieluik ‘TIJD’ -
acryl in plexieglas - 9x6x2 cm

hankelijk) financieel advies kunnen 
voorzien”.

Tot de Veldsink Groep behoren ook 
de labels NBG, Stopel, VCN Verzeke-
ringen, VCN Hypotheek Service (met 
o.a. De Financiële Makelaar, United 
Capital, Kredietpunt NL), Assist Ver-
zuim en recentelijk WorkingStyle. In 
totaal zijn er inmiddels ruim 1100 
medewerkers werkzaam bij de Veld-
sink Groep.

Het is tijd voor Positiviteit!
Positiviteit maakt gelukkiger en geeft een beter gevoel en welzijn. De we-
reld is turbulent en onzeker, er gebeurt veel op het moment wat het dage-
lijkse leven en de vrijheid van mensen sterk beïnvloedt! Factoren waar 
weinig grip op is en vaak niet als positief ervaren worden en die de stem-
ming van mensen al dan niet negatief beïnvloeden. Het creëren van posi-
tiviteit door om te denken, negatieve gedachten om te keren voor ie-
dereen die daar behoefte aan heeft kan!

Positieve mensen is vrij toegankelijk, 
om een goed en warm gevoel te cre-
eren voor volwassenen, kinderen, 
jongeren en senioren, dus gewoon 
voor iedereen. Daar staat Positieve 
Mensen voor!
We nodigen iedereen uit voor een 
positief gevoel of die een ander wil 
helpen!

Kijk op de website: www.Positieve-
Mensen.nl - Like & Delen Facebook 
voor leuke positieve berichten. 
Positieve Mensen
Nuenderbeekselaan 13, Nuenen
Internet www.PositieveMensen.nl

Tijd voor veranderingen. Daarom is 
“Het NU de Tijd voor Positiviteit”, 
want de impact op de samenleving, 
het welzijn van mensen en op de eco-
nomie is groot. Hoe mooi is de bun-
deling nu als één gemeenschap, dat 
mag wel eens in het licht gezet wor-
den. 
De lach van de dag, of een compli-
mentje! Dit doet zoveel moois met 
mensen! Krachtige positieve woor-
den, humor, berichten of helpende 
ondersteuning naar elkaar. Samen 
één gemeenschap!

Positieve Mensen de website, Face-
bookpagina en community is er voor 
iedereen!
Iedere dag het leukste positieve 
nieuws, ideeën, slogans, foto’s, film-
pjes en humor van de dag! 
Door elkaar te helpen voor degene 
die het nodig heeft en een hulpvraag 
deelt of gewoon een wenskaart, te-
kening of een verrassing te versturen 
het creëert voor allen een goed ge-
voel dat positiviteit uitstraalt! 

Het is tijd voor Positiviteit! 

WWW.POSITIEVEMENSEN.NL
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Cultuur Overdag:     
Concert ArteMisses    
geannuleerd
In Nederland gelden sinds donderdag 12 maart nieuwe maatregelen te-
gen de verspreiding van het coronavirus. Een van die maatregelen is het 
afgelasten van bijeenkomsten voor meer dan 100 personen op publieke 
locaties zoals musea, concertzalen en theaters, in ieder geval tot en met 
31 maart.

Wèttegij’t Quiz 2020 verplaatst
Helaas hebben de ontwikkelingen omtrent het Coronavirus ons doen be-
sluiten om de Wèttegij’t Quiz niet in april door te laten gaan. We willen de 
Wèttegij’t Quiz graag verplaatsen naar zaterdag 12 en zaterdag 26 sep-
tember 2020. Let op: beide data zijn op een zaterdag! 

De planning van de Wèttegij’t Quiz 
ziet er nu als volgt uit:

Op zaterdag 12 september 2020 tus-
sen 19.00 en 19.15 uur kan elk team 
het quizboek ophalen in de Koppe-
laar, Nederwetten.

Op zaterdag 26 september 2020 star-
ten we om 20.00 uur met de feest-
avond. Op deze avond zijn de laatste 
belangrijke punten te verdienen, ma-
ken we de winnaar bekend en sluiten 
we de avond af met een gezellig 
feestje.

We gaan er vanuit dat teams die zich 
al opgegeven hebben, ook in sep-

tember weer mee zullen doen. Als je 
al betaald hebt, hoef je dat natuurlijk 
niet meer te doen. Als je nog geen 
team aangemeld hebt, maar je wilt 
heel graag meedoen, dan ontvangen 
we de opgave voor je team, uiterlijk 
15 augustus. 
Daarnaast gaan we er vanuit dat we 
ook in september weer op onze 
sponsoren kunnen blijven rekenen. 
Indien een sponsor al een quizvraag 
ingeleverd had, dan zullen we deze in 
het quizboek plaatsen. En indien be-
taling al plaats heeft gevonden, is 
nieuwe betaling natuurlijk niet meer 
nodig.

Meer informatie over de Wèttegij’t 
Quiz volgt op onze site en op onze 
Facebook pagina.
We wensen iedereen een goede ge-
zondheid toe en hopen iedereen te 
kunnen begroeten op 12 september.

Met vriendelijke groet,
Organisatie Wèttegij’t Quiz

Vanwege Corona: 

Sint Jozefschool wordt   
Mc Jozef Drive Thru
Op een van de laatste dagen dat de Sint Jozefschool in Nederwetten nog 
geopend was, ging groep 7 en 8 aan de slag met een heel toepasselijk dictee. 
Ze leerden de woorden: quarantaine, brancard, injecties en epidemieën. 

toch onderwijs te kunnen bieden. Al 
op maandag ontvingen de boven-
bouw leerlingen een mailtje van hun 
meester met daarin het huiswerk voor 
deze dag. Naast dit huiswerk, en om 
verveling tegen te gaan, volgden er 
allerlei tips: maak een plattegrond van 
je slaapkamer, maak een kaart voor ie-
mand die eenzaam is, ga koken of 
bakken en ga op zoek naar verschil-
lende soorten bloemen en insecten. 

Maar toen was het ineens 15 maart 
en kwam de melding dat de school, 
als gevolg van het coronavirus, geslo-
ten moest worden. Voor ouders met 
vitale beroepen was er de gelegen-
heid om hun kinderen toch naar 
school te brengen. Een paar ouders 
hebben hier gebruik van gemaakt. 
Direct na de bekendmaking van de 
sluiting zijn de leerkrachten hard aan 
het werk gegaan om de leerlingen 

Het nieuwe coronavirus 
(COVID-19) in Nederland

Wat moet je doen?

Voor meer informatie: 
www.rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel naar 0800-1351

Was je handen 
regelmatig.

Hoest en nies in de 
binnenkant van je 
elleboog. 

Schud geen handen. Gebruik papieren 
zakdoekjes.

Vermijd grote 
groepen (meer dan 
100 personen).

Werk thuis 
als het kan.

Heb je geen 
klachten? 

Heb je (milde)
verkoudheidsklachten?

Heb je (milde) verkoudheidsklachten? Niezen, keelpijn, 

loopneus, licht hoesten, of een verhoging tot 38 graden. 

Dan geldt de volgende extra maatregel:

Blijf thuis.

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

Beperk (sociale) 
contacten.

12 maart 2020NIEUWE
CORONAVIRUS
COVID-19

Vergeet niet:
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Vergeet niet:

Dienstregeling aangepast
De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus leiden ertoe 
dat aanzienlijk minder reizigers gebruik maken van het openbaar ver-
voer. Daarom hebben wij onze dienstregeling aangepast. De aangepaste 
dienstregeling is terug te vinden in onze reisplanner.

Door onze frequentie te verlagen, 
voorkomen we dat er lege bussen 
rondrijden en blijft er een basisvoor-
ziening aan OV beschikbaar. Daarbij 
zorgen we dat alle belangrijke be-
stemmingen, zoals ziekenhuizen en 
bedrijven, goed bereikbaar blijven 
met het openbaar vervoer. Zo zorgen 
we ervoor dat de mensen die werken 
in cruciale beroepen veilig en com-
fortabel van en naar hun werk kun-
nen blijven reizen.

Aangepaste serviceverlening in de 
bus
Om de verspreiding van het corona-
virus te beperken, vragen we reizi-
gers om via de zijdeur van de bus in 
te stappen en achterin in- en uit te 
checken. Hiermee verminderen we 
het aantal contactmomenten tussen 
reizigers en buschauffeurs. Met deze 
maatregel proberen we een juiste ba-
lans te vinden tussen de gezondheid 
van onze medewerkers en de dienst-
verlening aan onze reizigers.

Achterin instappen betekent dat rei-
zigers geen los kaartje kunnen kopen 

bij de buschauffeur. Reizigers kunnen 
reizen met een OV-chipkaart, E-ticket 
of met de Tranzer app. Saldo en E-tic-
kets zijn te koop via de webshop op 
www.hermes.nl.

Buurtbussen
De aangepaste dienstregeling bete-
kent dat er vanaf donderdag 19 
maart in Zuidoost Brabant geen 
buurtbussen meer rijden.
Bravoflex Helmond en Bravoflex 
Eindhoven blijven vooralsnog rijden.

Actueel reisadvies
De aangepaste dienstregeling is ver-
werkt in onze reisplanner. Houd onze 
website en onze andere online kana-
len in de gaten voor updates.

Op woensdag mochten de leerlin-
gen, op een afgesproken tijd, heel 
even naar school komen om huis-
werk op te gaan halen. De Sint-Jozef-
school was omgedoopt tot ‘McJozef 
Drive Thru’ met een speciaal voor-
deelmenu met daarin 100% huis-
werk. Via het raam of de deur van hun 
klaslokaal, overhandigden de leer-
krachten aan alle leerlingen een ei-
gen huiswerkpakketje.
Tja dat huiswerk was wat minder fijn, 
maar het was voor de leerlingen en 
leerkrachten toch wel leuk om elkaar 
kort weer even te zien. Sommige 
leerlingen hebben zelfs filmpjes ge-
maakt voor de juf om te zeggen dat 
ze de juf toch wel missen. 

En dan gaan de leerlingen snel weer 
huiswaarts en kan er huiswerk ge-
maakt worden! In het mapje dat de 
leerkrachten maakten, zit voor onge-
veer 1 week huiswerk. Van sommige 
ouders krijgen de leerkrachten foto’s 
met kinderen die netjes bezig zijn 
met het huiswerk. Na dit huiswerk-
pakketje volgen er vast weer nieuwe 
opdrachten en taakjes. Gelukkig hou-
den de kinderen ook nog tijd over 
om leuke en speciale wenskaarten te 
maken voor personen die zich een-
zaam voelen.

Dank aan alle leerkrachten, maar ook 
de ouders en de leerlingen voor hun 
inzet, creativiteit en flexibiliteit in 
deze dagen!
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23 maart 2020

Dit betekent dat, na de annulering 
van de film in maart, ook het concert 
van ArteMisses op vrijdagmiddag 27 
maart niet doorgaat. In overleg met 
Stichting Muziek in Huis zal een nieu-
we datum voor het concert worden 
gezocht (waarschijnlijk in het najaar).
Gasten die al een toegangskaart had-
den gekocht, krijgen hun geld terug. 
Dit kan door de kaart op werkdagen 
tijdens kantooruren in te wisselen 
aan de balie van Het Klooster. 
Op dit moment is het voor Cultuur 
Overdag uiteraard niet te voorzien 

wanneer er weer een filmvertoning 
mogelijk is. Vooralsnog staat voor 
dinsdagochtend 7 april de film ‘Can 
you ever forgive me?’ op de planning. 
Via berichten in deze krant, de sociale 
media (Facebook, Twitter, Instagram) 
en de website wordt iedereen op de 
hoogte gehouden van het al dan niet 
doorgaan van de filmvertoning. Lie-
ver het laatste nieuws automatisch in 
de mailbox? Dat kan door u aan te 
melden voor de mailinglijst: kijk bij 
‘nieuwsbrieven’ op onze website 
www.cultuuroverdag.nl
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Première van  
Cultuur Avonduur 
uitgesteld
Cultuur Avonduur durfde het aan: een 
première op vrijdag de 13e. Op het 
moment dat de datum werd bepaald, 
was het coronavirus nog ver weg. In-
middels kent iedereen de richtlijnen 
én de gevolgen, waaronder het annu-
leren van voorstellingen in (film)thea-
ters. Ook de vertoning van ‘A Star Is 
Born’ is dus niet doorgegaan. 

De start van Cultuur Avonduur wordt 
avontuurlijker dan verwacht. Maar: 
eens een mooie film, altijd een mooie 
film! Zodra de omstandigheden het 
toelaten wordt een nieuwe datum 
gepland voor dezelfde film.

Iedereen kan via deze krant, de so-
ciale media (Facebook, Twitter, Insta-
gram) en de berichten op de website 
(www.cultuuravonduur.nl) op de 
hoogte blijven van het laatste nieuws 
van Cultuur Avonduur. Op de website 
kan men zich ook aanmelden als vol-
ger van de website: het nieuws van 
Cultuur Avonduur komt dan automa-
tisch in de mailbox.

Tot slot: iedereen die al een kaartje 
voor de film had gekocht kan het ge-
bruiken bij de volgende filmverto-
ning van Cultuur Avonduur, maar 
desgewenst is ook het geld terug te 
krijgen bij Het Klooster.

Vereniging van Eigenaren 
schenkt mondkapjes aan   
Medisch Centrum Aan de Berg
Bij de Vereniging van Eigenaren Parkeergarage ’t Oog van Nuenen is een 
ploeg van vrijwilligers actief om onder andere elke week de parkeergara-
ge schoon te vegen. Vorig jaar heeft de Vereniging professionele mond-
kampjes gekocht om deze vrijwilligers te beschermen tegen mogelijk 
aanwezige fijnstof.

zonder blij te zijn met deze mond-
kapjes. Met name voor de ingerichte 
noodpost. 
Op maandag 23 maart heeft het be-
stuur de mondkapjes overgedragen 
aan medewerkers van het medisch 
centrum.

De Vereniging heeft op dit moment 
nog voldoende mondkapjes in voor-
raad. Daarom heeft het bestuur van 
de Vereniging besloten om 150 
mondkapjes te schenken aan het Me-
disch Centrum aan de Berg. Het me-
disch centrum heeft aangegeven bij-

De mondkapjes worden door bestuurslid Frans van den Bogaert uitgereikt aan mede-
werkers van het medisch centrum

Winkelen in Nuenen-centrum...
Ook het winkelhart van Nuenen is getroffen door de coronacrisis. Met 
kunst en vliegwerk proberen een aantal winkeliers het hoofd boven wa-
ter te houden. Als iedereen zich aan de instructies houdt dan kunnen win-
kels open blijven. Burgemeester Maarten Houben gaat met de noodver-
ordening in de hand handhaven. Anderhalve meter afstand houden van 
elkaar is zo’n maatregel. En er zijn ook regels voor een scherper deurbe-
leid. Hoeveel klanten mogen er tegelijkertijd in de winkel zijn? 

weekblad voor hét nieuws uit Nue-
nen c.a. zijn - hopelijk voor korte tijd - 
in de ijskast gezet. 
Onze redactieleden werken thuis en 
de drukker/uitgever probeert toch 
een leesbaar weekblad bij u te laten 
bezorgen. Onze bezorgers gaan elke 
week voor u op pad. Een dankjewel 
voor deze dappere bezorgers!

Afgelopen weekeinde heeft foto-
graaf Cees van Keulen een serie foto’s 
geschoten. Ter ondersteuning van 
onze winkeliers publiceren wij deze 
reportage. Ook uw weekblad Rond 
de Linde wordt getroffen door deze 
crisis. Er zijn trouwe adverteerders 
die inmiddels hun zaak hebben moe-
ten sluiten. Hun advertenties in dit 

week voor u op pad. Een dankjewel 

Noodzakelijke kap populieren   
langs rustiek wandelpaadje    
in Het Nuenens Broek
In de editie van de Rond de Linde van enkele weken geleden(11/03) heeft u als lezer in 
woord en beeld kennis kunnen nemen van mijn ingezonden artikel over de bomenkap 
in Het Nuenens Broek. Het ging hier om het kappen van de populieren langs een van de 
meest rustieke wandelpaadjes in dit natuurgebied. Mijn artikel had ik tevens ter ken-
nisname doorgestuurd naar het Brabants Landschap, eigenaar en verantwoordelijk 
voor deze en op meerdere plaatsen in Het Nuenens Broek verrichte bomenkap. 
Dezer dagen mocht ik via de Beheerder Regio Mortelen van Het Brabants Landschap 
onderstaande uitgebreide en gemotiveerde reactie ontvangen het welk voor zich 
spreekt en waarvoor ik althans het volle begrip kan opbrengen:
“Via ons kantoor heb ik uw mail ontvangen over het vellingswerk wat wij hebben moe-
ten uitvoeren nabij de Houtrijdreef te Nuenen. 
We begrijpen uw gevoel bij de aanblik van de plek zoals die nu is. U heeft gelijk dat het 
een fraai landschapsbeeld was met die rij populieren en bermen met fluitenkruid. Dat 
hadden we zelf ook erg graag gehouden! 
Echter hebben we als beheerder Brabants Landschap een keuze moeten maken vanuit 
bestendig beheer en veiligheid (verantwoordelijkheid). Zoals u wellicht weet is deze 
populierenrij ooit vanuit productie gedachte gezet en de levensduur van populier is 
kort in vergelijking met andere boomsoorten. De aftakelingfase was echter al een tijd 
ingetreden in deze rij bomen en het aantal stormen van afgelopen 2-3 jaar hadden 
geen goed gedaan. De situatie was niet langer houdbaar en hebben we toch moeten 
kiezen. Er hing zeer veel dood hout in de boomkronen en zelfs ook enkele grote toppen 
half hangend, boven een veel gebruikt wandelpad. Dit noopte ons om toch de velling 
door te zetten. De kap was urgent. Afsluiten van pad was geen optie omdat dat geen 
oplossing zou bieden naar toekomst toe en hebben we het helaas bij natte terreinom-
standigheden moeten doen. 
We gaan het pad weer herstellen en ook daarbij trachten om de idylle van ons natuur-
gebied weer terug te laten komen, ook door aanplant van nieuwe populieren”. 

 Met vriendelijke groet,  Sjors de Kort
Brabants Landschap, Beheerder Regio Mortelen

Misslag AH
Een tranen trekkende activiteit van Nederlands grootste supermarkt: ouderen mogen 
al om 07.00 uur de winkel in. Hebben ze niet zo’n last van de drukte.
Kent u ouderen, die al voor 8 uur zodanig gekleed en verzorgd zijn dat ze het huis verla-
ten om boodschappen te doen. De wekker zetten, want ze moeten naar AH.
Die gladjanus AH, wenst mensen vanuit een opgehokte situatie naar de supermarkt te 
lokken. Met de advertentie in de grote kranten bewijzen de reclameboys een trits aan 
gedachtenfouten te beheersen.
1. De doventolk helpt daarbij. Zie hoe deze het woord HAMSTEREN uitbeeldt met een 
weerzinwekkend egoïstisch gedrag. De glanzende leaseboys van AH zijn te onvolwassen 
of ongeletterd. Ze zouden anders nooit hamsters in hun advertentiedrift hebben gebruikt.
2. Wat een vondst van die AHboys om meer winkeltijd te hamsteren. Één uur per dag 
meer open door de ouderen vanaf 7 uur al binnen te laten. 
3. Weg die langzaam zoekende ouderen in de gangen, hulp vragend en muntjes zoekend 
bij de kassa. Meer ruimte voor de jachtige fittere klanten. Nog hogere omzet. 
4. Oeps beste cliënt met karretje aan de deur. Iedere passant en mede filegenoot neemt nu 
kennis van uw leeftijd, die u al jaren in menig gesprek verborgen hebt weten te houden.
Neen, AH. De slogan “We doen het samen”. Slaat de plank niet alleen faliekant mis, maar 
bewijst dat uw winstbejag gaat over de rug van de oudere, de coronapandemie en coro-
naslachtoffers.
Geweldige bonus voor de glanzende AHboys.

José Vermeulen, Refeling 44.

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

Waterschappen helpen getroff en  
ondernemers tijdens de coronacrisis
Met een uitgebreid pakket aan maatregelen leveren ook de waterschap-
pen een bijdrage om ondernemers door de coronacrisis te loodsen. Als 
ondernemers de waterschapsbelastingen niet kunnen betalen vanwege 
de crisis, krijgen ze uitstel. Dat maken de Unie van Waterschappen, MKB-
Nederland en VNO-NCW onlangs bekend.

betaling van waterschapsbelasting 
en het sneller betalen van rekenin-
gen is daarnaast misschien wel het 
belangrijkste dat al het werk zoveel 
mogelijk kan doorgaan. Waterschap-
pen voelen zich medeverantwoorde-
lijk voor de continuïteit van de GWW-
sector die eerder al hard is geraakt 
door maatregelen rond PFAS en stik-
stof. Wij zetten alles op alles om het 
werk door te laten gaan. Hierbij moet 
de gezondheid van medewerkers en 
andere betrokkenen natuurlijk altijd 
voorop staan, maar tot nu toe lukt 
het waterschappen goed om het 
werk te continueren.”

De meest voorkomende maatrege-
len van de waterschappen zijn.
Er wordt coulant omgegaan met ver-
zoeken om uitstel van betaling. On-
dernemers en zzp-ers die aangeven 
dat ze hun belastingaanslag als ge-
volg van de crisis niet op tijd kunnen 
betalen, krijgen bij de meeste water-
schappen uitstel van betaling en 
hoeven de aanslag voorlopig dus 
niet te betalen. Het uitstel geldt voor-
lopig voor bepaalde tijd, meestal 
voor een periode van 3 tot 6 maan-
den vanaf nu. Er worden ook soepele 
betalingsregelingen getroffen. De 
opgelegde aanslag wordt dan wel 
betaald, maar dat kan in een langere 
periode. Veel waterschappen betalen 
facturen sneller, ruim voor de verval-
datum. Daarnaast vindt al het beheer 
en onderhoud, de uitvoering van 
projecten en de voorbereiding van 
nieuwe projecten zoveel als mogelijk 
doorgang.

Verschillende waterschappen zetten 
bovendien de invordering van belas-
tingen helemaal stil en betalen factu-
ren direct, ruim voor de vervaldatum. 
Daarnaast zetten waterschappen al-
les op alles om de opdrachtverlening 
en vergunningverlening aan bedrij-
ven door te laten gaan, zodat het 
werk in de grond-, weg- en water-
bouw kan doordraaien.

Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Ne-
derland: “Wij spreken met iedereen 
om te kijken wat we met elkaar kun-
nen doen om ondernemers een 
steuntje in de rug te geven nu het 
geld hard veel ondernemingen uit 
loopt, terwijl er niks binnenkomt. 
Ook bij de waterschappen vonden 
we net als eerder bij banken en de 
pensioenfondsen een gewillig oor. 
Voor een mkb’er met een hotel gaat 
dit al gauw weer om 800 euro water-
schapsbelasting en elke euro telt nu 
in de crisis. Veel dank daarvoor en 
vooral ook voor de snelheid waar-
mee we deze afspraken hebben kun-
nen maken. Veel dank aan voorzitter 
Rogier van der Sande en alle water-
schapsbestuurders en hun medewer-
kers om dit mogelijk te maken.”

Rogier van der Sande, voorzitter van 
de Unie van Waterschappen: “Onder-
nemers verdienen onze steun in deze 
moeilijke tijd. Ook omdat veel onder-
nemers van groot belang zijn voor de 
uitvoering van de cruciale taken van 
de waterschappen: waterveiligheid, 
voldoende water en zeker ook het 
zuiveren van water! Naast uitstel van 
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Pubquiz at home
“Als jullie niet naar de pubquiz kunnen komen, dan komt de pubquiz wel 
naar jullie!!”

De enige spelregel is dat de vragen 
niet per sociale media mogen wor-
den gedeeld en daardoor beant-
woord worden. Gebruik van internet 
en naslagwerk is toegestaan.
Wanneer: élke vrijdag tussen 20.00 
en 22.00 uur een nieuwe quiz (tot jul-
lie zelf weer naar de quiz kunnen ko-
men).

Voor deze week:
inschrijven vóór vrijdag 27 maart 
14.00 uur!
Wanneer: 
Vrijdag 27 maart tussen 20.00 en 
22.00 uur.
Inschrijving via info@thevincent.nl, 
kosten € 5,- per inschrijving.

Vincent Versteegen, de eigenaar van 
The Vincent Productions, zou op 14 
maart de POP 2000 QUIZ georgani-
seerd hebben in café Schafrath. Door 
de richtlijnen omtrent het Coranavi-
rus ging dit alles niet door maar hij 
heeft iets anders bedacht waardoor 
toch veel mensen op de vrijdag-
avond leuk bezig kunnen zijn: de 
Pubquiz at home. In de weken dat 
Nederland stil ligt, stuurt hij elke vrij-
dag een quiz naar mensen die zich 
hebben ingeschreven en op zater-
dagavond is de uitslag.

Hoe werkt het? Je schrijft je in per e-
mail, betaalt het inschrijfgeld van 
€ 5,- (info volgt na inschrijving) en op 
vrijdag om 20.00 uur ontvangen de 
deelnemers 25 vragen / opdrachten / 
raadsels / video’s en muziekfragmen-
ten. Ze krijgen 2 uur de tijd om deze 
te beantwoorden c.q. op te lossen. 
Het antwoordformulier moet vóór 
22.00 uur teruggestuurd zijn (elke 
minuut later levert 1 strafpunt op).

Om 22.30 krijgen de deelnemers de 
antwoorden toegestuurd. Op zater-
dag om 20.00 uur wordt de uitslag 
bekend gemaakt.

Openluchtconcert bij    
zorgcentrum Akkers Nuenen
Bart de Rooij, alias Petrus bij het muziekevenement Passion Nuenen 
2020, zong uit volle borst: “Jij bent het beste wat me ooit is overkomen…
Ik sta in vuur en vlam…” De zanger uit Gerwen en een gitarist/zanger uit 
Eindhoven gaven vrijdag 20 maart een verrassingsopenluchtconcert bij 
zorgcentrum Akkers in Nuenen. Bij stichting Club Goud was de organisa-
tie in prima handen. 

en meezongen. Niet alleen de vitale 
zorgwerkers zongen mee, ook som-
mige mensen die in hun vertrouwde 
handen zijn….

Bewoners van Akkers werden verrast 
met deze muzikale geste voor de ge-
sloten deur. Er verscheen een glim-
lach op menig gezicht van de men-
sen die vanachter de ramen toekeken 

Muzikaal buitenoptreden  
Archipel Akkers
Wat een hartverwarmend buitenoptreden was er vrijdagochtend 20 maart 
voor de cliënten van Akkers. De Nuenense zanger Bart de Rooij en gitarist 
Hans van der Zande zorgden voor vrolijke klanken en meezingers. 

Broekhoven van Club Goud konden de 
cliënten genieten van deze serenade.
Club Goud vrolijkt Brabantse oude-
ren op met Contactloze buitenoptre-
dens met zang en muziek. Zij organi-
seren door het jaar heen evenemen-
ten waar jong en oud samenkomen. 
Club Goud zet zich in om ouderen 
binnen de maatschappij te houden. 
Meer informatie: www.clubgoud.nl

De cliënten van Akkers genoten hier-
van achter de ramen van het ver-
pleeghuis, zongen mee en zwaaiden 
enthousiast met hartjes en handjes. 
De klanken galmden over het plein 
voor Akkers. Een welkome vreugde in 
deze moeilijke tijd waarin de cliënten 
vanwege de Corona-maatregelen 
geen bezoek mogen ontvangen. 
Dankzij het initiatief van Sara van 

Uit het corona dagboek….
Door Nannie van den Eijnden

Net als veel ondernemers in Nuenen, Gerwen en Nederwetten heeft Nico-
le van der Putten de deuren van haar Kapsalon Raponsje gesloten en be-
zorgt ze bestellingen bij klanten thuis.

Zo kun je je haar toch blijven verzor-
gen en zorgen we er in deze crisistijd 
samen voor dat het leven zoveel mo-
gelijk doorgaat.

Je favoriete haarverzorgingsproduc-
ten staan voor je deur in een mandje, 
met een nota en een persoonlijk, 
handgeschreven briefje. Je ontvangt 
een ‘tikkie’ voor de betaling. 

Uit de nieuwsbrief van Lenny Kuhr

Coronacrisis
“Ons creatief vermogen en ons hart zijn groter dan de quarantaine waar-
in we ons nu bevinden. Wanneer de uiterlijke economie afneemt kan onze 
innerlijke economie toenemen. Ze laat zich niet vangen en vindt verfijn-
dere wegen. Zo wordt verlies winst op een ander niveau” schrijft Lenny.

“Ben je een leuke kleine speelplek, 
een theater met een intieme kleine 
zaal, overweeg je een huiskamer-
concert of heb je iets te vieren en wil 
je dat met mij extra feestelijk ma-
ken? Dan horen we dat graag! Bel 
Rob Frank op 06 - 13 69 28 77 of mail 
lenny@lennykuhr.com

Liefs, Lenny

De gevolgen
De optredens zijn naar de achter-
grond verschoven. In het weekend 
van 7 en 8 maart speelden Lenny, Mi-
scha en Reinier nog in Wilhelmina-
oord en in Wieringerwerf. Toen kwa-
men de richtlijnen. En de daarop vol-
gende nieuwe maatregelen, begin 
deze week.

Als gevolg daarvan zijn alle optre-
dens tot 1 juni verplaatst naar het vol-
gend seizoen, ook op de speelplek-
ken waar minder dan 100 mensen 
aanwezig kunnen zijn en die aanvan-
kelijk volgens de eerste RIVM richtlij-
nen wel door hadden kunnen gaan. 
Juist in deze kleine speelzalen zit men 
vaak dicht op elkaar, bijvoorbeeld in 
de sjoel in Emmen waar het met 60 
mensen helemaal vol zou zitten.

Seizoen 20-21
De boekingen voor het nieuwe sei-
zoen zijn in volle gang! Door de ver-
plaatsing van de voorstellingen 
neemt de speellijst alweer toe. 

Op de website www.lennykuhr.com 
vind je de actuele informatie.

Bezoek aan Akkers
Ik heb de jas weer aangetrokken
er wacht nog iemand op mijn komst
ik kwam niet verder 
dan het raam
waar zij haar handpalm
tegen het koele glas aan drukte
en keek mij
met betraande ogen aan

dan zal ik morgen
mijn jas weer aan gaan trekken
weer wacht die iemand
op mijn komst
niet verder dan het raam
de handpalm wederom 
dezelfde ruit
morgen opnieuw 
mijn komst vergeten
het glas geduldig als voorheen.

Door Klaas de Graaff 
(dichter van 

het Dichterscollectief Nuenen)

 

Vanaf 16 maart is Akkers dicht voor 
bezoekers en ook voor naaste fami-
lieleden. Ter voorkoming van be-
smetting met het coronavirus. Bij de 
mensen die buiten het openlucht-
concert bijwoonden vloeide menig 
traantje. Vanachter de haag kunnen 
partners, kinderen en kleinkinderen, 
vrienden en kennissen van de men-
sen die in het zorgcentrum zijn opge-
sloten oogcontact zoeken met hun 
geliefde oma en opa, moeder en va-
der, vrouw en man, kaartpartner en 
buurtgenoot. Hartverscheurend en 
hartverwarmend. 

Foto’s door Cees van Keulen
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Kerkberichten

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.

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 afscheid in 
vertrouwde 
handen.

Dag en nacht bereikbaar 040 84 48 630

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

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 informatie zie bovenge-
noemde 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 informatie zie bovenge-
noemde website.

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

Op zondag 29 maart zal om 10.00 uur 
weer een verbinding worden ge-

maakt met De Regenboog. Daar zal 
ds. Marlies Schulz in een viering voor-
gaan, die via internet wordt uitge-
zonden. Voorlopig alleen audio, maar 
er wordt gewerkt aan een videover-
binding.
U kunt deze dienst volgen via onze 
website via http://wp.pgn-nuenen.
nl/kerkdiensten. 
Als u klikt op ‘kerkdienstgemist’ kunt 
u deze dienst volgen.

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 

Zoë, Evi en Eline: Nieuwe  
inwoners in onze gemeente
De geboorten van nieuwe inwoners in onze gemeente wordt soms opval-
lend aangekondigd. Dat levert kleurrijke openbaarmakingen op in tui-
nen en op woningen. Rond de Linde kreeg weer berichtgevingen binnen 
over nieuwe inwoners in Nuenen.

Aan de Oude Kerkdijk in Nuenen 
staan ook de geboorteborden in een 
voortuin met daarop de naam Eline. 
Eline, welkom in onze gemeente!

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. 

Op de Lyndakkers 66 in Nuenen is 
Zoë van Maasakkers geboren op 15 - 
03 - 2020. Er staat een ooievaarsnest 
met daarin de gearriveerde ooievaar 
met Zoë. De trotse ouders zijn Tom en 
Sophie van Maasakkers. Welkom Zoë!!

Op de Oude Kerkdijk staat een mooi 
geboortebord in een voortuin. Wel-
kom Evi in ons mooie Nuenen.

een opvallende geboorteaankondi-
ging, laat het dan de redactie weten: 
redactie@ronddelinde.nl. 

Henk Baks

DE LAATSTE LOODJES 

Wat moeten we met de laatste loodjes doen?
Moeten we ze vrezen en vol ontzag bekijken,
naar ze wijzen en zeggen hoe groot en indrukwekkend ze zijn?
Moeten we ze optillen en één centimeter verplaatsen,
door onze knieën zakken en het uitschreeuwen van pijn?
Of moeten we onszelf bedriegen,
zeggen dat het veertjes zijn-
"De laatste veertjes wegen het lichtst"-
en ze wegblazen met een glad en glimmend roestvrij gezicht?
Toon Tellegen

Eindhoven, 27 februari 1938 Nuenen, 22 maart 2020

Nuenen: Greet Baks‑Hurkmans 

Oberwil CH: Marc Baks en Marjan Janssens
Jasper
Sebastiaan 

De Meern: Mariëtte Baks en Ivar van Dongen
Sofie

De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Correspondentieadres: Jacob Catsstraat 30 5671 VR  Nuenen 

Op de eerste zondag van de lente is Henk bij ons weggegaan.

We zijn verdrietig en we missen hem erg.

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’).

Overlijden  
bestuurslid   
Lucia Geus
Zondag 15 maart is ons bestuurslid 
Lucia Geus overleden. Lucia maakte 
sinds de zomer van 2016 deel uit van 
het bestuur van de Stichting Leer-
geld Nuenen. Ze was binnen het be-
stuur de schakel naar het primair on-
derwijs in Nuenen. Ook leverde Lucia 
onlangs nog een bijdrage aan de 
aanpassing van de website.

Lucia was al geruime tijd ernstig ziek 
en daardoor kon ze de bestuursver-
gaderingen de laatste maanden niet 
meer bijwonen. Het bericht van haar 
overlijden heeft ons overvallen. Wij 
hadden haar graag nog persoonlijk 
willen bedanken voor haar werk-
zaamheden voor Stichting Leergeld.
Wij willen ons medeleven betuigen 
aan haar familie en allen die haar lief 
hadden en haar postuum dank zeg-
gen voor haar inzet.

Bestuur Stichting Leergeld Nuenen.

Nederland hangt 
wit shirt met hart 
voor het raam
Om alle mensen in de zorg te steu-
nen, roepen de verenigingen van art-
sen, verloskundigen, tandartsen en 
fysiotherapeuten gezamenlijk Ne-
derlanders op een wit shirt met een 
hart achter de ramen te hangen. Een 
symbolische witte zorgjas met een 
groot rood hart dat voor hen klopt en 
laat zien dat we aan hen denken. In-
middels is op social media al een 
groot aantal shirts en persoonlijke 
steunbetuigingen met #mijnhart-
voordezorg te vinden.

Aan deze oproep heeft Nuenense 
oud-Indiëganger Piet Teunisse in zijn 
voortuin aan de Boordseweg op een 
erg mooie manier gehoor gegeven.

Matthäus Passion     
Oirschot en Gerwen afgelast 
De uitvoering van de Matthäus Passion in Oirschot op 8 april 2020 gaat in 
verband met het Coronavirus niet door. Ook de uitvoering ‘Hoogtepun-
ten van de Matthäus Passion’ op 6 april in de St.-Clemenskerk in Gerwen is 
geannuleerd. Beide uitvoeringen zijn verschoven naar de Passieweek van 
volgend jaar.

In 2021 vindt de Matthäus Passion in 
de basiliek in Oirschot plaats op 
woensdag 31 maart. Het Hoogtepun-
tenconcert - opnieuw in Gerwen - 
staat gepland op maandag 29 maart 
2021. Gekochte tickets blijven geldig 
op de data van de uitvoeringen in 
2021.

Degenen die online toegangskaar-
ten hebben aangeschaft voor een 
van beide concerten krijgen per-
soonlijk bericht. Wie bij een fysieke 
winkel tickets heeft gekocht en er 
geen gebruik van wil maken, kan die 
op de plaats van aankoop inleveren 
en krijgt desgewenst zijn geld terug.
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 dagvlinder PUZZELHOEKPUZZELHOEKWeek 13

Horizontaal: 1 ruimtelijke weergave 6 plant 11 Eerste Kamer 12 vluchtheuvel 13 wedren 
14 laagtij 16 deel van Oostenrijk 18 milieuvriendelijk (voorvoegsel) 20 verdieping 22 teken 
23 jongen 25 lusthof 26 pl. in Flevoland 27 dierengeluid 28 vlaktemaat 30 computertoets 
31 tint 33 Nederlands eiland 35 pers. vnw. 36 slee 38 man van adel 41 Amerikaanse fi lmprijs 
45 Local Area Network 47 soort hert 48 schaakterm 49 dopingmiddel 51 eens 
53 gemene opmerking 55 onbebouwd land 56 toetsinstrument 58 stommeling 
59 tweewielig voertuig 60 motorraces 61 weerklank 63 lastdier 65 en andere 66 lief 
67 gering.
Verticaal: 1 wintersport 2 Engelse kostschool 3 incident 4 bijwoord 5 keukengerei 
6 Europeaan 7 zangnoot 8 tennisterm 9 slepende ruzie 10 neerslag 11 graveren 
15 enorme rommel 17 bordspel 19 circa 21 verheven stand 23 frisheid 24 pluspunt 
27 kroes 29 nauwgezet 32 abonnee 34 tijdperk 37 boterpot 38 erg leuk 39 onderricht 
40 cycloop 41 ontsluiten 42 plaaggeest 43 kier 44 zo gauw als 46 hoofdslagader 
50 sportteam 52 frêle 54 errore excepto 55 elektrische eenheid 57 soort beeldscherm (afk.) 
59 honingdrank 62 huns inziens 64 zijns inziens.

D A M H E R T S P A N I E L
R D I T O A M O R E
A M K E E R E K E R K V
B E D N A B N N F E E

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

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

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

Oplossingen wk 12
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

B R I L S L A N 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.

AAPJE
ALVER
ARMETIERIG
BEUKEN
BRAAF
BRADEN
BRILDRAGER
BUITENBAND
DELEGEREN
DESIGN
DWERG
EKSTER
GEVAAR
GROEIFASE
HAVEN
INLEG
JACHTGROND
JENEVER
KALFSLEDER
KEKER
KNAUW
KROEG
LINDE
MEESJE
METHADON
NAAMDAG
NATUUR
PAREL
PITTSBURGH
PUREE
REISBAGAGE
SPIER
TABOE
TANTE
UITKERING
VERBETEN
VERDIENEN
VERGIF
VERLOKKEND
VERSTAND
ZEBRA
ZUIVER

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

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

6 8 5 4
4 8

5 7 1 9
8 5 6 2

7 6 2 1
1 3 7 6

4 8
9 2 6 4

Sudoku

week 11, Mw. G. Bastiaans, Nuenen.

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

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

Aanmelden en info: Corina van Dommelen
’t Hofke 59, 5641 AJ Eindhoven

040 - 2840430 & 06 - 27055614
www.pranayogastudio.nl

Ontspanningsyoga, 
via fi lmpjes op de website.

Nu alleen individuele yogales,
vergoeding zorgverzekeraar mogelijk.

De kunst van het afscheid  
nemen in het best bewaarde 
geheim van Nuenen
In 2009 zijn wij - moeder en dochter - gestart met onze eigen onderne-
ming het Boordhuys. Een bedrijf waarbij wij kozen voor het accent op de 
zakelijke (vergader)markt. Een bedrijf met een herkenbaar DNA: alleen 
besloten gezelschappen waarbij de mens centraal staat. 

de afscheidsdienst te houden en van 
hieruit afscheid te nemen van uw 
dierbare met maximale keuzevrij-
heid. Met of zonder livemuziek, met 
mooie woorden van familie en vrien-
den, ieder op zijn eigen manier. Bij 
minder goed weer kunnen we de 
bijeenkomst altijd naar binnen ver-
plaatsen. Aan de achterzijde be-
schikt het Boordhuys over een grote 
privéparkeerplaats. 

Wij staan voor kwaliteit en professio-
naliteit, met de zekerheid dat alles tot 
in de puntjes verzorgd zal zijn. Hebt u 
behoefte aan meer informatie? Bel 
dan voor een oriënterend gesprek 
naar Karin van der Grinten en Karlijn 
Tuithof-van der Grinten via 06-53 15 
38 64 of neem contact op via het con-
tactformulier op www.boordhuys.nl. 
Wij zijn u graag van dienst! 

Veel mensen weten het niet, maar in 
de afgelopen 11 jaar is het vaak voor-
gekomen dat ons gevraagd werd om 
een stukje mee te lopen in het privé-
leven van onze gasten, sommigen 
zelfs vanaf het prille begin, een bij-
zonder voorrecht. Vaak zijn dat fami-
liebijeenkomsten, zoals een verjaar-
dag of een feest, maar ook een huwe-
lijk of een afscheid. Rustig, inlevend 
en zorgzaam. Een begrafenis of een 
crematie kan vanuit een aula of een 
kerk worden geleid door een geeste-
lijke verzorger. Maar dat hoeft niet al-
tijd, het kan ook anders.

Buitentheater
Het Boordhuys heeft een prachtig 
buitentheatertje in het bosje naast 
het huis. Hoe mooi is het om - juist in 
deze vreemde tijd van de Coronacri-
sis - buiten in een rustige omgeving 

Afscheid nemen kan ook nu nog steeds persoonlijk

V O O R  E E N  G L  M L A C H  T O T  A A N  D E
D E U R !  

LE SOURIS
BEZORGING
W�� hebben helaas onze deuren moeten
slu�ten. 

Maar w�� v�nden graag een andere man�er
om toch door te gaan. 

Daarom bezorgen w��  al onze versbere�de
gerechten tot aan uw deur! 

W�� bezorgen de gerechten voor een
aantrekkel��ke pr��s. 

Onze bezorgkosten? Alleen uw lach.

Bek��k onze webs�te en soc�al med�a voor
het w�sselend aanbod.

W�� bezorgen tussen 12.00 uur en 15.00 uur
en tussen 17:00 uur en 19:00 uur.  

ADRES BERG 16 | 5671 CC | NUENEN
OPEN   MA-DI 09:30-17:00 | WO 9:30-21:30
             DO-VRIJ 09:30-17:00 | ZA 10:30-17:00
WEB     WWW.LESOURIS.NL  



ROND DE LINDE week 13 Donderdag 26 maart 2020

Badminton Club Lieshout   
laat zich -digitaal- óók zien
Normaal is Badminton Club Lieshout volop bezig met haar eigen leden. 
De vereniging wil zich echter ook graag inspannen voor anderen om hen 
te laten zien hoe leuk sporten in het algemeen is en badminton in het bij-
zonder. Dat doet de vereniging op zeer veel verschillende manieren om 
zo, zo drempelloos mogelijk, voor iedereen sporten mogelijk te maken. 
Helaas liggen die activiteiten óók even stil, maar zodra “het weer kan”, 
pakt Badminton Club Lieshout de draad weer op… digitaal hebben ze dat 
al gedaan bij de jeugd.

die (soms zelfs) een dag vrij hebben 
genomen om de deelnemers te kun-
nen begeleiden. 

Digitaal
In de huidige periode waarin ‘met el-
kaar sporten’ even niet kan is Bad-
minton Club Lieshout tóch volop in 
bedrijf. Zo heeft de jeugdbegeleiding 
een digitale ‘challange’ gelanceerd 
voor de jeugdleden. Wekelijks krijgen 
die jeugdleden een uitdaging toege-
zonden. Het jeugdlid krijgt daarna 
een week de tijd om de ‘challange’ op 
een geheel eigen wijze in te vullen. In 
de eerste challenge worden de leden 
uitgedaagd de shuttle zo lang moge-
lijk hoog te houden en dat vast te leg-
gen in een filmpje. Hoe ze dat doen 
en waar ze dat doen mogen ze zelf 
weten, waardoor ook beroep op de 
creativiteit wordt gedaan. Uiteraard 
worden de filmpjes gedeeld en be-
oordeeld: op deze wijze kan de jeugd, 
ondanks dat er even niet gesport kan 
worden, tóch actief met badminton 
bezig zijn.

Programma
Badminton Club Lieshout neemt 
haar verantwoording en heeft, tot 
nader bericht, alle sportactiviteiten 
stil gezet. Betreft zowel de wekelijkse 
speelavond als geplande competitie-
wedstrijden alsook aangrenzende 
activiteiten. 
www.badmintonclublieshout.nl

Veel mogelijkheden
Badminton Club Lieshout is volop 
bezig met het breder bekend maken 
van de badmintonsport. Zo doet de 
vereniging mee aan school-clinics op 
Laarbeekse scholen, met deelname 
aan de jaarlijkse Roefeldag, met deel-
name aan het sportgedeelte van de 
Kindervakantieweek, met de Ko-
ningsspelen, etc. etc. Op die wijze 
laat de vereniging zich zelf zien én 
biedt het de deelnemers de moge-
lijkheid om te sporten. Uiteraard 
doen zij dat kosteloos én zonder eni-
ge verplichting, zodat de drempel zo 
laag mogelijk is. Sporten is immers 
gezond en badminton is ook nog 
eens een sport die iedereen van 7 tot 
97 kan beoefenen: ieder op zijn/haar 
eigen niveau.

Scholenclinic
De afgelopen maand heeft Badmin-
ton Club Lieshout op twee Laarbeek-
se scholen clinics gehouden. Dat 
hebben ze gedaan door gedurende 
een hele dag de gymlessen voor de 
schoolkinderen over te nemen. Tij-
dens die gymles konden de kinderen 
nu kennis maken met het spel bad-
minton en zien of dat als sport ook 
iets voor hen is. Op die wijze maken 
ze dus drempelloos kennis én heb-
ben ze ook nog eens een leuke gym-
les. Badminton Club Lieshout heeft 
voor deze clinics terug kunnen vallen 
op een fanatieke groep vrijwilligers 

Geen wielerronde van Gerwen, 
geen toppers in actie…
De Grote Ronde van Gerwen gaat dit jaar niet door. Wielerliefhebbers 
kunnen de datum voor de 54e editie van dit wielerevenement al noteren: 
maandag 5 april, tweede paasdag 2021. Voor dit jaar waren de contracten 
van drie toppers bij de Elite-Beloftevrouwen al getekend. Die topvrou-
wen zijn: de ervaren Marianne Vos, de snelle Kirsten Wild (wereldkampi-
oene op de baan 2020) en de huidige Nederlands kampioene op de weg 
Lorena Wiebes. 

In wielerdorp Gerwen staat zeker bij 
de nieuwelingen de landelijke top 
aan de start. Opvallend is ook dat bij 
deze categorie meestal ook het 
maximale aantal van honderd ver-
trekkers snel is aangemeld. Bij de ju-
nioren stond de teller op 36, bij de 
Elite-Beloftemannen hadden 22 hun 
komst aangekondigd en er waren al 
ruim tien Elite-Beloftevrouwen aan-
gemeld. 

In 1967 eerste ronde van Gerwen
Het is voor het eerst dat de wieler-
ronde wordt afgelast. In 1967 is de 
eerste Ronde in dit groene dorp ver-
reden en Gerwen staat dus vanaf die 
tijd op de wielerkalender. Vanaf 1970 
wordt deze wielerronde steeds op 
tweede paasdag verreden. Aan-
staande tweede paasdag rijden 
geen snelle vrouwen, jongens en 
mannen op het parkoers van 3,5 ki-
lometer. Maandag 5 april 2021 gaat 

Dat veel wielrenners graag naar het 
wielerdorp Gerwen komen om de 
strijd aan te gaan in deze klassieker 
onder de criteriums bewijst wel het 
aantal inschrijvingen voor de editie 
van komende tweede paasdag, 13 (!) 
april. 

Chris Kisters: 
wel Mallorca, geen Gerwen…
Half maart hadden zich al 35 nieu-
welingen-jongens aangemeld. Als 
één van de eerste inschrijvers meld-
de zich het nieuwbakken wielerta-
lent uit Nuenen, de 14-jarige Chris 
Kisters. Deze eerstejaarsnieuweling 
van de actieve wielervereniging 
Schijndel wilde graag in Gerwen zijn 
krachten meten met de honderd 
nieuwelingen uit ons land. Hij is tij-
dens de carnavalsdagen vanaf 22 fe-
bruari met zijn vereniging op trai-
ningskamp geweest op het zonnige 
Spaanse eiland Mallorca. 

Wielerjeugd-  
vijfdaagse   
Lieshout-Maria-
hout afgelast
In verband met het Coronavirus moe-
ten we helaas onze 48e wielerjeugd 5 
daagse verzetten naar 2021.

Namens 
ComitéWielerjeugdvijfdaagse 

Marcel van der Linden, Lieshout.

Tijdelijk geen 
wandelmogelijk-
heden bij   
WSV Nuenen
U bent van ons gewend dat wij elke 
maand de nieuwe startplaats van de 
wandelingen publiceren. Door de bij 
u inmiddels bekende redenen zijn 
groepswandelingen momenteel ech-
ter niet mogelijk.

Wij hebben daarom besloten tot na-
der order alle wandelingen niet door 
te laten gaan.
Zodra het weer mogelijk is om ver-
antwoord met een groep mensen te 
wandelen laten wij u dit weten via dit 
persmedium.

Voor verdere informatie zie de web-
site: www.wsvnuenen.nl. 
Voor vragen kunt u mailen naar het 
secretariaat: secretariaat-wsv@out-
look.com

WSV Nuenen wenst iedereen veel 
sterkte om de komende tijd door te 
komen, hopelijk in een goede ge-
zondheid.

Afval gedumpt?

Koken in de buitenlucht is leuk maar hier lijkt het erop dat de milieu-
straat niet gehaald is. De eigenaar van deze spullen kan alles afhalen 
bij de tunnel op het Steenoventerrein (De Refelingsche Heide). 

Corona en vitamine C
De corona geluiden worden steeds serieuzer. Er gaan allerlei grapjes rond 
via Whats app en andere media, maar voor de getroffenen en hun familie-
leden is het bittere ernst.

Chinees medisch team rapporteert 
succesvolle behandeling met hoge 
dosis vitamine C

Steeds vaker krijgt BeterKiniek de 
vraag of preventieve intraveneuze 
Vitamine C interessant kan zijn voor 
de behandeling van het coronavirus. 
Een eerlijk antwoord hierop is dat er 
nog geen lange termijn onderzoe-
ken gedaan zijn met intraveneuze 
vitamine C in relatie tot het virus en 
de behandeling daarom experimen-
teel is. Onderzoeken en ervaringen 
in het verleden geven aan dat vita-
mine C wel degelijk interessant kan 
zijn bij de behandeling van virussen.

Lees meer over het coronavirus en de 
werking van vitamine C bij virussen 
op de website www.beterkliniek.nl 
onder ‘Meest recente berichten’ (het 
bericht van 15 maart).

BeterKliniek, Helze 27 in Geldrop
info@beterkliniek.nl

De regering heeft maatregelen ge-
troffen en hopelijk gaat moeder na-
tuur ons spoedig helpen met warmer 
weer. Virussen kunnen namelijk niet 
zo goed tegen de UV straling van de 
zon en drogere lucht zorgt voor min-
der verspreiding. 
BeterKliniek vraagt patiënten in de 
wacht- en infuuskamer om tenmin-
ste 1,5 meter uit elkaar te gaan zitten. 
Familieleden krijgen het advies een 
mooie wandeling te maken in de na-
bij gelegen kasteeltuin zodat het per-
soneel en de overige patiënten meer 
ruimte hebben.
Binnen de kliniek, maar ook thuis is 
het cruciaal om regelmatig goed je 
handen te wassen om verspreiding 
tegen te gaan. Was je handen mini-
maal 20 seconden en ook tussen de 
vingers. Raak tussentijds je mond, 
neus en ogen zo min mogelijk aan. 

Tot heden toe is er geen reden om af 
te zien van persoonlijke consulten. 
Indien gewenst kun je ook een telefo-
nisch of skype consult inplannen.

Staatsbosbeheer plant 
100.000 bomen
Door Erik Schram, boswachter

Staatsbosbeheer heeft dit jaar in regio Eindhoven ruim 100.000 bomen 
aangeplant. Er zijn meer dan 30 soorten geplant in de gebieden die 
Staatsbosbeheer beheert, zoals het Leenderbos, Strabrechtse Heide, Bos-
wachterij De Kempen en De Pan. De verschillende soorten bomen zorgen 
voor een variatie aan planten en dieren. Het bos is dan ook beter bestand 
tegen ziekten en plagen.

bijen. Sommige bomen dragen vruch-
ten of noten die weer gegeten worden 
door vogels en andere dieren. Zaden 
vanuit deze aanplant zorgen voor ver-
dere verspreiding van de verschillen-
de boomsoorten door de gebieden.

Boombescherming
Om sommige bomen staan boombe-
schermers tegen wildvraat. De be-
scherming zorgt ervoor dat de boom-
pjes niet door het wild zoals reeën 
worden opgegeten. De boombescher-
mers blijven ongeveer 5 tot 6 jaar 
staan en wordt daarna verwijderd.

Het mengen van boomsoorten zorgt 
ervoor dat het bos klimaatbestendig 
is. Door nieuwe bomen te planten 
tussen bestaande bomen ontstaat er 
een gevarieerd bos met bomen van 
verschillende leeftijden. Het blad dat 
van deze boomsoorten valt, verbetert 
de bodem vanwege het gehalte aan 
kalk en andere mineralen. Een gemid-
deld bos op de droge zandgronden 
heeft hier veel behoefte aan. 

In gemengd bos komen de boom-
soorten na elkaar in bloei, daarvan 
profiteren insecten zoals vlinders en 

Ook deze drie toprenners staan al een tijdje noodgedwongen aan de kant. Ook De Grote Ronde van Gerwen gaat aan hun neus voor-
bij (v.l.n.r.: Kirsten Wild, Lorena Wiebes en Marianne Vos….foto Cees van Keulen) 

De 14-jarige Chris Kisters reed dit jaar al op 
Mallorca, geen Ronde van Gerwen voor 
deze talentvolle Nuenense wielrenner….
(Gudok fotografie)

de wielerronde van Gerwen - ijs en 
weder dienende - wel weer door. 
Ook dan geldt: gratis toegang voor 
bezoekers, wandelaars, supporters 
en dagjesmensen. 
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LINDEBLAADJES

CT KLUS Voor al uw klus-
sen in en om uw huis, tuin 
en (koi)vijver. Telefoon 040-
2434706 of 06-1058 7405. 
Voor particulier en bedrijf.

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

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaatsen 
van nieuwe ketels. J. Ver-
happen, Sonseweg 5, 5737 
RG Lieshout, telefoon 06-
48273718. ANDO ONTZORGT DOOR: 

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

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 administraties | belastingen | advies
Voirt 55, 5671 HB Nuenen

M 06-41184188
info@jenladministratie.nl
www.jenladministratie.nl

“Altijd en overal up-to-date, zonder 
veel extra kosten, tijd en rompslomp”

ICT-ER MET DE VUT
helpt graag met uw: Wifi; 
computer versnellen / op-
schonen; Windows 7/8/10, 
Ipad-, e-mail-, virusscan- 
installatie. 040-2952567 / 
06-23854915.

Print
boekjes | scripties

direct mail | bouwtekeningen

Drukwerk
huisstijl | flyers | posters  
folders | brochures | stickers

Reclame
banners | LED frames
borden en panelen

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

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

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

Tijdelijke opslag?

Lieshout

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

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 


