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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

Honden-
uitlaatservice 
De Snu� elende 
Snuit 
viert jubileum

Marlon 
van de Sande 
onderbrak reis 
door 
Zuid-Amerika

Voor 
de helden.....

GRATIS WAARDEBEPALING
VAN UW WONING?

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Puur | Professioneel | Persoonlijk

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

Gratis 
haal- & brengservice 
bij onderhoud.
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Grote veranderingen in de 
Vinkenho� es Nuenen-Zuid
Dinsdag informeerde woningcorporatie Helpt Elkander de bewoners van 
61 woningen aan de Vinkenho� es over de sloop van de woningen. De wo-
ningen zullen over ongeveer twee jaar plaatsmaken voor nieuwbouw. 
Helpt Elkander verwacht in de Vinkenho� es minimaal het dubbele aantal 
appartementen voor één- en tweepersoonshuishoudens te bouwen. 

Coronavirus 
Helpt Elkander beloofde de bewo-
ners van de Vinkenhofjes om hen op 
31 maart te informeren over het nu 
genomen besluit. Vanwege de maat-
regelen tegen het coronavirus is het 
nu niet mogelijk om bewonersavon-
den te organiseren. Om die reden 
koos Helpt Elkander voor schriftelij-
ke informatie, ondersteund door 

een videoboodschap. Bas Maassen, 
directeur van Helpt Elkander: “Het 
was kiezen tussen langere onzeker-
heid voor onze huurders en een niet 
ideale manier van communiceren. 
De komende 2 weken bellen we alle 
bewoners. Wij blijven ook in deze 
tijd in gesprek met onze huurders.” 

Geen onverwacht besluit 
Al in het najaar van 2019 maakte 
Helpt Elkander een voorkeur voor de 
sloop van de woningen bekend. 
Sindsdien zijn gesprekken gevoerd 
met de bewoners maar ook met an-
dere belanghebbenden. Daarnaast 
voerde de corporatie een onderzoek 
uit naar de staat van de huidige wo-
ningen. De uitkomsten daarvan 
hebben geleid tot het sloopbesluit. 

Ingrijpend voor de bewoners 
De woningcorporatie bood dinsdag 
aan de bewoners een sociaal plan 
aan. Dit plan geeft aan de bewoners 
niet alleen recht op de wettelijk 
voorgeschreven verhuiskostenver-
goeding, maar regelt ook zaken als 
een terugkeergarantie naar de 
nieuwbouw, een huurgewennings-
regeling en een regeling voor het 
geval bewoners het in hun nieuwe 
woning niet naar hun zin hebben. 
Bewoners die aangeven akkoord te 
gaan met het sloopbesluit ontvan-
gen urgentie voor hun zoektocht 
naar nieuwe woonruimte. Met die 
urgentie krijgen zij voorrang bij de 
toewijzing van een deel van de vrij-

Nieuwe 
gemeentesecretaris 
voor Nuenen
Het college van de 
gemeente Nuenen heeft 
dinsdag 24 maart unaniem 
ingestemd met de benoeming van 
mevrouw Marike Arents als nieuwe 
gemeentesecretaris. Het college is 
ervan overtuigd dat zij een hele goe-
de invulling gaat geven aan de func-
tie van zowel secretaris als algemeen 
directeur.
Mevrouw Arents heeft veel ervaring 
op leidinggevend en management-
vlak, de laatste jaren als directeur So-
ciaal beleid en Ontwikkeling van de
gemeente Maastricht. We zijn blij dat 
ze die kennis en ervaring voor de ge-
meente Nuenen in gaat zetten en 
hebben er het volste vertrouwen in 
dat ze haar nieuwe functie met verve 
op gaat pakken.

Gemeente Nuenen 

Huisartsenzorg 
in tijden van corona
Deze week leggen wij uit wat u kunt doen als u 
‘gewone’ gezondheidsklachten hebt zonder corona. 

De huisartspraktijken in Nuenen hebben hun organisatie zó aangepast dat vei-
lige afspraken op de praktijk goed mogelijk zijn. Daarnaast kan veel van de nor-
male zorg plaatsvinden door middel van telefonisch contact en beeldbellen 
met uw huisarts en/of digitale afspraken met uw praktijkondersteuner. Voor 
online-diensten en inzage in uw dossier installeert u MijnGezondheid.net. Kijk 
hiervoor op de website van uw praktijk. Daarnaast doen wij een oproep aan al-
le ouderen en kwetsbaren in Nuenen om samen met uw familie na te denken 
over wat u zou doen als het coronavirus u hard treft en de kans op spontaan 
herstel gering is. Het is belangrijk als u samen met uw huisarts dan het gesprek 
aangaat.

De Nuenense HuisartsenNuenen in Beweging
In verband met het Coronavirus is het voor veel ouderen nu niet mogelijk 
de fysiotherapie voort te zetten of bijvoorbeeld mee te doen met de 
Kwiek Beweegroute. Om toch in beweging te blijven start er nu een initia-
tief op TV om vanuit de huiskamer uw conditie op peil te houden, in het 
bijzonder geschikt voor ouderen: Nuenen in Beweging.

de gaten voor het tijdstip van de uit-
zendingen. Echt leuk en belangrijk, 
laagdrempelig en ook voor onze aller-
oudste dorpsgenoten geschikt. Plan is 
dat de afleveringen later ook op You-
Tube beschikbaar komen zodat ze te-
rug kunnen worden gekeken.
Beweegt u, uw moeder of jouw opa 
ook lekker mee? Wij hopen het!

De productie is een samenwerking 
van Fysiotherapie Kwiek, 84S video-
producties en de Lokale Omroep 
Nuenen (LON) en daar wordt het bin-
nenkort ook uitgezonden. Het wordt 
een laagdrempelige serie met oefe-
ningen die gewoon vanuit huis kun-
nen worden gedaan. Houd dus LON 
(KPN kanaal 1436, Ziggo kanaal 36) in 

Bas Schuts (camera) en Ellen Raessens (geriatriefysiotherapeut)

Gevonden
Deze hanger is op de grond gevon-
den, vóór de ingang naar het Kern-
Kwartier (kant van de Jumbo). Als u 
dit bent verloren, bel 06-1742 1198.

De pastorietuin van Van Gogh gestolen
Bij het Singer museum in Laren is in de nacht van zondag 29 maart op maan-
dag 30 maart ingebroken. Daarbij is het Schilderij ‘Lentetuin, de pastorietuin 
te Nuenen in het voorjaar’ (1884) van Vincent van Gogh gestolen.

komende woningen die via het re-
gionale woonruimteverdeelsysteem 
Wooniezie worden aangeboden. 

Tijdelijke verhuur 
Helpt Elkander verhuurt vrijkomen-
de woningen aan de Vinkenhofjes 
vanaf nu alleen nog tijdelijk. De ge-
meente geeft hiervoor vergunning 
af. Dat betekent dat de lege wonin-
gen niet worden dichtgespijkerd, 
maar tijdelijk ingezet worden voor 
het lenigen van de woningnood on-
der vooral jongeren. “Hiermee wordt 
ook de leefbaarheid op de Vinken-
hofjes tot het moment van de sloop 
bevorderd”, aldus Bas Maassen. “Ook 

zal de komende twee jaar extra toe-
zicht worden ingezet ten behoeve 
van de leefbaarheid.” 

Nieuwbouw 
Eind 2019 sprak Helpt Elkander met 
de gemeente af dat er de komende 
jaren zo’n 150 sociale huurwoningen 
moeten worden bijgebouwd in Nue-
nen. Dat zal overwegend in het be-
staande dorp moeten plaatsvinden. 
Maassen: “Wij hebben onderzocht of 
we de huidige woningen aan de Vin-
kenhofjes zouden kunnen renoveren 
en er nieuwbouw aan zouden kun-
nen toevoegen. Daarvoor is nu dus 
niet gekozen. 

De huidige woningen aan de Vinken-
hofjes zijn ongeschikt voor de toe-
komst.” Helpt Elkander organiseert bin-
nenkort enkele open bijeenkomsten 
waarin met geïnteresseerden wordt 
nagedacht over het wonen van de toe-
komst. Maassen: “We gaan op zoek 
naar woonvormen waar onder andere 
ouderen duurzaam samen kunnen wo-
nen en leven. In die zoektocht werken 
we samen met Archipel, de gemeente 
en welzijnsorganisatie LEV-groep.” 
Wanneer deze bijeenkomsten plaats-
vinden hangt af van de ontwikkelin-
gen rondom het coronavirus. 

Oproep op 
ledschermen
Een korte herinnering als je Nuenen 
binnen rijdt. Dat is de advertentie op 
de twee ledschermen (Europalaan en 
Smits van Oyenlaan). Vorige week was 
er de oproep aan het bedrijfsleven om 
nog eens goed te zoeken of er nog er-
gens mondkapjes in het bedrijf aan-
wezig waren. Deze week is er aan-
dacht voor de Klokken van Hoop op 
woensdagavond 19.00 uur. Frank van 
Welie leverde de foto van de Clemens-
kerk. Na woensdag wordt de Nue-
nense horeca in het zonnetje gezet.
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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:

Er is geen compost gratis af te halen op de 
milieustraat. Dit is om onnodig bezoek te 
weren op de milieustraat.

MAATREGELEN CORONAVIRUS
Het kabinet heeft diverse maatregelen en aanvullende maat-
regelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Voor 
vragen over het coronavirus kunt u terecht bij het alge-
mene 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.

EIKENPROCESSIERUPS 
Voor je het weet komt de eikenprocessierups er weer aan! 
Het moment waarop de eikenprocessierupsen uit de eitjes 
komen wordt in belangrijke mate bepaald door de tem-
peratuur. Dit jaar verwacht het Kenniscentrum Eikenpro-
cessierups dat de eerste rupsen rond de eerste weken van 
april uit hun eitjes zullen kruipen. Gemeente Nuenen is 
druk bezig met de voorbereidingen en monitoring van de 
eitjes om zo de overlast te kunnen beperken.

Bestrijding
In de maanden mei, juni, en juli kan op inlandse eikenbomen 
de eikenprocessierups voorkomen. Contact met de beha-
ring van deze rupsen kan klachten veroorzaken zoals jeuk, 
huiduitslag, en/of irritatie aan ogen of luchtwegen. De 
voorbereidingen voor de bestrijding van de eikenproces-
sierups zijn in volle gang en worden uitgevoerd door een 
gespecialiseerd bedrijf onder begeleiding van de gemeen-
te. De komende maanden worden de legsels in de gaten 
gehouden. Als de rupsjes zijn uitgekomen wordt er met 
preventief bestrijden gewacht tot er blad aan de bomen 
komt. Het biologische bestrijdingsmiddel wordt daarna met 
een spuitkanon in de bomen geblazen. De rupsjes hebben 
in deze fase dagelijks eikenbladeren nodig voor voedsel 
maar zijn erg kwetsbaar voor het biologische bestrijdings-
middel.  De werking van dit middel is ongeveer 8 tot 10 
dagen. Wanneer de bestrijding zal worden uitgevoerd is 
geheel afhankelijk van de monitoring die nu plaatsvind. Op 
basis van de inventarisatie en de ervaring van voorgaande 
jaren, worden er dit jaar in Nuenen ± 11.000 inlandse eiken 
met het biologische middel bespoten. Een tweede behan-
deling binnen ca. 10 dagen kan noodzakelijk zijn.

Locaties geen bestrijding
De gemeente bestrijdt geen rupsen in bos- en natuurge-
bieden. Ook bomen langs onverharde wegen, behoudens 
enkele uitzonderingen, worden niet bespoten. De ge-
meente hoopt zo de natuurlijke vijand van de processie-
rups tot ontwikkeling te laten komen.

Meer informatie
Voor meer informatie over de processierupsen kunt u kij-
ken op www.rupsen.info, https://processierups.nu/ en 
www.vlinderstichting.nl . Ook kunt u voor informatie over 
gezondheidsklachten kijken op www.ggd.nl.

VERGADERING WIJKRAAD 
EENEIND GEANNULEERD
De openbare vergadering van wijkraad Eeneind op 7 april 
zal vanwege Corona niet doorgaan. Voor meer informatie 
zie: www.eeneind.net/wijkraad.

VERGUNNINGEN PERIODE   
23-03-2020 EN 30-03-2020
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) 
zijn de volgende besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Vallestap 3 Plaatsen opbouw op garage

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Cederlaan 2 Plaatsen zwembad
Opwettenseweg 80 Plaatsen zwembad
Akeleihof 7 Plaatsen dakkapel
Kersenbogerd 1 Plaatsen dakkapel

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Park incl wegen rondom Kermis Nuenen 10-14 jul

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Nuenen c.a. Puzzelrally De Nachtwacht 

28 juni
Park Beelden in het Park 7 jun
Nuenen c.a. Doorkomst processie Handel-

Valkenswaard 20-21 jun

DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving
27-03-2020 Nuenen c.a. Noodverordening 

COVID-19 veiligheids-
regio Brabant-Zuidoost 
van 27 maart 2020

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

COMMISSIEVERGADERINGEN 
GEANNULEERD
De commissievergaderingen van 6 april Ruimte, 7 april 
Samenleving en 8 april Algemene zaken zijn geannuleerd. 
Het presidium (fractievoorzitters) bespreekt volgende 
week hoe verder wordt vorm gegeven aan de vergaderin-
gen. We houden u op de hoogte! 
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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

DEZE KLANTSCORE IS ONAFHANKELIJK ONDERZOCHT DOOR KLANTENVERTELLEN.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer
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KLANTEN BEOORDELEN ONS 

BEDRIJF MET EEN:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

89

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

onderhoud voor alle merken

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

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

www.kdv-kiddies.nl
Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314 www.kdv-kiddies.nl

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

www.kdv-kiddies.nl
Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

SPORTZOLEN • • • • STEUNZOLEN  CONFECTIESCHOENEN (SEMI) ORTHOPEDISCHE SCHOENEN  ADVIES

Tel: +31 (0)6 15 49 18 72 • www.demaatschoenmaker.com

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

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

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

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie 

Nuenen en omgeving. 

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl Polit
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Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels -  
 Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl Reclames geldig 

t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Ook voor Kant en Klaar maaltijden
bent u bij ons aan het juiste adres!!!

500 gram Satévlees +
250 gram Satésaus .................... 7,95
Cordon Bleus
..............................................................4 stuks 7,95
Lente Bloesem
.......................................................... 100 gram 2,25
Beierse Fricadel
“Burger met kaas, Ui en Mosterd”  .......4 stuks 6,00
Spare Ribs
“Kant en Klaar, Onze Trots”  ............. 500 gram 6,95
Achterham
“Topper bij Asperges”  ...................... 150 gram 2,95

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

BRUNCH 1
• COURGETTESOEP

• MINI SAUCIJZENBROODJES
• 2 MINI BROODJES MET ZALMSPREAD 

& EIERSALADE
• 2 SANDWICHES MET BRIE & KIP

• WRAPJE MET GEITENKAAS 
& PERENCHUTNEY

• WRAPJE MET ITALIAANSE HAM, PESTO
& PARMEZAANSE KAAS

• PAASBROOD MET AMANDELSPIJS, 
POEDERSUIKER & BOTER

€ 17,50
PRIJS P.P.

BRUNCH 2
• PROEVERIJ VAN KOUDE VLEES &

VISGERECHTJES MET EEN GEVULD EITJE 

• ASPERGESOEP

• WARME GERECHTEN: ○ BEENHAM 
MET CRANBERRYSAUS ○ KIPPENRAGOUT 
○ ZALM MET BIESLOOKSAUS ○ QUICHE 

MET SPINAZIE & FETAKAAS 
○ AARDAPPELGRATIN ○ GROENE SALADE.

• PAASTRIFLE MET MANGO, 
BLAUWE DRUIVEN & PAASEITJES

€ 25,00
PRIJS P.P.

€ 21,50
PRIJS P.P.

Wijn
WILT U TIJDENS UW BRUNCH OF BORREL 

GENIETEN VAN EEN FLESJE WIJN?
PROSECCO € 15,00

WITTE WIJN: 
CHARDONNAY, SAUVIGNON BLANC € 12,50

RODE WIJN: 
MERLOT, CABERNET SAUVIGNON € 12,50

MALBEC, RIOJA € 15,00

VANAF 2 PERSONEN

• BRUSCHETTA MET CARPACCIO
• OLIJVEN

• GEITENKAASBOLLETJES 
MET PISTACHE & MELOEN

• FUET WORST
• OUDE KAAS

• BROOD MET DIVERSE SMEERSELS
• ZALMTARTAAR

• ITALIAANSE HAM
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BCL fysiek ‘op slot’
Ook Badminton Club Lieshout gaat ‘op slot’. Gezien de richtlijnen van re-
gering en het RIVM is gezamenlijk sporten nu even niet aan de orde. Om 
die reden zijn de wekelijkse speelavonden al eerder stilgelegd. Aanslui-
tend heeft het bestuur ook besloten alle fysieke nevenactiviteiten voor 
de maand april te annuleren. Tóch houdt de vereniging de (jeugd)leden 
volop bezig met de wekelijkse ‘challange’. De eerste resultaten hiervan 
waren erg creatief.

Afgelastingen
Als eerste zijn de wekelijkse speel-
avonden stopgezet. Aangezien sport-
hal ‘De Klumper’ gesloten is kan er ook 
niet gespeeld worden. Daarnaast is 
besloten om alle evenementen die op 
de planning stonden voor de maand 
april 2020 te schrappen. De vereni-
ging wil geen enkel risico lopen en 
kiest zekerheid voor alles. Ook al zou 
er in april weer gebadmintond mogen 
worden, dan vindt de vereniging het 
nog ongepast om bijvoorbeeld toer-
nooien te houden waar veel deelne-
mers dicht bij elkaar spelen. 
Concreet vervallen bij de vereniging 
de volgende geplande activiteiten:
• 8 april Paastoernooi bij de jeugd en 
 de senioren.
• 15 april Clubkampioenschappen 
 Senioren (dubbel).
• 15 april Ouder/kind toernooi bij de 
 jeugd.
• 19 april Clubkampioenschappen 
 Jeugd incl. bijbehorend uitstapje.

Áls in april weer badminton gespeeld 
zou mogen worden, wordt de avond 
als standaard-speelavond ingevuld: 
dus met een verplichte training voor 
de jeugd en vrijwillige training en vrij 
spelen voor de senioren. 
Voor de geplande evenementen in 
mei is nog geen beslissing genomen. 
Die beslissing volgt op een later mo-
ment. Vooralsnog kijkt de vereniging 
naar de korte termijn en worden al-
leen besluiten die noodzakelijk zijn, 
nu genomen. Voor de wat langere 
termijn heeft de vereniging wél alle 
zaken in het vizier, maar gezien de 
onzekerheden wordt hier (nog) niets 
over besloten. 

Challenge
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 
waarop volop gereageerd is. Diverse 
filmpjes zijn binnengekomen waarop 
op héél creatieve wijze invulling ge-
geven wordt aan de opdracht. Inmid-
dels is de tweede challange ook ver-
zonden en zijn de jeugdleden druk 
bezig om ook hier een zo creatief mo-
gelijke draai aan te geven. De jeugd-
leden ontvangen de opdracht steeds 
op woensdagavond (de vaste speel-
avond) en hebben dan maximaal een 
week om het filmpje in te leveren. Ui-
teraard worden alle filmpjes bekeken 
en beoordeeld, waarbij de beste in-
zendingen uiteindelijk met een prijs 
beloond worden. Op deze wijze kan 
de jeugd, ondanks dat er even niet 
gesport kan worden, tóch actief met 
badminton bezig zijn. 
www.badmintonclublieshout.nl

De wekelijkse ‘Challenge’ levert creatieve 
inzendingen op!

Eerste Nuenense asperges gestoken door Tuinbouwbedrijf De Haas

Lente kent geen corona: voorjaar 
barst gewoon los met asperges
Het is maart 2020. De straten zijn leeg, veel winkels en alle horeca geslo-
ten, mensen komen bijna niet meer buiten. Iedereen weet wat er aan de 
hand is. Waarom dit nodig is.

Maar de lente weet het niet … en de 
zon schijnt, de vogels beginnen aan 
hun nestjes en de bomen en bloe-
men lopen uit. Met de uitbarsting 
van het voorjaar steken ook de asper-
ges hun kopjes weer boven de grond. 
Vorige week woensdag (25 maart) 
heeft Arjan de Haas van Tuinbouwbe-
drijf De Haas aan de Soeterbeek de 
eerste Nuenense asperges van het 
jaar gestoken.

“Ze zijn heerlijk”, vertelt Arjan de Haas 
trots over zijn eerste asperges. Wat 
daarvan de reden is? “De asperges 
vroeg in het seizoen zijn altijd wat 
malser van smaak. Daarbij komt dat 
de velden die we nu kunnen steken, 
jonge velden zijn. De planten die 
daar staan zijn pas één of twee jaar 
oud. Dat zorgt er ook voor dat de as-
perges malser smaken.”

Niet voor het eerst is Arjan de eerste 
teler in Nuenen waar asperges gesto-
ken kunnen worden. Heeft hij een 
speciale plantmethode? Wat is zijn 
geheim? “Geen geheim”, lacht de 
Nuenense agriër. “De grond waar 
deze eerste asperges groeien, wordt 
al van oudsher ‘warme grond’ ge-
noemd. En met het mooie weer van 
de afgelopen weken borrelen de as-
perges dan bijna de grond uit.”
Dit komt doordat asperges een be-
paalde temperatuur aan de wortels 
nodig hebben - zo’n 9 graden - om 
‘wakker’ te worden, zoals dat heet. 
Daarna begint het groeiproces. Hoe 
eerder de grond dus opgewarmd is, 
hoe eerder het witte goud gaat groei-
en. En ‘warme grond’, zoals dat heet 
in de volksmond, bereikt eerder die 
temperatuur.

Gevolgen corona
Sinds vrijdag 27 maart is de boerde-
rijwinkel van Tuinbouwbedrijf De 
Haas aan de Soeterbeek 3 in Nuenen 

Toch heeft Tuinbouwbedrijf De Haas 
nog geen problemen bij het steken 
van de asperges. “Een gedeelte van 
de vaste groep is onderweg. Dat zijn 
de jongere mannen, zonder gezin.” 
Dankzij een werkgeversverklaring 
van De Haas kunnen zij door Duits-
land reizen. “Op dit moment mag ik 

Toos de Haas boerderij winkel

Arjan de Haas op het aspergeveld

Top actie AH
Ik behoor tot de oudere en dus kwetsbare groep mensen en JA, ik ben vroeg op en loop 
al heel vaak ‘s morgens om 7 uur te wandelen in het bos. Heerlijk rustig en ik geniet er-
van. Dus om 7 uur mijn boodschappen kunnen doen in een rustige omgeving is voor 
mij heel goed mogelijk en zelfs heel fijn.
Laten we toch positief blijven en iedere actie waarderen die er genomen wordt. Ie-
dereen doet zijn best om de kwetsbare groep mensen te beschermen, zo ook doet AH 
een poging.
En waarom terugvallen op een eerdere AH reclame betreft het hamsteren. Het hamste-
ren in die reclame heeft totaal een ander doel. Door meerdere producten aan te bieden 
kan de prijs goedkoper. Fijn toch voor mensen met een kleine beurs.
Ik schaam me niet voor mijn leeftijd. Ik ben als oudere blij met deze activiteit van de AH. 
En er gaat helemaal niets over mijn rug.
Laten we in deze moeilijke tijd vooral positief blijven. We hebben elkaar allemaal no-
dig. Iedere actie die ondernomen wordt is Top
Vriendelijke groet van een kwetsbare oudere.

Mevr. M.J.G.A. Raymakers, Quirinushof 4

Bij de dood van Uderzo….
Ooit werd het verre Taxandrië geteisterd door legioenen van vreemde indringers. 
Slechts één dorpje bood hier dapper weerstand tegen. Onder leiding van het kranige 
leidersduo Ickannix en Quistnix, die zeer krachtig van bouw waren dank zij hun voor-
keur voor everzwijn, wisten ze de legioenen buiten de deur te houden. Bovendien was 
er de druïde Vincentrix. Deze wist een absintdrankje te brouwen waardoor alle dorpe-
lingen zich nog sterker voelden dan zij toch al waren.
Nu wilde het toeval dat zich vlakbij het dorpje een legerkamp bevond, Finihortus ge-
naamd, waar de beruchte centurion Iorritsmus Horribilis de scepter zwaaide. Deze cen-
turion nu wilde dolgraag de geschiedenisboekjes in gaan als Iorritsmus Maximus, maar 
daartoe moest hij eerst dat dorpje veroveren. Hoe hij echter ook zijn troepen aanvuurde, 
daarbij geholpen door de verraderlijke Deesixtysix, zij dropen elke keer beschaamd af 
wanneer zij de dorpelingen, strijdlustig zwaaiend met dwèrsklippels, ontwaarden.
Zodoende bleef het schilderachtig dorpje uit handen van Iorritsmus. Maar wel had het 
last van de vele legioenen die dagelijks het schattige dorpje bleven doorkruisen. Vooral 
de rijke dorpeling Nunevertix had daar veel last van. Daarom stelde hij aan Ickannix en 
Quistnix voor om een grote betonnen verdedigingslinie om het dorpje aan te leggen 
waarlangs de legioenen zich ongestoord konden voortbewegen. Het leidersduo deed 
zijn naam eer aan, en nam dit advies klakkeloos over. Zo gezegd zo gedaan.
Wel moesten hiervoor de bossen worden gekapt waarin Ickannix en Quistnix altijd op 
everzwijnenjacht gingen. Maar als ze binnen de verdedigingsgordel bleven hadden ze 
nog steeds de illusie dat ze een dorpje in ’t groen bewoonden, ook al konden ze nu geen 
everzwijn meer vangen.

Fred Lambert (26-3-2020), Wilgenstraat 12 Nuenen

In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst kunnen worden 
met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.
De redactie heeft te allen tijde het recht om de ingezonden brieven in te korten.
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Een goede voedingstoestand 
in corona-tijdperk
Goede voeding draagt bij aan een goede weerstand en is dus 
van extra groot belang in deze tijd. Door het coronavirus is de 
kans op verlies van: spierkracht, afname van de eetlust en on-
dervoeding, enorm vergroot. Speciale aandacht ook voor (ou-
dere) mensen die nu alleen thuis zitten, er is meer kans op een 
eenzijdige voeding en minder beweging. Daardoor is er eer-
der verlies van spierkracht, vermindering van de eetlust en 
meer kans op ondervoeding. Tijdig hierin actie ondernemen 
is van levensbelang daarom graag uw aandacht voor het vol-
gende!
Er is een simpele online screening ontwikkeld om ondervoe-
ding tijdig te herkennen. Op de website goedgevoedouder-
worden.nl staan verschillende tests die uzelf kunt doen. De 
tests brengen het voedingspatroon en de mate van onder-
voeding en bewegen in beeld. Daarnaast staat er op de web-
site ook handige adviezen, leuke recepten en praktische in-
structies.
Als er sprake is van (risico op) ondervoeding en/of darmklach-
ten dan staan de diëtisten in Nuenen voor u klaar om advies 
op maat te geven. Een verwijsbrief is niet nodig. De diëtisten 
bieden telefonisch, per email en via videobellen begeleiding 
aan. De diëtisten gaan op zoek naar de mogelijkheden om, re-
kening houdend met de omstandigheden, voldoende en het 
juiste te blijven eten. Pas goed op uzelf, en elkaar!

Carin Bors, 040- 2840313.
Angelique vd Sanden 06-18922604.
Linda Hoebink 06- 19977833.

 

geopend. En hoewel de lente geen 
rekening houdt met corona, doen ze 
dat hier in de winkel heel uitdrukke-
lijk wél! Afstandsstickers zijn duidelijk 
geplaatst, schermen voor de kassa en 
de asperges gehangen en verzocht 
wordt zoveel mogelijk met pin te be-
talen. “Wij volgen alle maatregelen 
van het RIVM”, benadrukt Arjan. “De 
veiligheid van onze klanten én onze 
medewerkers staat voorop.”

En die medewerkers, hoe zit het daar-
mee? Want normaal gesproken wor-
den veel van de asperges gestoken 
door een vaste groep Polen. “Dat 
klopt”, beaamt de teler. “Ik heb een 
groep vaste mensen, die al tussen de 
tien en vijftien jaar hier werkt. De 
meesten daarvan hebben een gezin 
en zijn dus allemaal nog in Polen. Ze 
zijn voorzichtig en wachten de situa-
tie even af.” Arjan begrijpt dat volko-
men: “Ga je zelf maar na als je ziek 
kunt worden of de kans bestaat dat 
iemand van je familie dat wordt, dan 
wil je bij die mensen in de buurt zijn. 
Dat geldt ook voor hen.” 

niet mopperen, ik heb mensen ge-
noeg. Ik hoor van behoorlijk wat te-
lers dat zij problemen hebben met 
handjes, dat is hier gelukkig niet het 
geval. Daarbij ken ik mijn mensen, 
dat is ook heel fijn”, vertelt Arjan.

Aspergeseizoen.
Het aspergeseizoen is vorige week 
dus begonnen en loopt tot en met 24 
juni. Geen dag langer. Het Sint Jan-
feest betekent ook het einde van het 
aspergeseizoen. Kan De Haas tot die 
tijd verse asperges blijven leveren? 
Of zijn bij hem de asperges eerder op, 
aangezien hij de eerste van het sei-
zoen heeft gestoken?
“Bij ons kun je heel het seizoen verse 
asperges kopen”, bevestigt Arjan. 
“Dat komt door verschillende din-
gen. Er zijn vroege en late rassen. Nu 
steken we de vroege. Dat kan tot on-
geveer mei. Daarna bloeien de late 
rassen, die we tot 24 juni kunnen ste-
ken. Daarbij spelen we ook met de 
temperatuur op de velden en vooral 
in de grond door bijvoorbeeld tun-
neltjes te plaatsen.”

Wie zin heeft in asperges, kan deze 
vers bij de boerderijwinkel van Tuin-
bouwbedrijf De Haas aan de Soeter-
beek 3 in Nuenen kopen. Naast as-
perges hebben ze ook allerlei toebe-
horen om een lekkere aspergemaal-
tijd te maken, zoals eieren, ham, kriel-
tjes, zalm, roomboter, bijpassende 
wijn en diverse soepen en sauzen. Er 
is een mogelijkheid om geschilde as-
perges vacuüm te laten verpakken, 
deze zijn langer houdbaar.

Bestellingen kunt u ook vooraf door-
geven, zodat deze direct klaar liggen. 
De winkel is iedere dag geopend: 
maandag tot en met vrijdag van 9.00 
tot 18.00 uur, zaterdag van 9.00 tot 
17.00 uur en zondag van 10.00 tot 
13.00 uur.
www.tuinbouwbedrijfdehaas.nl
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E I G E N T I J D S
Stop contact,      
zoek contactloos contact met elkaar....
Honderden doden in ons koude kikkerlandje en duizenden in geliefde va-
kantielanden als Spanje en Italië. Volg de instructies van de overheid. 
STOP CONTACT. Zoek alleen contactloos contact met elkaar. Blijf thuis. 
Houd minstens anderhalve meter afstand van elkaar. Ga alleen de deur 
uit voor de noodzakelijke boodschappen. Blijf goed uitkijken en let op el-
kaar. Zorg dat er niemand binnen anderhalve meter opduikt. Anderhalve 
meter, 150 centimeters, is dat nou zo moeilijk….

persoon dan buiten. Duidelijke taal. 
In ons land wordt andere taal gespro-
ken. Hier horen we vage taal zoals 
groepsimmuniteit, intelligente lock-
down, coronaquarantaine, coronaku-
chers en worstcasescenario. 
Ik hou meer van duidelijk taalge-
bruik, zeker in deze moeilijke crisis. 
Heldere taal zoals: Je bent een rund 
als je met vuurwerk stunt! 
Nog even terug naar Maggie De 
Block: “Als huisarts ben ik in de poli-
tiek gestapt om problemen vanuit de 
praktijk te verbeteren.” Zij heeft haar 
handen nu vol aan de coronacrisis. 
Mijn advies: neem een voorbeeld aan 
haar. Spreek dus duidelijke taal, zeg 
wat u bedoelt. 

Houd moed, lieve lezers. Heel veel 
sterkte gewenst. En wie weet: breekt 
op 1 juni de zon door. Op die mooie 
tweede pinksterdag… 

De teller van het aantal personen dat 
in Nederland is overleden aan sars-
CoV-2 (veroorzaakt door het corona-
virus) staat op 864. In ons land is bij 
11.750 mensen het virus vastgesteld 
door het Rijksinstituut voor Volksge-
zondheid en Milieu, afgekort tot 
RIVM. In onze provincie zijn 3163 co-
ronapatiënten. 
In de gemeente Nuenen c.a. is bij 16 
inwoners coronabesmetting vastge-
steld. De gemeente Laarbeek telt 45 
geregistreerde coronapatiënten. In 
ons omliggende gemeenten is de 
tussenstand aldus: Helmond 105, 
Eindhoven 143 en Meijerijstad 243. 
Dat is de gemelde stand op dinsdag 
31 maart. 

Betrouwbare informatie
Voor betrouwbare informatie kun je 
terecht bij de overheid. Via de web-
site www.rivm.nl en op Teletekstpa-
gina 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. 

Blijf in uw kot!
Ook bij onze zuiderburen heeft het 
coronavirus toegeslagen. BLIJF IN 
UW KOT! Dat zegt Volksgezondheids-
minister Maggie De Block. Zij stu-
deerde af aan de VU Brussel als doc-
tor in de genees-, heel- en verloskun-
de en was 25 jaar huisarts in België. 
Maggie weet dus van wanten. ‘Blijf in 
uw kot!’ zo luidt de heldere bood-
schap. En in een interview voegde zij 
er aan toe: Ziet u in het hospitaal een 
bezoeker met een snotneus, gooi die 

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees
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Stop contact,      
zoek contactloos contact met elkaar....

Geen PvdA-loop     
Vrijdag geen PvdA-inloop. We hoeven niet uit te leggen waarom. Dat wil 
niet zeggen dat bestuur en politiek stil zitten. Het is belangrijk dat er in 
deze coronacrisis door de overheid, landelijke en lokaal, doortastend 
wordt opgetreden en menselijk wordt gehandeld. Als lokale politiek 
moet je er alles aan doen om het maatschappelijke en economische leed 
te zien en waar mogelijk te verzachten.

Er zal bij de gemeente veel moeten 
worden geregeld, zowel ambtelijk als 
bestuurlijk. Veel ambtenaren werken 
thuis. Het zal nodig zijn om snel beleid 
te maken door digitaal te vergaderen. 
En met een beetje oefening gaat dat 
ook de burgemeester lukken. 

Zodra de coronacrisis voorbij is, hopen 
wij u weer te ontmoeten in Café Schaf-
rath, gezond en wel. Ondertussen kij-
ken wij om naar onze dorpsgenoten. 
En doen wij onze inkopen niet alleen 
bij de supermarkt, maar ook bij onze 
Nuenense winkeliers. Voor info zie 
onze website www.nuenen.pvda.nl 

De raadsvergadering van 26 maart 
werd weliswaar afgelast, maar het 
dorp moet toch bestuurd worden. 
Zeker in tijden zoals we die nooit eer-
der hebben meegemaakt. Voor ur-
gente zaken zijn de burgemeester en 
(de meeste) fractievoorzitters bij el-
kaar geweest. Urgente zaken, zoals 
een goede informatievoorziening 
naar de Nuenense inwoners, via de 
lokale kranten en de LON. 

Er zijn veel inwoners in Nuenen die 
door de coronacrisis direct worden 
geraakt. De PvdA wil graag weten 
hoe het gaat met de mensen die nu 
geen thuiszorg krijgen? Wordt door 
het CMD geregeld hoe dit kan wor-
den opgevangen? Kunnen de man-
telzorgers het nog aan?

Er zullen veel mensen in financiële 
problemen komen. Hoe gaat het bij-
voorbeeld met de ondersteuning van 
onze Nuenense ondernemers, waar-
onder ZZP’ers, die hun omzet drama-
tisch zien dalen? En is vrijstelling of 
uitstel van gemeentelijke belastin-
gen mogelijk voor mensen die in in-
komen drastisch achteruitgaan? En 
hoe zit het met de bouwprojecten, 
blijft er gewerkt worden aan vergun-
ningverlening voor de woningen 
waar grote behoefte aan is?

Marlon van de Sande onderbrak reis door Zuid-Amerika

Gerwense globetrotter   
weer veilig thuis 
De ouders van Marlon van de Sande hebben dagenlang in hun rats geze-
ten over hun dochter Marlon, op reis in Zuid-Amerika. Jacqueline en Chris 
van de Sande vroegen zich af of Marlon wel veilig thuis zou kunnen ko-
men uit Argentinië. Vanwege de coronacrisis heeft zij haar reis onderbro-
ken en is nu weer veilig thuis in Gerwen.

op Gerwenseweg 51 (zie foto’s). Op 
dit moment wachten nog honderden 
landgenoten in het buitenland met 
smacht op een repatriëringsvlucht 
naar Nederland. Marlon is dat ge-
spaard gebleven. 

ABC-tje…
Marlon is weer tot rust gekomen en 
maakt al weer plannen voor een vol-
gende wereldreis. Bovenaan haar 
reisdoelenlijst staan in alfabetische 
volgorde: Amerika, Bolivia en Cana-
da, ABC dus. 

Het coronavirus veroorzaakt dood en 
verderf in inmiddels zowat de hele 
wereld. Luchthavens liggen er verla-
ten bij, steden en landen gaan op slot 
en links en rechts worden ook avond-
klokken ingesteld. 

Richting Bolivia…
Begin maart reisde Marlon nog vro-
lijk rond in Zuid-Amerika. Zij stond op 
het punt om vanuit Argentinië naar 
Bolivia te vliegen toen in ons land het 
virus toesloeg. Ook Amerika en Ar-
gentinië zijn niet gespaard gebleven. 
Marlon zou volgens plan begin april 
weer thuis komen van haar trip naar 
Zuid-Amerika.

Veilig op vaderlandse bodem…
De reislustige Gerwense vrouw is op 
10 oktober vorig jaar vertrokken naar 
Colombia voor een rondreis door ver-
schillende Zuid-Amerikaanse landen. 
Bijna een half jaar later onderbrak zij 
haar reis en donderdag 19 maart 
landde de 31-jarige Gerwense globe-
trotter weer veilig op vaderlandse 
bodem. De dolblije ouders verwel-
komden hun dochter op Schiphol en 
zorgden voor een feestelijk onthaal 

Op de foto staat Marlon in Patagonië, een van de mooiste gebieden op onze planeet. 
Patagonië strekt zich uit over Chili en Argentinië. De foto is gemaakt in Chili (privé-foto)

Avondje Conn  
afgelast,   
nieuwe pogingen   
in het najaar
Het Avondje Conn stond voor woens-
dag 13 mei op de agenda. Wij zien 
ons genoodzaakt om het Avondje 
Conn en de Workshop IoT uit te stel-
len tot na de zomer. Vanwege de be-
perkingen die de coronacrisis ons al-
len oplegt, is het niet mogelijk om 
evenementen te organiseren.
Zodra we allen meer weten over de 
verdere ontwikkelingen omtrent de 
coronamaatregelen, zal het bestuur 
van de Conn een nieuwe datum vast-
stellen. Wij gaan vooralsnog uit van 
een avond in september of oktober. 
Vanzelfsprekend houden we u op de 
hoogte. Voor de Workshop IoT was 
nog geen datum vastgesteld, maar 
het was de bedoeling om dit in april 
of mei te organiseren. Ook dit evene-
ment zullen we vooralsnog uitstellen 
tot in het najaar.
http://www.connuenen.nl/

Laat Nuenen   
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het nieuws

wat u vindt dat Nuenen 
moet weten. Plaats GRATIS

uw redactioneel artikel.
redactie@ronddelinde.nl

Sorara Outdoor Living komt met 
nieuwe prijswinnende pergola
Sorara Outdoor Living staat al meer dan 20 jaar bekend om haar ruime as-
sortiment aan parasols, partytenten, hangmatten en aanverwante artike-
len. In alle producten komen de kernwaarden van het bedrijf terug: de-
sign, functionaliteit en kwaliteit. Dit is ook terug te zien in de nieuwe Mi-
rador Pergola, de ideale kant-en-klare oplossing voor je terras met een 
uniek ontwerp.

Afgelopen maand is de pergola be-
kroond met de Red Dot Design Award 
2020. Dit is een prestigieuze internati-
onale prijs voor onder andere pro-
ductontwerp. De jury looft de combi-
natie van het luxe moderne design 
met ultieme functionaliteit. 
De Mirador Pergola is speciaal ont-
worpen voor wisselende weersom-
standigheden. Het unieke kantelbare 
lamellen-dak van de Mirador Pergola 
biedt vele mogelijkheden van be-
scherming tegen zon, regen en wind. 
Zo heb je door de eenvoudig bedien-
bare lamellen de keuze om in de zon 
of schaduw te zitten. Maar ook bij re-
genachtig weer blijf je door het kan-
telbare dak droog. Want wanneer de 
lamellen gesloten zijn, is het dak com-
pleet waterdicht. Het water wordt di-
rect gecontroleerd afgevoerd via het 
innovatieve geïntegreerde wateraf-
voersysteem. 

Met de Mirador Pergola toont Sorara 
Outdoor Living tevens dat luxe niet 
altijd duur hoeft te zijn. De pergola is 
namelijk standaard zeer aantrekke-
lijk geprijsd. Maar om het winnen 
van de Red Dot Award 2020 te vieren 
geeft Sorara Outdoor Living nu extra 
korting!

Bent u geïnteresseerd in deze prijs-
winnende pergola of wilt u meer in-
formatie? U bent van harte welkom in 
het Sorara Outlet Center in Nuenen. 
De deskundige adviseurs staan voor 
u klaar met gedegen advies. Daar-
naast worden ook de andere produc-
ten uit het assortiment (zoals: para-
sols, partytenten, etc.) met extreem 
hoge kortingen verkocht.

Sorara Outlet Center: geopend van 
dinsdag tot en met zaterdag (10.00 
tot 16.00 uur), Duivendijk 5 Nuenen. 



ROND DE LINDE week 14 Donderdag 2 april 2020

Geen voortgang 
voor live tv-  
uitzendingen LON 
Afgelopen vrijdag zond de LON een 
eerste live proefuitzending uit. De 
bedoeling was om samen met Het 
Klooster, Cultuur Overdag en de ge-
meente Nuenen te komen tot een 
dagelijks live tv-programma van, 
voor en met Nuenenaren, om inwo-
ners een hart onder de riem te ste-
ken. Hoewel de uitzending met veel 
enthousiasme ontvangen is, hebben 
betrokken partijen moeten besluiten 
om aan de plannen geen verdere uit-
voering te geven.

Uit de evaluatie van de proefuitzen-
ding van vrijdag jl. bleek dat het niet 
mogelijk én onverantwoord is om 
binnen de geldende richtlijnen van 
de overheid en het RIVM live-tv te 
maken in de semipermanente studio 
in de Raadzaal van Het Klooster. Met 
name de gezondheidsrisico’s voor 
mensen die tot de verhoogde risico-
categorie behoren, onder wie de 
technici van de LON, zijn niet accep-
tabel. De LON, Het Klooster, Cultuur 
Overdag en de gemeente hebben 
daarom met pijn in het hart het be-
sluit genomen dit initiatief te staken. 
De initiatiefnemers betreuren dit be-
sluit. Ze bruisen echter nog van de 
ideeën en gaan op zoek naar andere 
manieren om de inwoners in deze 
moeilijke tijd een hart onder de riem 
te kunnen steken. 

Kinderhulp schort huis-aan-huiscollecte op en collecteert digitaal

Stijgende tendens in aanvragen 
voor school- en spelmateriaal
Duizenden collectanten maakten zich klaar om van 20 t/m 25 april langs 
de deuren te gaan om geld op te halen voor kinderen in armoede. Wegens 
het coronavirus dat Nederland in de greep houdt is de collecte echter op-
geschort. Een flinke klap voor Nationaal Fonds Kinderhulp, omdat dit 
juist de gezinnen raakt die financieel krap zitten. Kinderhulp beraadt zich 
nog op alternatieven samen met de andere fondsen en Stichting Collecte-
plan en is een digitale collecte gestart.

Jan Wezendonk, directeur van Kin-
derhulp: “Het is de juiste keuze voor 
het welzijn van alle mensen in Neder-
land, ook al is de jaarlijkse huis-aan-
huiscollecte voor Kinderhulp heel 
belangrijk”. Tijdens de collecteweek 
in april halen de collectanten gemid-
deld 700.000 euro op. Met dit geld 
kan Kinderhulp simpele, vaak van-
zelfsprekende dingen tóch mogelijk 
maken voor kinderen die het thuis 
niet breed hebben.

Fonds harder nodig dan ooit
“In deze roerige tijden is ons fonds 
misschien wel harder nodig dan ooit”, 
spreekt Jan Wezendonk bezorgd. 
Hardwerkende ouders die hun baan 
(dreigen te) verliezen, gezinnen die 
24/7 op elkaar aangewezen zijn en 
kinderen die thuis hun schoolwerk 
moeten doen. Het is voor iedereen 
een stressvolle tijd die vraagt om 
aanpassingsvermogen. Des te meer 

geldt dat voor gezinnen die leven 
rond het wettelijk minimum inko-
men. Er wordt dan ook niet minder 
beroep gedaan op Kinderhulp. Jan 
Wezendonk: “We zien een stijgende 
tendens in aanvragen voor school- 
en spelmateriaal en doen er alles aan 
om hierin te kunnen voorzien. Om zo 
de druk en stress die deze gezinnen 
ervaren iets te kunnen verlichten.”

60 jaar Kinderhulp
De collecte is niet het enige dat niet 
doorgaat. Diverse activiteiten, in het 
kader van het 60-jarig bestaan van 
Kinderhulp, zijn tot nader order opge-
schort, zoals de jubileumcampagne 
en de Held&run, de eerste editie van 
een sponsorloop voor Kinderhulp. 
Alle betrokkenen worden nader geïn-
formeerd over mogelijke nieuwe data. 

Kijk voor meer info over de digitale 
collecte op kinderhulp.digicollect.nl

Nationale Molendag gaat niet door
De Hollandsche Molen en Het Gilde van Vrijwillige Molenaars hebben be-
sloten de Nationale Molendag die op 9 en 10 mei zou plaatsvinden, af te 
gelasten. De organisaties volgen hiermee het besluit van de regering om 
alle samenkomsten, ongeacht de omvang, tot 1 juni te verbieden. De re-
gering wil met deze maatregel de verspreiding van het coronavirus zo-
veel mogelijk inperken.

Het evenement wordt ook niet ver-
plaatst naar een later moment in het 
jaar. Op 12 en 13 september vindt na-
melijk al Open Monumentendag 
plaats. We roepen alle molens op om 
daaraan mee te doen, uiteraard mits 
de overheidsrestricties dan zijn op-
geheven.

De organisaties vinden het erg jam-
mer dat het jaarlijkse landelijke mole-
nevenement geen doorgang kan vin-

den. “We willen Nederland graag ont-
vangen op onze prachtige molens en 
dit cultureel erfgoed een mooi po-
dium geven en jong en oud kennis la-
ten maken met het ambacht van mo-
lenaar. Daarnaast is het besluit een 
teleurstelling voor de vele molenaars 
en vrijwilligers die zich ieder jaar ver-
heugen op Nationale Molendag. Een 
groot aantal van hen is al druk bezig 
met de voorbereidingen. Voor De 
Hollandsche Molen staat echter de 
gezondheid, juist van deze vrijwilli-
gers en natuurlijk van het publiek 
voorop. Wij hebben vanaf het begin 
van de corona-crisis de richtlijnen 
van de overheid gevolgd en ook nu 
houden we ons hieraan”, zegt Nicole 
Bakker, directeur van De Hollandsche 
Molen. Erik Kopp, voorzitter van Het 
Gilde van Vrijwillige Molenaars sluit 
zich hierbij aan: “Het is niet nodig ge-
zondheidsrisco’s te lopen in verband 
met het belang van de instandhou-
ding van de molens.”

Beroepsmolenaars
Ons land kent ook beroepsmole-
naars, onder wie zo’n 40 korenmole-
naars verenigd in het Ambachtelijk 
Korenmolenaars Gilde. Hun molens 
zijn - in een aantal gevallen en onder 
strikte voorzorgsmaatregelen - be-
perkt geopend. Voor meer informatie
www.molenaarsgilde.nl/

Coronavirus en  
gezelschapsdieren
Hoewel experts van de Wereldge-
zondheidsorganisatie, de Amerikaan-
se Centers for Disease Control and 
Prevention en elders het erover eens 
zijn dat katten en honden geen risico 
lopen om covid-19 te krijgen of het 
op mensen over te dragen, biedt 
PETA informatie over de beste manie-
ren om gezelschapsdieren en hun 
verzorgers veilig en gezond te hou-
den tijdens deze ongekende uitbraak. 

Doe nooit gezichtsmaskers bij dieren 
op, omdat deze ademhalingsmoei-
lijkheden kunnen veroorzaken. Laat 
dieren gewoon vrij door uw huis 
rondlopen - sluit ze niet op in een 
kooi of bench. Als een geïnfecteerd 
persoon een hond aanhaalt en het 
coronavirus achterlaat op de vacht 
van het dier, is dat niet anders dan als 
het virus wordt achtergelaten op een 
deurknop, een leuning, een mensen-
hand of een ander oppervlak dat een 
geïnfecteerd persoon heeft aange-
raakt. PETA roept verzorgers op om 
zichzelf en hun gezelschapsdieren te 
beschermen door voorzorgsmaatre-
gelen te nemen: als u iemands hand 
niet schudt, zou diegene ook uw 
hond of kat niet moeten aanhalen.

Hamster niet - dit kan leiden tot te-
korten voor anderen - maar plan 
vooruit en zorg ervoor dat u voldoen-
de voedsel en medicijnen heeft voor 
uw gezelschapsdieren.

Help buren die mogelijk niet in staat 
zijn om voor hun gezelschapsdieren 
te winkelen en doneer voedsel voor 
gezelschapsdieren aan voedselban-
ken. Ga voor meer info naar PETA.nl

(Geen) Koningsdag dit jaar 
Wat velen al dachten werd realiteit. Rijksoverheid besloot om na de eer-
ste ingreep tegen de ontwikkeling van het Coronavirus de regels verder 
aan te scherpen en verbood alle evenementen tot 1 juni. Ook voor ons als 
organisatie heeft het gevolgen. Aan ons de taak om het draaiboek terug 
te draaien en te controleren of je alles wel hebt teruggedraaid en of de 
kraam reserveringen zijn terugbetaald. 

Het is een feit. Koningsdag 2020 gaat 
niet door. Daarom voor iedereen die 
het Oranje Comité een warm hart 
toedraagt en mee heeft geholpen bij 
de voorbereiding Koningsdag 2020, 
hartelijk dank. 

• Scouting Rudyard Kipling
• Speeltuin Kievit
• Clemens Parochie 
• Dorpswerkplaats 
• Jumbo Grimbergen
• Kringloopwinkel Het Goed 
• Gemeente Nuenen 
• Openbare werken gemeente Nuenen
• Auberge Vincent
• Park Horeca
• Manage Hooidonk
• EHBO Nuenen
• Showkorps Oefening en Volharding 
• Het Klooster

en natuurlijk alle inzetbare vrijwilli-
gers, hartelijk dank. 

Geef Nuenen kleur en vlag op 27 april!

Ook al zijn er op 27 april geen feeste-
lijke activiteiten zichtbaar u kunt toch 
de vlag buiten hangen om er een ge-
voelsmatige Koningsdag van te ma-
ken. Het geeft ons dorp kleur!

Namens het bestuur 
Oranje Comité 

Nuenen

Namens het bestuur 
Oranje Comité 

Cohort afdeling bij Vitassist Zorghotel

Ouderenzorgorganisaties  
werken samen in de coronacrisis
De druk op de ziekenhuizen en de zorgorganisaties in de regio Zuidoost-
Brabant neemt op dit moment toe. De verwachting is dat deze druk de ko-
mende dagen verder zal toenemen. Dat vraagt om een herverdeling van 
de beschikbare zorgcapaciteit in de regio. 

De vier ziekenhuizen en twaalf zorg-
organisaties* in de regio hebben sa-
men afgesproken om een aantal co-
hort afdelingen in te richten voor de 
opvang van coronapatiënten die niet 
naar huis kunnen vanuit het zieken-
huis. Zo wordt samen extra capaciteit 
gecreëerd. Inmiddels is een cohort 
afdeling opgezet bij onder meer Ok-
tober in Veldhoven (huize Merefelt). 
Donderdag 26 maart ging ook de co-
hort afdeling in het Vitassist Zorgho-
tel in Helmond van start.
De afdeling in Vitassist heeft plaats 
voor 21 mensen met (lichamelijke) 
somatische klachten en een bewezen 
Covid-19 besmetting. De mensen 
worden in cohort verpleegd; dat be-
tekent dat zij samen een groep vor-

men en de zorgmedewerkers continu 
in dezelfde beschermende kleding 
rondlopen (dit is efficiënter en scheelt 
schaarse materialen). De Zorgboog is 
samen met Savant Zorg de organise-
rende partij. Beiden stellen zij mede-
werkers beschikbaar die alleen op 
deze speciale afdeling worden inge-
zet. Ziekenhuishygiënisten adviseren 
mee over de juiste aanpak; er gelden 
strikte hygiënemaatregelen.

* Elkerliek ziekenhuis, Catharina zie-
kenhuis, Anna ziekenhuis, Maxima 
Medisch Centrum, Annaklooster, Val-
kenhof, Archipel, Joriszorg, Vitalis-
groep, Oktober, Land van Horne, 
Zuidzorg, St. Anna Zorggroep, Amali-
azorg, Savant Zorg en de Zorgboog.

Koff erbakverkoop 
Gerwen verzet 
naar september
De kofferbakverkoop in Gerwen die 
gepland stond op 19 april, gaat in 
verband met de maatregelen om-
trent het Coronavirus niet door. Deze 
Kofferbakverkoop Gerwen is verzet 
naar 27 september 2020. Deelnemers 
die zich al hebben ingeschreven voor 
de markt van april 2020: uw huidige 
inschrijving voor april is ook geldig in 
september 2020. Uw inschrijfnum-
mer verandert niet. Dank voor uw be-
grip. De organisatie wenst iedereen 
veel sterkte om de komende tijd door 
te komen, hopelijk in een goede ge-
zondheid.
www.kofferbakverkoop-gerwen.nl

Beste Senergiek-leden,
Het bestuur van Senergiek heeft in verband met het coronavirus helaas 
ook moeten besluiten om de opschorting van alle binnen- en buitenacti-
viteiten van Senergiek te verlengen tot 1 juni 2020. Ook de hulpdienst 
voor ouderen is stilgelegd.

Het bestuur van Senergiek wil u laten 
weten dat zij aan u denkt; uit het oog 
is niet uit het hart! Wij hopen u zo 
spoedig mogelijk weer te ontmoeten 
via onze activiteiten, in Het Klooster, 
in d’n Heuvel, De Koppelaar, De 
Goudvink, De Akkers, Scarabee en in 
de Mgr. Cuytenlaan.

Voor urgente zaken kunt u, bij voor-
keur op maandag- en donderdag-
ochtend van 09.00 - 11.00 uur, met 
het bestuur in contact treden via 06-
30 94 46 85. 

Houdt afstand en pas goed op uzelf!

Het bestuur van Senergiek 
seniorenvereniging Nuenen c.a.

Elkaar ontmoeten via de Senergiek-
activiteiten kan dan wel even niet, 
maar bellen natuurlijk wel. KBO-Bra-
bant heeft het initiatief genomen 
voor Belgroepen. In zo’n groep deelt 
een Senergiek/KBO- lid zijn of haar 
telefoonnummer met maximaal ne-
gen andere leden in Nuenen. U heeft 
de informatie hierover ontvangen via 
de Nieuwsflits en/of via een flyer in 
uw brievenbus.

Ons maandblad TREFPUNT zal niet 
verschijnen. De ONS, het maandblad 
van KBO Brabant kunt u wel verwach-
ten in de week van 6 april.
Wel willen we u blijvend informeren 
via de website www.senergiek-nue-
nen.nl en van tijd tot tijd met een 
Nieuwsflits die via een email toege-
stuurd wordt.

Heeft onze ledenadministratie nog 
niet uw (juiste) mailadres?
Geef het door aan info@senergiek-
nuenen.nl.
Dan blijft u op de hoogte!

SENIORENVERENIGING NUENEN

De WLG denkt aan jullie!
Het is een rare, moeilijke tijd voor iedereen. Het is stil op straat, iedereen 
blijft zoveel mogelijk binnen en sociale contacten staan op een laag pitje. 
We proberen ons te vermaken met puzzelen, een spelletje, televisie of an-
dere kleine activiteiten. Maar bij elkaar komen dat gaat nu niet. Op tv 
gaat het merendeel over de voortgang van Corona. Het is een heftige tijd, 
die nog wel even gaat duren. Misschien is het soms wat saai en stil en zelfs 
te stil. Weet dat de WLG medewerkers aan jullie denken. We snappen dat 
het ook moeilijk is om nu de wekelijkse inloop, de wandeling, het fietsen, 
het samenzijn te moeten missen.

leesboek, wij maken graag de deur 
van de Heuvel even voor je open zo-
dat je een boek kan uitzoeken. Wil je 
graag een puzzel leggen dan kijken 
wij, of we er misschien nog een kun-
nen brengen. Als je mensen kent die 
blij zouden zijn met een kaartje of 
ziek zijn, laat het ons weten en geef 
dan naam en adres even door. Een te-
lefooncirkel opzetten, als daar be-
hoefte aan is, is zeker ook een moge-
lijkheid. 
Zo proberen wij te helpen waar wat 
nodig en of behoefte aan is. Heel veel 
sterkte en een goede gezondheid ge-
wenst.
De WLG wil via dit berichtje laten we-
ten dat wij aan jullie denken. Groet 
van de bezoekersgroep WLG. Mail-
adres is; werkgroepleefbaarheidger-
wen@gmail.com, en als het kan graag 
mailen. Als dat niet mogelijk is mag je 
in deze (corona) situatie bellen tus-
sen 10.00 en 12.00 uur of tussen 
17.00 en 19.00 uur naar het telefoon-
nummer 06- 41102625. 

Lieve Gerwenaren, nu we elkaar niet 
fysiek kunnen zien, is er misschien 
toch behoefte aan contact. Je mag al-
tijd bellen om je verhaal te vertellen. 
Mailen om een vraag te stellen, bv. 
om boodschappen mee te brengen 
of medicijnen op te halen, is altijd 
een optie. Zit je verlegen om een 
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Help lokale voedselproducenten 

#supportyourlocalsNL steunt  
lokale voedselproducenten met 
het opzetten van korte ketens
Lokale ondernemers hebben het moeilijk en dat het een ramp is voor 
chefs en restauranthouders is duidelijk. Minder zichtbaar zijn de lokale 
producenten die veelal voor een groot deel van hun afzet afhankelijk zijn 
van de horeca. Terwijl de schappen van de supermarkt worden leeg ge-
hamsterd kunnen ondernemers hun mooie lokaal geproduceerde pro-
ducten niet kwijt. Daarom roept Support Your Locals heel Nederland op 
om de lokale producenten in de armen te sluiten en samen korte ketens 
op te bouwen. De eerste initiatieven onder de vlag van #supportyourlo-
calsNL zijn ontstaan in Amsterdam en Utrecht. Eindhoven e.o. volgt nu. 

#supportyourlocalsNL 
pakket Eindhoven en omstreken 
bezorgt tot aan de deur
In de regio Eindhoven hebben Heyde 
Hoeve Duroc, Vleesrokerij Ad Rein-
ders, kaasboerderij de Ruurhoeve, 
Qarc Zuivel in Bladel, bakkerij God-
fried de Vocht, Heeren Groenten en 
Fruit, Houben Worstenbrood en Res-
taurant De 3 Gebroeders in Gerwen 
zich verenigd. 
Samen bieden zij per direct een box 
vol basis ingrediënten aan die na be-
stelling binnen enkele werkdagen 
thuis worden bezorgd. Tiny Schepers 
van de Heyde Hoeve: “Voedselprodu-
centen zitten in zwaar weer en met 
#supportyourlocals willen wij hen zo-
veel mogelijk steunen. Daarom ma-
ken wij pakketten waar iedereen blij 
van wordt! Ze zitten vol met: groen-
ten, fruit, zuivel, brood en vlees”. Alle 
boxen zijn met veel aandacht voor 
hygiëne ingepakt. Bestellingen zijn al 
te plaatsen en worden binnen 2 
werkdagen vanaf 12.00 uur tot 18.00 
bij jou op de stoep bezorgd. 

Korte ketens in heel Nederland 
In heel Nederland worden lokale 
voedselproducenten zwaar geraakt 
door de coronacrisis. Support Your 
Locals roept dan ook iedereen op om 
soortgelijke korte ketens om te zet-
ten en zo lokale voedselonderne-
mers te steunen in deze moeilijke tij-
den. Zo kunnen de producenten blij-
ven doen waar ze goed in zijn én 
voorkomen we dat er onnodig voed-
sel wordt verspild. Bovendien kan de 
consument zo blijven genieten van 
de beste producten. Help elkaar 
vooruit en doe mee! 

Hoe kun jij helpen?
Koop een lokale voedselbox bij jou in 
de buurt of als die er nog niet is, 
neem zelf initiatief. Kijk onder de 

#supportyourlocals welke initiatie-
ven er al zijn. Woon je in de buurt van 
Eindhoven? Bestel dan het #suppor-
tyourlocalsNL Eindhoven pakket. 

Kijk op www.supportlocalseindhoven.
nl voor meer informatie over het plaat-
sen van je bestelling. 

Deze landelijke campagne is een ini-
tiatief van Support Your Locals Am-
sterdam en Food Cabinet en wordt 
gedragen en gesteund door een 
groeiend netwerk van voedselprodu-
centen in Nederland en supporters 
die helpen zo veel mogelijk mensen 
te bereiken met deze boodschap. Sa-
muel Levie en Miljuschka Witzenhau-
sen zijn ambassadeur van de cam-
pagne.

Corona en de woningmarkt (2)
Er kan heel wat gebeuren in twee, drie weken tijd. De coronacrisis heeft inmid-
dels een veel grimmiger gezicht gekregen dan ten tijde van mijn vorige co-
lumn. Alle aandacht gaat nu in de eerste plaats uit naar ieders gezondheid en 
naar de sociale gevolgen van de gedeeltelijke lockdown van onze samenle-
ving. En dat is natuurlijk helemaal terecht. Tegelijkertijd zien we grote zorgen 
over de ontwikkeling van de economie. De eerste - massieve en kostbare -
noodpakketten worden opgetuigd om te voorkomen dat we na de coronacri-
sis ook economisch gezien in een diep dal terechtkomen.
Dat ik daarbij extra kijk naar de gevolgen voor de woningmarkt, spreekt na-
tuurlijk vanzelf. ‘Maakt corona een einde aan het jarenlange feestje op huizen-
markt?’ kopte het Financieele Dagblad (FD) al. Experts in dat artikel verwach-
ten dat mensen gaan afwachten en het kopen van een huis uitstellen vanwege 
onzekerheid over het inkomen. Dat kan in eerste instantie leiden tot minder 
transacties en daarna tot daling van de prijzen, terwijl tegelijkertijd de rente 
iets zal oplopen. De economen van de Rabobank verwachten geen prijsdaling, 
maar voorzien een minder hoge stijging (dus niet de 5,5% die zij begin dit jaar 
voorspelden).
Veel zal uiteraard afhangen van de snelheid waarmee we het virus onder con-
trole krijgen. Hoe eerder dat gebeurt, hoe sneller de economie - mede dankzij 
de overheidssteun - weer kan normaliseren. In onze eigen makelaarskantoren 
zie ik vooralsnog een beperkt aantal annuleringen. Er wordt door gegadigden 

nog volop overboden. En op een recent in verkoop genomen 
nieuwbouwproject in Waalre is inmiddels al een over-in-

schrijving van 25%. 
Hoe je het wendt of keert, er is veel vraag naar wonin-
gen - ook gezien de bevolkingsgroei - en het tekort is 
en blijft groot, dus in die zin was dat ‘feestje op de 
woningmarkt’ ook maar betrekkelijk. Ik zie voorlopig 
eerder een time-out dan een diepe crisis. Wij blijven 
dus gewoon ons werk doen en uiteraard leven we 

daarbij alle RIVM-regels na. Dus ook wij hebben nu voor-
al telefonisch overleg met opdrachtgevers en gegadig-

den en laten bezichtigingen uitsluitend onder zware 
restricties voor slechts twee mensen tegelijk door-
gaan. Eerste zorg is de verspreiding van het virus 
te stoppen! 

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

76     
jaar
Wat als je moeder jarig is en je mag 
er niet heen? Dan breng je een se-
renade en hengel je de cadeautjes 
naar binnen via het balkon. Wij 
hielden tussen de gezinnen 1,5m 
afstand en de buren konden mee-
genieten van de muziek.

De jarige was Hetty Postema, ze is 76 
jaar geworden en woont aan de 
Stockbempt.

Mijn moeder vindt een liedje altijd 
heel leuk bij een feest dus dit kon ze 
wel waarderen. Hetty staat altijd klaar 
voor anderen. Dat zit in haar bloed. 
Hier heeft ze een paar jaar geleden 
nog een lintje voor gekregen.

Ria van de Reijt-Postema

Muziek: de Deurzakkers, 
het feest kan beginnen.

Open de ruiten want wij staan buiten
We gaan er tegenaan
Open de ruiten want wij staan buiten
Laat ons nu maar begaan
We bouwen met z’n allen een mooi feestje 
in de tuin
Anderhalve meter, anders kost het een 
fortuin.
Open de ruiten want wij staan buiten
Ons Hetty die wordt zesenzeventig jaar!

Want we gaan nog niet naar huis
Want ons moeder die zit thuis

Hetty is weer jarig, en dat is heel erg fi jn
Helaas is er geen feestje dat doet een beetje 
pijn
Maar ach dat is maar bijzaak, want waar 
het ons om gaat,
Is onze lieve moeder, zij staat altijd paraat

Open de ruiten want wij staan buiten
We gaan er tegenaan
Open de ruiten want wij staan buiten
Laat ons nu maar begaan
We bouwen met z’n allen een mooi feestje 
in de tuin
Anderhalve meter, anders kost het een 
fortuin.
Open de ruiten want wij staan buiten
Ons Hetty die wordt zesenzeventig jaar!

Want we gaan nog niet naar huis
Want ons moeder die zit thuis

Wij mogen nu niet binnen, dus dat is heel 
erg naadje
Maar daarom geven wij jou, van elk van 
ons een plaatje
Dan kan je naar ons kijken, zoveel als je 
maar wil
Ik hoop je snel te kussen maar misschien 
wordt het april

Open de ruiten want wij staan buiten
We gaan er tegenaan
Open de ruiten want wij staan buiten
Laat ons nu maar begaan
We bouwen met z’n allen een mooi feestje 
in de tuin
Anderhalve meter, anders kost het een 
fortuin.
Open de ruiten want wij staan buiten
Ons Hetty die wordt zesenzeventig jaar!

Want we gaan nog niet naar huis
Want ons moeder die zit thuis

Fietsevenement 
Rondje Helmond 
wordt verplaatst
Fietsevenement Rondje Helmond 
wordt uitgesteld naar een later mo-
ment. Dit evenement stond gepland 
voor zondag 3 mei. Vanwege de 
maatregelen rondom het Coronavi-
rus is het momenteel niet haalbaar 
om dit evenement te laten plaatsvin-
den. De organisatie gaat bekijken of 
het evenement op een later moment 
in dit jaar alsnog kan doorgaan.
Het Rondje Helmond is ook te fietsen 
op eigen gelegenheid. Door middel 
van het volgen van de routebordjes 
komt u langs de mooiste plekken in 
Helmond. Zodra VVV Helmond- de 
Peel weer geopend is, is daar ook het 
routeboekje verkrijgbaar. Mocht u de 
route graag online willen downloa-
den dan kan dat o.a. via www.route.
nl. Als zoekterm kunt u Rondje Hel-
mond gebruiken.

Corona-hulp in Nuenen           
Door de Corona-crisis zijn veel kwetsbare mensen alleen thuis komen te 
zitten en hebben behoefte aan contact en praktische hulp. Er is de afgelo-
pen weken een grote hoeveelheid aan hulpinitiatieven ontstaan. Hart-
verwarmend om te zien! LEVgroep inventariseert de initiatieven die er 
zijn in Nuenen en probeert zo een beetje overzicht te krijgen en mensen 
met een hulpvraag zo goed mogelijk te verwijzen of in contact te brengen 
met hulpbieders. Als er meer nodig is of als er zorgen zijn, kan er zo nodig 
gelijk geschakeld worden met collega’s in het CMD.

Er zijn ook verschillende vrijwilligers-
organisaties gebeld om te vragen 
wat zij doen nu hun activiteiten stil 
liggen. Ze geven aan dat hun vrijwilli-
gers de deelnemers nu regelmatig 
bellen hoe het er mee gaat. Vooral 

voor ouderen is het fijn dat zij zo con-
tact kunnen blijven houden.
Verschillende mensen hebben de 
LEVgroep ook spontaan benaderd 
om hulp aan te bieden voor ouderen 
en zieken, door bijv. boodschappen 
te doen of een hondje uit te laten. Er 
is al een lijstje met mensen die hier-
voor gevraagd mogen worden. Er 
zijn inmiddels ook Facebookgroe-
pen speciaal voor hulp tijdens deze 
Corona-crisis en ook in buurt-
whatsapp-groepen kan hulp wor-
den gevraagd en geboden. Verschil-
lende mensen hebben ook aange-
boden om alleenstaande ouderen af 
en toe te bellen om te vragen hoe 
het gaat en of ze ergens hulp bij no-
dig hebben. Een luisterend oor bie-
den aan juist deze mensen is belang-
rijk nu ze in een sociaal isolement 
zijn gekomen. De ouderenorganisa-
ties, wijkverenigingen en de kerken 
zijn hierin ook actief. 
Heeft u ook een vraag, aanbod of 
idee? Wij horen het graag. Tel. 040-
2831675 of mail: ismene.borger@lev-
groep.nl
Kijk ook eens op: https://www.lev-
nuenen.nl/lokaal-aanbod/corona-
we-doen-het-samen

NUENEN

@Home?   
Zoek ontspanning 
in de tuin
Nu we massaal vanuit huis werken of 
noodgedwongen thuis zitten, is dit 
de uitgelezen kans om in de tuin aan 
de slag te gaan. Door dit nu te doen 
geniet je straks van prachtige bloe-
men en planten in je tuin.

Zomerbloeiende bloembollen
Creëer fijne afleiding tijdens deze 
‘thuisdagen’ door zomerbloeiende 
bloembollen te planten. Je kunt deze 
in de border en in potten planten. Zo-
merbollen of knollen plant je twee 
keer zo diep als de bol hoog is. Bego-
nia’s en dahlia’s zijn de uitzondering 
hierop en worden net onder de opper-
vlakte geplant. Door ze nu te planten 
geniet je straks van adembenemende 
dahlia’s, lelies, calla´s en gladiolen in 
de tuin. Wil je meer weten over bloem-
bollen? Kijk op www.bloembol.org

Tuinrozen
Bezig zijn in je tuin geeft ontspan-
ning en plezier. Ga heerlijk met tuin-
rozen aan de slag. Ze zijn er in ver-
schillende vormen zoals struikrozen, 
klimrozen en stamrozen. Het kleu-
renpallet van de bloemen is breed, 
van wit tot paars, pastelgeel tot knal-
rood en alles ertussenin. Verdiep je in 
de geur van rozen, dan gaat er een 
wereld voor je open; van honingzoet, 
tot pittig kruidig. Kijk voor meer in-
formatie over tuinrozen op
www.roses4gardens.nl

Foto: iBulb

Kindermuziekweek 
klinkt online   
tot 6 april!
De tweede landelijke Kindermuzie-
kweek 2020 is een evenement dat 
wél doorgaat! Tot en met 5 april kun-
nen kinderen van 0 tot 12 jaar genie-
ten van alle soorten muziek, maar nu 
online. Want muziek verbindt, juist 
nu! 

Een dikke week doordrenkt van mu-
ziek voor kinderen van 0 tot 12 jaar. 
Muziek zelf maken of liever alleen 
luisteren? Kinderen mogen zelf kie-
zen! Iedere dag is er keuze voor activi-
teiten uit een boordevol programma 
dat is samengesteld met onze deel-
nemers en ambassadeurs! Zelf mu-
ziek maken, een optreden bijwonen 
van Dirk Scheele via de live stream, 
lekker dansen met de Dons-band, 
meedoen aan de dag-contest of live 
vragen stellen aan één van onze am-
bassadeurs? Het kan allemaal! Bezoek 
de website voor het hele programma: 
www.kindermuziekweek.nl 

Kindermuziekweek
In 2019 heeft een aantal grote Neder-
landse organisaties uit de muzieksec-
tor de krachten gebundeld om een 
gezamenlijke droom te realiseren: een 
landelijke jaarlijks terugkerende Kin-
dermuziekweek. Het doel? Alle kinde-
ren uit Nederland van 0 tot 12 jaar la-
ten genieten van het maken en het 
luisteren naar live muziek. Na een suc-
cesvolle eerste editie waarbij partners 
uit het hele land zich aansloten is het 
nu tijd voor de tweede editie. Alleen is 
deze dit jaar geheel digitaal. 

Hoe werkt het?
Op de website www.kindermuziek-
week.nl staat een programma in de 
vorm van een blokkenschema. Dit 
kun je printen zodat je weet wat er op 
iedere dag te doen is. Via onze 
facebook- en instagrampagina /kin-
dermuziekweek verwijzen we je ie-
dere dag door naar alle muziekactivi-
teiten van die dag. Doe mee! Je kunt 
luisteren, je kunt meedoen, er zijn 
leuke wedstrijden, maar vooral ge-
niet van alle soorten muziek die voor-
bij komen!
www.kindermuziek-week.nl

SUPPORT 
YOUR LOCALS
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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.

 dagvlinder PUZZELHOEKPUZZELHOEKWeek 14

Horizontaal: 1 speels 6 professie 12 werk 13 buitenzitje 15 opening 16 jockeypet 
18 water in Utrecht 19 fi le transfer protocol 20 ad acta 22 producent 25 in opdracht 
26 zienswijze 29 Engelse graanjenever 30 bouwmateriaal 32 made 34 spies 
36 jack met capuchon 37 vergissing 39 roofvogel 41 Duitse sprookjesschrijver 43 schraal 
45 grootmoeder 47 leersoort 49 onder andere 50 spottende lach 52 geluid v.e. ezel 
53 aarden kruik 55 vruchtennat 56 miskleun 58 spinsel 59 Indonesische munt 
61 door water omgeven land 63 Europese vrouw 64 poolbewoner.
Verticaal: 1 kronkel 2 kloosteroverste 3 muzieknoot 4 zenuwtrek 5 pl. in Noord-Holland 
7 tafelgast 8 deel v.e. fi ets 9 ouderraad 10 stuk grond 11 binnenplaats 12 vetplant 
14 badartikel 17 schildknaap 18 ooit 21 buikloop 23 kunstmatige inseminatie 
24 beurtschipper 27 pak rammel 28 aanbouw 30 vrouwelijk roofdier 31 slurf 33 voorzetsel 
35 via 38 liefde (Frans) 40 kleine plaats 41 watervogel 42 sterrenbeeld 44 broer van Mozes 
46 pers. vnw. 48 toetsinstrument 50 ijzervlechtwerk 51 gebak met slagroom 
54 nieuw (in samenst.) 55 Engelse titel 57 brand 58 mannetjesschaap 60 per omgaande 
62 Chinese munt.

S T E R E O K L A V E R

E K T E R P R A C E E B

T I R O L E C O E T A G E

S E I N K N A A P E D E N

E N S B O E A R E E N D

N K L E U R T E X E L E

I K A R

V E D E L E O S C A R Z

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

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

O R G E L O E N M O T O R

T T E C H O E Z E L E A

A A R D I G N I E T I G

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

Oplossingen wk 13
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

R E C H T B A N K

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.

ALERT
ALLERGISCH
AMPEL
BANALITEIT
BELLEN
BERIN
BUIIG
CALLGIRL
DRINKEN
FLEUR
GIETER
GLAMOUR
HANGAR
HUISHOUDEN
INWORP
KERKVADER
KOKSMES
KOLDERIEK
KOORBANK
KRANIG
LEBMAAG
LEGERTENT
MEESTER
MOKKAGEBAK
NEGENTAL
NETEL
PACHT
PANNERDEN
PEPTALK
PINEUT
PLANTJE
PROEF
RITME
RONDE
SONNET
TROFEE
TROON
TUKJE
TUTTIG
UKKIE
VLIES
ZANDAAL

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

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

9
8 2 4 6
1 7 3 4

4 1 9
3 1
9 2 7

6 1 3 5
3 6 8 7

8

Sudoku

week 12, Dhr. / Mw. J. Oomen, Nuenen.

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

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

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

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

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

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

Drie kleuren of combinaties.
Aluminium schutting, poorten.

Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

Interesse?
Mail

admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272

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

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

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

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

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

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

ONTZORG DE MANTELZORGER!

Onze vrijwilligers ondersteunen 
mantelzorgers die te maken hebben 
met terminale zorg of zorg aan men-
sen met dementie en/of chronische 
ziekte.

De hulp wordt kosteloos geboden 
door vrijwilligers die hiervoor spe-
ciaal zijn opgeleid.

Voor aanmelding of nadere infor-
matie is Vrijwilligerszorg Thuis te 
bereiken via:
• Telefoon : 06 12 45 89 61
• E-mail:  
 info@vrijwilligerszorgthuis.nl 
• CMD Gemeente Geldrop: 14040
• CMD Gemeente Nuenen:   

040 283 1675

Interesse om zelf vrijwilligers te 
worden? 
Neem dan contact met ons op.www.vrijwilligerszorgthuis.nl

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

Kipfi let Kerrie
***

Babi Pangang
***

Foe Yong Hai
***

Kou Lou Yuk 5 st.
***

Chun Kun Loempia
***

Kroepoek
***

Bami, Nasi of Rijst

Bestel online op bestellen.tongah-nuenen.nl

€ 18,50

Te huur: Stalling voor paard 
of pony met weide gang. Voor 
meer info tel.: 06-22 70 45 29. ** Alleen nog afhalen!**


In verband met de aangescherpte regelgeving gaan we ons voorlopig 

alleen nog maar richten op afhalen: PARKSTREET TAKE-AWAY


Van vrijdag t/m zondag kun je tussen 17:00 en 20:00 uur 

afhalen bij Parkstreet! 

Bestellen kan uitsluitend via onze website: 

www.parkstreet.nl/bestellen 


in verband met contactloos betalen. 

We zorgen voor een contactloze overdracht door de bestelling voor je 

klaar te zetten.


Tot snel bij Parkstreet BBQ & Grill!

** Alleen nog afhalen!**

In verband met de aangescherpte regelgeving gaan we ons voorlopig 


alleen nog maar richten op afhalen: PARKSTREET TAKE-AWAY


Van vrijdag t/m zondag kun je tussen 17:00 en 20:00 uur 

afhalen bij Parkstreet! 

Bestellen kan uitsluitend via onze website: 

www.parkstreet.nl/bestellen 


in verband met contactloos betalen. 

We zorgen voor een contactloze overdracht door de bestelling voor je 

klaar te zetten.


Tot snel bij Parkstreet BBQ & Grill!



ROND DE LINDE week 14 Donderdag 2 april 2020

Digitale draaidagen bij   
scouting Rudyard Kipling
Net als alle andere clubs moest scouting Rudyard Kipling de deuren van 
de blokhut gesloten houden. Dat betekent dus niet bij elkaar komen in de 
blokhut en ook niet lekker buiten spelen in het bos wat voor een scouting 
bijna onvoorstelbaar is.

De Explorers kregen opdrachten 
voor het maken van leuke filmpjes 
die binnen korte tijd moesten wor-
den ingeleverd, dus er was niet veel 
tijd om na te denken. Toch kwamen 
de meest hilarische filmpjes binnen 
met thema’s als vakantie in Neder-
land en doe een computerspel na.
Moraal van het verhaal? We zouden 
een dergelijke opkomst nooit heb-
ben gehad als we niet in een crisis za-
ten. Dus ook tijdens een crisis kun je 
leuke dingen doen!

Maar de leiding van de speltakken is 
niet voor één gat te vangen. Binnen 
afzienbare tijd waren er veilige ma-
nieren gevonden om toch met elkaar 
de draaidag te beleven. De verken-
ners speelden Minecraft in hun eigen 
wereld waarin de blokhut en alles er 
om heen ook echt aanwezig was. Op 
die manier kwamen de verkenners 
alsnog bij elkaar maar dan bij de vir-
tuele blokhut.
De esta’s deden een opdrachtenwed-
strijd. Om stipt 10.00 uur kregen de 
kinderen via WhatsApp de eerste op-
dracht. Deze opdracht moesten ze 
uitvoeren en als bewijs een foto of 
filmpje terugsturen. Per opdracht 
kregen ze 10 minuten de tijd dus ja 
10.10 uur opdracht twee. Met 28 kin-
deren wordt dat natuurlijk een dolle 
boel en de ene na de andere leuke 
foto kwam binnen.
De opdrachten waren zeer divers van 
maak een mooie troon van wc-papier 
of hoeveel wasknijpers passen er op 
je gezicht tot doe een leiding na en 
leg het programma uit.

scouting Rudyard Kipling
Net als alle andere clubs moest scouting Rudyard Kipling de deuren van 

Hondenuitlaatservice De Snuff elende Snuit 
viert jubileum
Door Nannie van den Eijnden

Ze heeft het goed voor elkaar met haar stukje bos van twee hectare met 
eigen ingang. “Ik heb het professioneel laten omheinen, want veiligheid 
staat voorop, anders kan ik de honden niet loslaten” zegt Maeyke over-
tuigd. “Ik vind het een hele verantwoordelijkheid, het zijn de honden van 
andere mensen”. En dit onderscheidt haar van andere uitlaatservices. “Als 
je een hondenuitlaatservice zoekt, ga dan eerst kijken” adviseert ze. Op 
mijn website geef ik tips waar je op moet letten. Het is een vrij beroep, ie-
dereen kan een uitlaatservice beginnen”.

Ze heeft het goed voor elkaar met haar 
stukje bos van twee hectare met eigen 
ingang. “Ik heb het professioneel laten 
omheinen, want veiligheid staat voor-
op, anders kan ik de honden niet losla-
ten” zegt Maeyke overtuigd. “Ik vind 
het een hele verantwoordelijkheid, het 
zijn de honden van andere mensen”. En 
dit onderscheidt haar van andere uit-
laatservices. “Let erop dat een service 
een goede reputatie heeft” adviseert 
ze. “Ga eerst kijken. Op mijn website 
geef ik tips waar je op moet letten. Het 
is een vrij beroep, iedereen kan een uit-
laatservice beginnen”.

Uniek
Wat De Snuffelende Snuit tevens 
uniek maakt, is Maeyke’s manier van 
werken. “Ik neem geen agressieve 
honden aan en doe geen proefwan-
deling, want je kunt niet in één keer 
zien of een hond geschikt is” vertelt 
ze. “De meeste hondenuitlaatservices 
werken in twee groepen. Ik werk met 
één groep die ik van 12.00 tot 13.00 
uur uitlaat in mijn bos. Het uitlaten va-
rieert van één keer per maand tot vijf 
keer per week en op verzoek van de 
baasjes geef ik ze eventueel te eten. Ik 
begin op te halen in Lieshout en rijd 
een vaste route, de laatste hond haal 
ik op in Gerwen. Na een uur lekker vei-
lig dollen buiten breng ik alle honden 

via dezelfde route thuis. Het welzijn 
van de dieren staat bij mij voorop” 
geeft ze aan.

Het idee voor deze service komt uit de 
Verenigde Staten. Een hele groep 
honden uitlaten in een gemeentelijk 
bos leidt tot overlast. Daarom heeft ze 
in 2001 haar eigen bosperceel ge-
kocht, dat ze zelf onderhoudt. Maeyke 
is 50 jaar en heeft sinds kort hulp van 
twee assistentes, Anne-Marie en Lot-
te, zodat ze zelf één dag per week vrij 
kan zijn om te genieten van de natuur. 
Ze is altijd aan het werk en vooral het 
onderhouden van social media vraagt 
veel tijd.

Van rechten naar dieren
Maeyke studeerde rechten en is daar 
in 1995 mee gestopt. “Ik heb in een 
huis vol dieren gewoond en ben er-
mee opgegroeid, ik heb altijd al iets 
met honden gehad” vertelt ze en-
thousiast. Voordat ze met ‘De Snuffe-

lende Snuit’ begon, is ze eerst gaan 
meelopen met een uitlaatservice in 
Eindhoven. Daar heeft ze de fijne 
kneepjes van het vak geleerd. Ook 
was ze vaak te vinden in het dieren-
asiel in Eindhoven, waar ze de honden 
mee uit kon nemen en helpen met al-
les wat er in een asiel te doen is.

Begaan met asielhonden
Maeyke heeft zelf altijd asielhonden 
gehad, een Dobberman en een Her-
der. De Dobberman was beschadigd 
en zo bang, dat hij iedereen beet. Na-
dat ze waren overleden, nam ze twee 
Jack Russells onder haar hoede en 
sinds kort een Spaanse windhond, die 
is gekruist met een type berghond. Ze 
komt uit een Spaans dodingsstation. 
Asielhonden zitten daar onder erbar-
melijke omstandigheden opgesloten. 
“Zo’n asiel heeft geen uitloop, de hon-
den kunnen niet naar buiten en ze 
kunnen hun behoefte niet doen. Ze 
krijgen maar twee keer per week be-
zoek voor eten en uitlaten” legt Maey-
ke uit. “Er zijn veel te veel honden en 
er wordt te veel gefokt, vooral door 
malafide fokkers. Daardoor krijgen de 
honden lichamelijke klachten. Men-
sen handelen soms onnadenkend en 
nemen spontaan een hond. Ik neem 
liever een asielhond. Ze hebben een 
slechte naam, maar ik geniet er enorm 
van wat je met een beetje aandacht, 
liefde en geduld kunt bereiken. Het 
mooie aan honden vind ik hun aan-
passingsvermogen. Asielhonden ko-
men gewoon in m’n leven, daar heb ik 
me bij neergelegd” lacht ze.

Terug naar Nuenen
Maeyke woont nu nog in een prachtig 
buitengebied tussen Mariahout en 
Zijtaart, maar verhuist binnenkort te-
rug naar Nuenen. Ze ziet zichzelf dit 
doen tot ze 80 is, misschien drie da-
gen per week. Klanten weten haar te 
vinden door mond-tot-mondreclame 
of via haar website of Facebookpa-
gina. Daarnaast adverteert ze al 25 
jaar in Rond de Linde, nu één keer per 
drie weken.

Feestelijke acties
Het 25-jarig jubileum wordt gevierd! 
Maeyke heeft speciale kortingsacties 
voor nieuwe klanten en via haar Face-
bookpagina kun je prijzen winnen, 
zoals een photoshoot en een goodie 
bag. Dus houd haar pagina in de ga-
ten! Op haar site vind je heel veel in-
formatie. www.snuffelendesnuit.nl

Corona in Guatemala

Ook het houden van kippen is onderdeel 
van het landbouwproject.

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

Dankzij miljoenen volle vuilniszakken ontstond tussen
 maart 1978 en januari 1987 een enorme afvalberg op de stortplaats van de 
RAZOB, voorheen de VAM. Er werd een landschapsplan ontworpen, dat uit-
eindelijk zou leiden tot Landgoed Gulbergen, een duurzaam recreatief ge-
bied met een golfbaan, het Dierenrijk en een mountainbikeparcours op de 
voormalige afvalberg. Wie omstreeks 1983 vanaf de berg naar het Eeneind 
keek, zag onderaan de berg de oude Hoeve Fruitgarde van de familie Stout-
jesdijk, voorheen Berendsen. Men zei dat het er spookte, en toegegeven, de 
vervallen boerderij zag er op het laatst nogal ‘spooky’ uit. Deze werd gesloopt 
en op de berg verscheen in 2002 de ‘Stairway to heaven’, een metalen trap 
met 300 treden naar het Dak van Brabant, zoals dit punt op 75 m boven NAP 
werd genoemd. Kosten: 350.000 euro. Toen in 2008 bleek dat de trap niet vei-
lig was, is hij nog datzelfde jaar gesloopt.
Meer over dit gebied kunt u lezen in het boek Nuenen op het randje op pagi-
na 334-336 en 346-347.“We hebben maatregelen nodig die 

de gehele bevolking beschermen”
Guatemala staat er beroerd voor. Ook daar heeft het coronavirus de kop 
op gestoken. Het grootste deel van de bevolking leefde al tijden in mens-
onwaardige omstandigheden, maar deze pandemie maakt het allemaal 
nog zoveel erger. Er wordt gesproken van een gering aantal besmettin-
gen, maar de meeste mensen hebben daar zo hun twijfels over. Volgens 
de laatste berichten zijn er meer dan 1.200 gevallen in observatie, een ge-
weldige uitbraak ligt op de loer. Op het platteland vallen slachtoffers, 
maar die worden niet meegenomen in de statistieken van de overheid.

Terwijl het virus op 10 maart nog nau-
welijks tot de mensen was doorge-
drongen, werden twee dagen later 
alle grenzen gesloten en mochten er 
geen vliegtuigen meer in én uit. Een 
complete lockdown werd ingevoerd: 
het hele openbare leven ligt nage-
noeg plat. En er is een avondklok inge-
steld vanaf 16.00 uur. De maatregelen 
overweldigden veel burgers die slecht 
waren geïnformeerd over de wereld-
wijde ontwikkeling van het virus. Veel 
mensen hebben maar beperkte toe-

gang tot internet. Veel arbeiders wor-
den inmiddels niet meer uitbetaald. 
Daar komt bij dat 70% van de bevol-
king werkzaam is in de informele sec-
tor en daar staat alles praktisch stil. 
Geen werk betekent geen voedsel; dat 
is de realiteit voor veel mensen.
In feite zijn de afgekondigde maatre-
gelen ingegeven door de belangen 
van de economische elite. En die is 
weinig gelegen aan het leven van de 
arme bevolking. 
De president gaf ook tips en aanbeve-
lingen: “Draag bij aan het delen van 
positief nieuws, gebruik de mogelijk-
heid om online te studeren, een ande-
re taal te leren, meer te leren over inte-
ressante onderwerpen, muziek te de-
len, een goed boek te lezen, je kamer 
te herschikken, in de tuin te werken, 
vooral met de familie dingen samen 
doen zoals gezelschapsspellen en er-
varingen delen waar we in ons norma-
le drukke bestaan niet aan toekomen”.
Het zijn privileges die slechts voor een 
kleine groep Guatemalteken zijn weg-
gelegd. Er werden posters verspreid 
met de tekst: “We kunnen onze han-
den niet wassen als we geen water 

hebben, we kunnen niet thuis in qua-
rantaine blijven als we geen huis heb-
ben, we hebben niet te eten als we 
onze spullen niet op de markt kunnen 
verkopen”.

Extra steun aan jongeren en hun fami-
lies. Helpt u mee?
Zoals u wellicht bekend is steunt de 
Stichting Nuenen-Guatemala een 
landbouwproject voor jongeren in 
Guatemala. Na de staat van beleg in 
september en oktober hadden de jon-
geren vol enthousiasme het project 
weer opgepakt. Dat krijgt nu opnieuw 
een geweldige dreun door de uitbraak 
van corona. Door het reisverbod kun-
nen de twee begeleiders de gemeen-
schappen nauwelijks meer bezoeken 
en het landbouwonderwijs aan de 
jongeren wordt bijna onmogelijk om-
dat men niet meer in groepen bij el-
kaar kan komen. Men probeert nu in-
dividuele begeleiding te geven aan de 
jongeren en hun families. Veel familie-
leden zijn hun werk kwijtgeraakt, dat 
betekent geen inkomsten. Er is geen 
vangnet voor deze mensen en ze heb-
ben geen reserves. De Stichting Nue-
nen-Guatemala wil daarom extra 
steun geven aan deze families. Wij rea-
liseren ons dat ook wij nu in angstige 
tijden leven, meer dan ooit zijn we op 
elkaar aangewezen. Maar we zien ook 
dat deze noodsituatie leidt tot saam-
horigheid en solidariteit. Daarom vra-
gen wij nu uw hulp.

U kunt uw bijdrage overmaken op re-
keningnummer NL64RABO 0101 7384 
20 t.n.v. Stichting Nuenen-Guatemala 
o.v.v. ‘extra steun’. Namens de jonge-
ren en hun families in Tucurú: heel veel 
dank voor uw steun.
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Uitreiking 450 sleutels uitgesteld

Verenigde Straten van Nuenen

Met grote bewondering en respect
hebben wij je afstand zien nemen van

alles wat je dierbaar en lief was.
We hebben je hierin mogen

begeleiden in je laatste levensdagen.
Het was fijn om dit samen voor je

te mogen doen.

We hebben je los moeten laten.

Wout Stoop  a 

 An Stoop-van der Velden

Kinderen en kleinkinderen
De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

echtgenote van

Op 24 maart op 72-jarige leeftijd is overleden

André Lijten
Andreas Adrianus Franciscus

Dag geweldige vader, intens maatje en diepe vriend, prachtige  
inspirerende en liefdevolle opa

weduwnaar van

Henny Lijten-van den Broek

Naarden, Arthur 

Hilversum, Simon 

Nuenen, Ina 

Oss, Douwe, Patricia, Matz en Lola 

Leersum, Eva

Wij willen u hartelijk danken voor de lieve kaarten, de prachtige  
bloemen en bovenal uw medeleven gedurende de afgelopen jaren.

Het heeft ons veel troost gegeven.

De crematie heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden.

Nuenen, 4 oktober 1942 Nuenen, 25 maart 2020

Weverstraat 130
5671 BE  Nuenen

André Lijten liet zichzelf gaan
Nu onderweg op het pad langs zijn creaties

richting de Eenheid die hij zocht.

Erelid Frans Bunthof overleden

Op zaterdagochtend 28 maart bereikte ons het droevige bericht dat ons erelid 
Frans Bunthof is overleden. Frans was een van de oprichters van CV De Narre-
Kappen. Als Prins Plankenier was hij in 1966 een van de eerste prinsen. Hij 
heeft zich jarenlang op allerlei manieren ingezet voor de carnaval in Gerwen. 
Vorig jaar werd hij Senior van het Jaar 2019 en tijdens ons 55-jarig jubileum 
werd hij nog gehuldigd voor zijn 55-jarig lidmaatschap.
Wij wensen de familie en vrienden van Frans veel sterkte toe met dit grote ver-
lies in deze moeilijke tijd.

Namens alle leden van CV De Narre-Kappen

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.

Foto Cees van Keulen

Op 23 maart is Sofie geboren. Ouders 
zijn Bart en Nathalie Huvenaars. Zij 
wonen op het Wettenseind 62 in 
Nuenen.
Sofie, welkom in onze gemeente!

De bewoners van Ruiterweg 35, Feri-
na Smits en Geert Bruining, zijn blij 
met de geboorte van hun zoon Luuk. 
Luuk is in Gerwen geboren op 7 
maart en zijn zusje Esmee vierde haar 
derde verjaardag een dag eerder, op 
vrijdag 6 maart. De slingers hangen 
in huize Bruining - Smits volgend jaar 

dus twee dagen. Voor de 4-jarige Es-
mee en voor Luuk, die in 2021 één 
jaar wordt. Luuk: welkom in de ge-
meente Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten.

Hebt u ook een opvallende aankon-
diging in de voortuin staan of een ‘ge-
boortekaartje’ op het raam, schiet 
dan een plaatje en mail de foto met 
toelichting naar de redactie. Of ziet u 
een opvallende geboorteaankondi-
ging, laat het dan de redactie weten: 
redactie@ronddelinde.nl. 

Voor de helden.....
Het coronavirus is een sluipmoordenaar en stopt niet bij landsgrenzen. Er 
gaan veel mensen dood. Vele duizenden en het einde van de coronavirus-
pandemie is nog niet in zicht. Er liggen in veel landen heel veel mensen op 
sterven, ook in ons land. 

Blijf dus thuis. Blijf uit de buurt van 
anderen, let goed op elkaar en bel 
een ander wat vaker. Contactloos 
contact opnemen met elkaar, dat is 
wat ons te doen staat in deze moeilij-
ke tijd. Ziek zijn is nooit fijn, doodziek 
zijn maakt angstig. 
Met kunst en vliegwerk proberen 
mantelzorgers, dagopvang-medewer-
kers, thuiszorgers en vitale zorgwer-
kers mensenlevens te redden. Al die 
harde werkers proberen ook zelf het 
hoofd boven water te houden. Deze 
fotoreportage is een ode aan die har-
de werkers, aan deze HELDEN. 

Let op: minstens 150 centimeters
Nogmaals: hou je dus aan de instruc-
ties van de overheid.
Burgemeester Maarten Houben hand-
haaft met de noodverordening in de 

hand de maatregelen in onze ge-
meente. Moet je het huis uit, houd 
dan minstens anderhalve meter af-
stand. 150 centimeter is toch niet te 
veel gevraagd. En houd je ook aan de 
regels die bij de winkels opgevolgd 
moeten worden. 
Afgelopen weekeinde heeft fotograaf 
Cees van Keulen al fietsend in onze 
omgeving een serie foto’s geschoten. 
Hij fietste vanuit zijn woonplaats Ger-
wen richting Lieshout, over het fiets-
pad langs het kanaal naar Son en 
Breugel, door de Boktse Beemden 
(zie kaartje) via fietspad Rondje Eind-
hoven, Soeterbeekseweg en Boordse-
weg door Nuenen weer naar Gerwen. 
De lente is op 21 maart begonnen en 
de zomertijd is ingegaan. Met deze 
kleurrijke fotoreportage steunen wij 
ook een paar winkels in deze regio. 

Na 2 jaar voorbereiding was het bijna 
zover. Van 450 woningen in de wijken 
Refeling, Refelingse Erven en Puyven, 
is in opdracht van het projectteam de 
Verenigde Straten van Nuenen, een 
digitale en 3dimensionale tekening 
gemaakt. Deze 3D tekeningen zijn 
gemaakt door het architectenbureau 
De Twee Snoeken in ’s Hertogen-
bosch. Met behulp van deze 3D teke-
ning kunnen eigenaren van de wo-
ning zelf een groot aantal bouwkun-
dige wijzigingen aanbrengen. 
Bouwkundige voorzieningen die het 
huis duurzaam dan wel levensloop-
bestendig maken. Met een speciaal 
rekenprogramma kan de bewoner 
uitrekenen wat deze aanpassingen 
globaal zullen kosten en wat er be-
spaard kan worden op de energieno-
ta. Kortom een programma dat de ei-
genaar/ bewoner in staat stelt zelf de 
regie te nemen over het verduurza-
men van het huis of dit geschikt te 
maken om er langer zelfstandig in te 
kunnen blijven wonen. Het ultieme 
doel van het project is dat bewoners 
zich organiseren en elkaar helpen 
met het nemen van beslissingen over 
woningaanpassingen en vervolgens 
collectief gaan aanbesteden.
Op 1 april (geen grap) zou aan alle be-
woners van de gedigitaliseerde wo-
ningen op een speciale bijeenkomst in 
Het Klooster de sleutel, die toegang 
geeft tot de digitale tekening en het 
rekenprogramma, worden uitgereikt. 
Gratis wel te verstaan. Zonder enige 
verplichting. Met daarbij een uitleg 
van het programma en een eerste aan-
zet voor een bewonersorganisatie.

De Verenigde Straten van Nuenen wil 
met dit project bijdragen aan twee 
grote maatschappelijke uitdagingen. 
Enerzijds de dwingende maatregelen 
uit het energieakkoord en anderzijds 
de eveneens dwingende maatrege-
len van de overheid voor ouderen om 
langer zelfstandig in huis te blijven 

wonen. Echter de urgentie van deze 
uitdagingen zijn naar de achtergrond 
geschoven. De Coronacrisis vraagt ie-
ders volle aandacht en zorg. In over-
leg met alle betrokkenen heeft het 
projectbureau besloten de uitreiking 
van de sleutels tot nader order uit te 
stellen. “Wij wachten met u op betere 
tijden waarin wij ons weer kunnen 
bezig houden met de toekomst van 
ons en uw huis”, aldus Kees Rovers, 
een van de initiatiefnemers. 

Bert Kranenbarg 
en Henkjan Smits  
maken een nacht 
lang Troostradio 
op NPO Radio 5 
Met een knipoog naar de Troost TV 
die Paul Haenen bedacht voor De 
Wereld Draait Door maakt Bert Kra-
nenbarg vanaf vandaag in zijn pro-
gramma Bert op 5 Troostradio. En dat 
blijft hij doen zolang Nederland in de 
corona-crisis zit. Want even bij ie-
mand op bezoek gaan, of een arm 
om iemand heen slaan kan nu niet. 
Dus moet muziek de troostfunctie 
voorlopig overnemen. Van ‘Fragile’ 
van Sting tot ‘Kan ik iets voor je doen’ 
van De Dijk. De lijst telt inmiddels al 
meer dan 200 titels.

Hoogtepunt wordt de éénmalige 
Troostradio nachtuitzending in de 
nacht van vrijdag op zaterdag. De 
MAX!-presentator Henkjan Smits rea-
geerde meteen enthousiast op het 
Troostradio-plan. Samen met Bert 
Kranenbarg presenteert hij die hele 
nacht: ‘het wordt een nacht vol warm-
te en gevoel, muziek is nu belangrij-
ker dan ooit, heel fijn om onze luiste-
raars een nacht lang figuurlijk te om-
armen,’ aldus Henkjan Smits.

Doordat Musical Moods-presentator 
Frits Sissing zijn uur ter beschikking 
heeft gesteld begint het programma 
om middernacht. De non stop NPO 
Radio 5 Muzieknacht vervalt. Wekker 
Wakker Weekend-presentator Jan 
Rietman komt een uur eerder, waar-
door Wekker Wakker! Non Stop ook 
opgaat in de marathon-uitzending. 
Jan Rietman presenteert het finale-
uur van Troostradio mee met Bert en 
Henkjan: ‘voor dit prachtige initiatief 
kom ik graag vroeger mijn bed uit, dit 
wordt een warme nacht, zelfs als het 
vriest. Troostradio is een nacht om 
voor wakker te blijven!’

Troostradio, ma-do in Bert op 5 (KRO-
NCRV) en éénmalig in de nacht van 
vrijdag 27 op zaterdag 28 maart van 
0.00 tot 7.00 uur, NPO Radio 5 (AVRO-
TROS | KRO-NCRV | MAX).
www.nporadio5.nl

Foto’s 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.

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

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.

Wij hebben in besloten kring afscheid genomen van onze lieve moeder,  
oma en overgrootmoeder. 
 
Onze dank gaat uit naar het verplegend en verzorgend personeel van  
verzorgingscentrum Archilpel Akkers in Nuenen.

Lia
Hanneke
Frans en Jozefine
Jos en Marcia
Hans
Ad en Wilma
Gert en Wendy 

kleinkinderen en achterkleinkinderen

Jan Raaijmakers a 

echtgenote van

c Nuenen, 27 maart 20205 Nuenen, 24 mei 1930

Netje Raaijmakers-Bunthof

Met een lach en een traan nemen wij afscheid van onze lieve moeder,
oma en overgrootmoeder.

We denken terug aan de mooie momenten die we samen gedeeld hebben met

 
Correspondentieadres: Vinkenlaan 3,  5672 EJ Nuenen

Ji j  was er  voor  ons  en als  het  nodig was waren wij  er  voor  jou.  

We hebben dit  met  veel  l iefde voor  je  gedaan.

Unne skonne mens is  overleden.

Tot het e inde toe zel fstandig ,  het leven in 
e igen hand houdend, is rust ig ingeslapen 

ons pap,  ons opa en grote opa.

Mario & Gerard
Niki, Lars
Rico & Evelyn

Hannie & Willy
Remy & Mart, Lou
Robin & Kasper

Riny & Yolanda
Tim
Wouter & Kim 
Snuf 

CORRIE BUNTHOF – VAN ALST †

FRANS BUNTHOF
Echtgenoot  van

Door Corona is al les anders ….
De crematie van ons pap vindt plaats in kleine kr ing op donderdag 2 apri l .

FRANS BUNTHOF
02.03.1934 |  28.03.2020

H. Clemenskerk Nuenen
St. Clemenskerk Gerwen
H. Lambertuskerk Nederwetten
www.parochienuenen.nl

Er zijn de komende weken geen vie-
ringen in alle kerken van onze paro-
chie i.v.m. de maatregelen rondom 
het coronavirus. We zullen onze ker-
ken op alle zondagen tot en met 31 
mei openstellen voor gebed en het 
opsteken van kaarsen. De openings-
tijden zijn voor Nuenen en Gerwen 
tussen 11.00 en 12.00 uur en voor Ne-
derwetten van 09.30 uur tot 10.30 uur. 

Diensten in de Goede week
Vanwege het coronavirus heeft de re-
gering op basis van raad van de RIVM 
de mogelijkheden van contact be-
perkt. Als kerk horen wij ons ook te 
houden aan die regels vanuit onze 
verantwoordelijkheid voor elkaar en 
onszelf. Dit heeft consequenties voor 
het liturgisch aanbod.

De zondagsdiensten zijn nu te vol-
gen via de LON en via NPO2 elke zon-
dagmorgen om 10.00 uur.
Op onze website vindt u elke zondag 
een meditatie van een van de pastores.

Op Palmzondag willen we toch de 
palmtakken wijden en u die aanrei-
ken. Dit doen wij tijdens een korte 
viering waarbij de palmwijding 
plaatsvindt vóór de H. Clemenskerk 
Nuenen om 10.30 uur: dit in samen-
werking met de PGN. Na deze viering 

willen we de palmtakken uitdelen. U 
kunt deze ophalen tussen 10.45 en 
11.30 uur. In Gerwen en Nederwetten 
zal men tussen 11.30 uur en 12.00 uur 
de palmtakken kunnen ophalen in de 
kerken.
U kunt ook deelnemen tijdens deze 
viering waarbij ook hier de regels van 
RIVM gelden: 
1 persoon per familie;
1,5 meter afstand houden;
geen samenscholing. 

We willen ons verbonden weten met 
hen die er kunnen zijn, maar zeker 
ook met hen die getroffen zijn door 
het coronavirus, òfwel als patiënt, òf-
wel als naaste, òfwel als een die hen 
verzorgt, verpleegt of behandelt. We 
willen bidden dat Jezus ook dan naar 
ons toekomt om ons samen te bin-
den in de strijd voor gezondheid voor 
ieder. En we hopen dat Hij ons zal lei-
den op de weg naar heelwording en 
genezing.
We vragen ieder ook voor hen die nu 
niet kunnen komen, een tak mee te 
nemen om hen zo te laten delen in 
Gods en onze zorg voor hen. 

De diensten op Witte Donderdag, 
Goede Vrijdag en Paaszaterdag zul-
len door de LON om 19.00 uur vanuit 
de Akkers worden aangeboden.

Op Goede Vrijdag zal de LON om 
15.00 uur de Kruisweg uitzenden, 
zoals die is gemaakt door de paro-

chie. Dit is een gesproken beeldver-
telling die ook uitermate geschikt is 
voor kinderen van alle leeftijden. 

De Oecumenische Paaswake zal door 
de LON op Paaszaterdag om 21.00 
uur worden uitgezonden vanuit een 
speciaal voor de gelegenheid inge-
richte studio in de raadszaal. Voor-
gangers zijn de pastores van de Nue-
nense kerken. Kerkgangers zijn om-
wille van de maatregelen niet toege-
staan.

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

http://wp.pgn-nuenen.nl
Op zondag 5 april is het Palmzondag, 
de zondag voor Pasen. Dan zal er om 
10.00 uur weer contact worden ge-
maakt met De Regenboog. Kerkelijk 
werker Pieter Flach zal in een korte 
viering voorgaan. Via internet kunt u 
verbinding maken met ‘kerkdienst 
gemist’. Dat kan ook via onze eigen 
website. De kerk blijft met u verbon-
den!

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Openbare vieringen van Palmzondag 
tot en met Pasen afgelast of vereen-
voudigd.
Wegens het heersende coronavirus 
zijn alle openbare plechtigheden tot 
en met Pasen afgelast of vereenvou-
digd. Voor nadere informatie bij de 
paters: tel.: 040-2834505. De kerk blijft 
toegankelijk voor gebed en een kaars 
op te steken, vooral voor beëindiging 
van deze noodsituatie.

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’).

Wegens de huidige omstandigheden hebben de afscheidsdienst  
en de begrafenis helaas in besloten kring plaatsgevonden.

Henk Deelen a 
echtgenote van 

Mia Deelen-van Loon

Correspondentieadres: Kruisakker 2, 5674 TZ Nuenen

Huil niet omdat ik er niet meer ben,
maar glimlach omdat ik er was.

Wij hebben geen woorden om te zeggen wat er in ons  
omgaat, nu wij u moeten kennisgeven dat uit ons midden
is weggenomen ons mam en oma

 5 Eindhoven, 9 oktober 1927 

Theo a 
Toine en Bianca

Marcel en Mieke
Henk en Rosan

Henk en Linda
Stacey en Armando, Jayson, Jordan
Kenneth
Dion

Ingrid en Max
Kim en Wouter
Stijn

a Geldrop, 26 maart 2020

Taizé-vesper   
via een    
audio webstream
Komende zondag is er weer een Tai-
zévesper. Dit keer kunnen we geen 
vesper houden in het Kerkje. Met be-
hulp van een webstreaming zorgen 
we voor een speciale vesper, die u 
thuis kunt beluisteren. Meedoen op 
afstand en je verbonden voelen met 
elkaar.

De opzet van de vesper is zoals het al-
tijd is: luisteren naar Taizéliederen, 
luisteren naar teksten en meditatieve 
pianomuziek. 
Het is komende zondag ‘Palmpasen’. 
Een viering, voorafgaand aan de ‘stille 
week’, die nog stiller is door de ge-
beurtenissen om ons heen. Maar ook 
is het een periode, dat in het teken 
staat van ‘hoop en verwachting’. Heel 
erg contrastrijk deze tegenstelling. 
Het thema is ‘onbepaald gevoel’.

De Taizévesper zal te beluisteren zijn 
via de www.kerkdienstgemist.nl. Kies 
PGN NUENEN, kies 5 april en kies TAI-
ZÉVESPER.
Ook zal er op de website van de Pro-
testantse Gemeente Nuenen de Orde 
van Dienst met de teksten en liede-
ren te vinden zijn.

De vesper begint om 19.30 uur. Voor-
af is er pianomuziek.
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Spegelt 35 - 5674 CE - NUENEN
Tel. 040-283 21 73 / Fax 040-283 70 09

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

Voor al uw werkzaamheden op het gebied van
CV - gas - water - sanitair - zink

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.

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


