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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

Succesvolle start 
videomagazine 
‘Dwers Nuenen 
Draait Door’

Voor de
Kleintjes

Goede Week,  
op naar  
prettige   
paasdagen...

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

Gratis 
haal- & brengservice 
bij onderhoud.
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Verhuizing Zuidzorg   
wijkzorg Nuenen
Na ruim 25 jaar op de Kloosterstraat 15, verhuizen wij naar een nieuwe lo-
catie. Binnen Zuidzorg is er de afgelopen jaren veel veranderd; onderde-
len zijn zelfstandig verder gegaan of helaas verdwenen. Ondersteunende 
processen gaan veelal digitaal. Daardoor is de huidige locatie voor ons 
als wijkzorg te groot. 

ben, op te kunnen vangen. Dit zou 
niet mogelijk zijn zonder de enorme 
hulp en steun van familie en mantel-
zorgers. Dank jullie wel daarvoor!
Ons zorghart zegt iets anders dan 

Als zelfsturend team zijn wij op zoek 
gegaan naar een andere betaalbare 
locatie; dat was geen makkelijke op-
gave. Maar het resultaat van de zoek-
tocht mag er zijn! Vanaf 7 april zijn wij 
als wijkzorg gehuisvest op De Pinc-
kart 11 in Nuenen. De eigenaar, Hr. 
van Hoogstraten, heeft onze locatie 
fantastisch opgeknapt. Een nieuw 
keukenblok, nieuwe vloer en een 
nieuw toilet. De wanden zijn opge-
frist. Hier kunnen wij weer jaren voor-
uit. De jeugdgezondheidszorg van 
Zuidzorg en de verloskundigen van 
Neo blijven nog gewoon op de Kloos-
terstraat gehuisvest. De verhuizing is 
voor ons een lichtpunt in deze moei-
lijke coronatijd. Met pijn in ons zorg-
hart hebben wij zorg bij cliënten tij-
delijk gestopt of verminderd.
Dit alles om de cliënten en ons te be-
schermen tegen corona, maar ook 
om ruimte te maken om cliënten met 
corona, die onze zorg nu nodig heb-

Corona update van  uw huisartsen
De Nuenense huisartsen willen allereerst hun dank uitspreken 
voor de vele steunbetuigingen en voor het goed opvolgen van 
de landelijke adviezen om zoveel mogelijk thuis te blijven. Helaas 
heeft ook Nuenen diverse besmettingen van het Coronavirus. Het virus zal nog 
lang onder ons zijn, dus houd vol. Zorg goed voor elkaar en voor elkaars ang-
sten, zorgen en eenzaamheid. 
De huisartsen onderzoeken de mogelijkheid voor een live-webinar voor de 
burgers van Nuenen. U kunt uw vragen mailen naar coronanuenen@gmail.
com. Bij voldoende belangstelling wordt volgende week de datum voor het 
webinar bekend gemaakt. Ook horen we dat er een angst is om naar de regu-
liere praktijken te komen. Echter in uw eigen huisartsenpraktijk komen geen 
corona verdachte patiënten. De reguliere zorg verdient ook aandacht dus 
neem gerust contact op via telefoon, e-mail of beeldbellen. Samen sterk. 

Ondernemers en winkeliers in Nuenen c.a. vragen uw hulp

Denk aan onze winkelier,  
winkel hier
Door Mariët Jonkhout

Ook in Nuenen hebben de noodzakelijke maatregelen ten aanzien van 
het coronavirus een enorme impact op iedereen. Op alle inwoners, op be-
drijven, op ondernemers en op de winkeliers die proberen koste wat het 
kost hun zaak juist nu open te houden voor winkelend publiek. Het is dan 
ook enorm belangrijk om hen hierbij als inwoners van Nuenen c.a. te 
steunen waar dat mogelijk is. Door boodschappen en andere producten 
vooral in deze tijd niet online te bestellen bij grote (inter)nationale be-
drijven, maar te kopen bij onze ‘eigen’ lokale ondernemers.

STEUN 
DE LOKALE 
ONDERNEMERS✔

Kom gerust naar onze zaak!
De ondernemers houden zich aan de 
landelijke coronamaatregelen (RIVM) 

en plaatselijke regels 

U bent dus van harte welkom
Wat betekent ‘afstand houden’?

1,5 meter afstand houden 
is de norm, dus ook:

In de winkel
In de supermarkt

Op de pakeerplaats

Met elkaar en voor elkaar...

Steuntje in de rug
Alle winkeliers en andere onderne-
mers kunnen uw steuntje in de rug 
op deze manier bijzonder goed ge-
bruiken. Iedereen die open mag 
zijn, is dit ook en iedereen hoopt dat 
de inwoners van ons mooie dorp 
volop gebruik maken van de moge-
lijkheid lokaal te winkelen. Hiermee 
kan het hoofd boven water gehou-
den worden en hebben we ook na 
de coronacrisis nog een bruisend 
winkelhart, zonder gesloten pan-
den. 
Dus denk aan onze winkelier, winkel 
hier en laat het online shoppen even 
voor wat het is! 

Coronavrij winkelen
Alle winkeliers hebben passende 
maatregelen genomen, zodat er overal 
‘coronavrij’ gekocht kan worden. Door 
bijvoorbeeld niet meer dan vier perso-
nen tegelijkertijd in de winkel toe te la-
ten of door personal shopping in te 
stellen. Hierdoor kan er rustig - alleen - 
gewinkeld worden zonder dat er pro-
blemen ontstaan bij het anderhalve 
meter afstand houden. Diverse horeca-
gelegenheden en cateringbedrijven 
bieden een afhaal- en/of bezorgser-
vice van heerlijke maaltijden en bij an-
dere kunt u nu alvast waardebonnen 
kopen voor een gezellig moment in 
hopelijk de nabije toekomst.

wat we nu moeten doen. Dat is voor 
ons ontzettend lastig. Het heeft im-
pact op ons allemaal. Gelukkig kun-
nen we met elkaar én voor elkaar iets 
betekenen. We hopen dat we snel 
weer terug kunnen naar het oude. 
Samen kunnen we corona aan.

Meer info:
Bezoekadres na afspraak:
Zuidzorg Nuenen wijkzorg
De Pinckart 11, 5674 CB Nuenen.
Team Nuenen Zuid, Oost en West 
Tel. 040-8806912.
Team Nuenen Noord, Gerwen en Ne-
derwetten: Tel. 040-8806913.

Opening 
Speeltuin De Kievit
Wat er allemaal is gebeurd, is on-
werkelijk. in maart 2020 gingen de 
scholen dicht en moesten de mees-
te kinderen thuis binnen spelen. Ie-
dereen wist wat er aan de hand was, 
maar de lente niet, bloemen gingen 
bloeien, bomen krijgen weer blad 
en de eerste lentedag brak aan.

Bijna alles is gesloten en ook de speel-
tuin blijft dicht. Onze openingsdag 19 
april is daarom uitgesteld en de bestel-
de attributen zijn afgebeld. Uit alle 
hoeken komen vrijwilligers die willen 
ondersteunen en iedereen geeft tips 
wat je zoal met de kinderen kunt doen. 
Onze vrijwilligers staan ook te trappe-
len. Iedereen kijkt TV en hoopt dat alles 
weer zo snel mogelijk normaal wordt, 
het moment dat het virus heeft verlo-
ren en iedereen weer naar buiten mag. 
Dan kan ook de speeltuin weer open 
en dat is waar het voor ons om draait. 
Het plezier dat spelende kinderen heb-
ben. Wij volgen de richtlijnen voor 
pretparken en dierentuinen en zullen 
dan ook open gaan als deze weer be-
zoekers mogen ontvangen. Hou voor-
lopig onze website (speeltuin-dekievit.
nl) en de media in de gaten.
En voor nu blijf gezond.

Dringend kennis nodig over het coronavirus bij hart- en vaatpatiënten

Online collecte gestart voor onderzoek
Onder de coronapatiënten die ernstig ziek worden of zelfs overlijden be-
vinden zich veel mensen met hart- en vaatziekten. Van alle COVID-19 pa-
tiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis, heeft ruim 41% onderlig-
gende hart- en vaatproblemen (bron: RIVM).

Zelfs bij voorheen gezonde corona-
patiënten zien artsen soms hartpro-
blemen ontstaan. Daarom is drin-
gend nieuwe kennis nodig om al 
deze mensen beter te behandelen. 
Onderzoekers en de Hartstichting 
hebben samen direct een (inter)na-
tionale registratie voor deze patiën-
ten opgezet. Door gegevens van pa-
tiënten die nu in het ziekenhuis 
liggen te analyseren, krijgen artsen 
sneller duidelijkheid over de beste 

behandeling om te voorkomen dat 
mensen overlijden.

Vijftig ziekenhuizen
Ruim 50 Nederlandse ziekenhuizen 
hebben inmiddels interesse getoond 
in de registratie. Ook internationaal is 
er belangstelling voor. We willen de 
registratie koppelen aan de bestaan-
de Nederlandse Hart Registratie 
(NHR), zodat artsen ook na ontslag 
uit het ziekenhuis kunnen volgen 
hoe het met de patiënt gaat.

De collecte: niet de deuren langs
Voor dit en ander levensreddend on-
derzoek heeft de Hartstichting gif-
ten, juist nu, hard nodig. Maar door 
het coronavirus hebben wij de jaar-
lijkse collecte die komende week 
plaats zou vinden, opgeschort. 
De  40.000 collectanten die langs de 
deuren zouden gaan, proberen nu 
online zoveel mogelijk mensen de 
kans te geven te doneren. De vrijwilli-
gers collecteren nu online, via www.
hartstichting.nl/geef.  

Laat Nuenen   
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het nieuws

wat u vindt dat Nuenen 
moet weten. Plaats GRATIS

uw redactioneel artikel.
redactie@ronddelinde.nl
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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:

In april rijden we weer 1 keer per 2 weken 
voor uw gft+e container. 
Kijk in uw afvalkalender.

HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

CMD EN LEV ALLEEN 
TELEFONISCH BEREIKBAAR
Het CMD en LEV zijn tot 28 april 2020 fysiek niet te be-
zoeken voor vragen. Het CMD (Wmo, Maatschappelijk 
werk, Schuldhulpverlening, Jongerenwerk, Vluchtelingen-
werk en Jeugdhulp) is telefonisch te bereiken op nummer 
040-2831675. U wordt te woord gestaan door de recep-
tioniste van het CMD die u verder kan doorverbinden naar 
de medewerker die uw vraag verder kan beantwoorden.
Voor vragen over Werk en inkomen kunt u bellen naar het 
algemene nummer van de gemeente (040-2631631).

MAATREGELEN CORONAVIRUS
Het kabinet heeft diverse maatregelen en aanvullende 
maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. 
De gepubliceerde Noodverordening COVID-19 veilig-
heidsregio Brabant-Zuidoost van 1 april 2020 is in werking 
getreden.
Voor vragen over het coronavirus kunt u terecht bij het 
algemene informatienummer 0800-1351. En u kunt terecht 
op de website www.rijksoverheid.nl/coronavirus. 

Ondernemers en ZZP-ers
Het kabinet neemt verschillende maatregelen om onder-
nemers die in de problemen dreigen te komen te helpen. 
Meer informatie over de mogelijkheden kunnen onderne-
mers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koop-
handel, telefoon: 0800-2117, website: www.kvk.nl/coro-
naloket. Wat doet de gemeente Nuenen voor onderne-
mers en ZZP-ers? Kijk hiervoor op onze website: www.
nuenen.nl.

AANGESCHERPTE 
MAATREGELEN
De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:
• Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor 

werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor bood-
schappen, of om voor anderen te zorgen.

• Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een 
groep.

• Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) 
en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook 
thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook 
dan afstand tot elkaar.

• Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf 
thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu 
iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in 
cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uit-
gezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.

• Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats 
van 6 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor 
begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzon-
dering.

• Meer maatregelen zie: 
www.rijksoverheid.nl/corona virus.

De maatregelen passen in de Nederlandse aanpak van het 
coronavirus, dat erop gericht is om de zorgcapaciteit niet 
te overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het 
meest kwetsbaar zijn. Voor meer maatregelen kijk ook op 
onze website: www.nuenen.nl

TAXBUS 
Aanvullende maatregelen Coronavirus
Bij Taxbus worden de volgende maatregelen genomen in 
verband met het Coronavirus. Deze maatregelen gelden 
per direct:

1. Er worden geen chauffeurs ingezet met klachten die 
op het Coronavirus wijzen of die klachten van neus-
verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts hebben.

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

3. U hoeft uw pasje niet meer aan de chauffeur te over-
handigen.

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

5. De chauffeurs zorgen voor voldoende desinfecterende 
doekjes in de voertuigen.

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

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

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

9. Volgt u ten allen tijde de instructies van de chauffeur.

MILIEUSTRAAT
Aanvullende 
maatregelen Coronavirus
Bijna iedereen werkt momenteel thuis, leerlingen volgen 
thuis online lessen. We koken zelf, we ruimen binnen en 
buiten flink op. Daardoor heeft iedereen veel meer afval 
dan normaal. Dat merken wij bij de gemeente en de mi-
lieustraat ook. We zien 
een enorme toestroom 
van bezoekers op de mi-
lieustraat. Vanwege de 
coronamaatregelen mo-
gen er maar 3 auto’s tege-
lijkertijd op. Dat leidt tot 
lange wachttijden. Die 
kunnen oplopen tot wel 
anderhalf uur.

Kom niet naar de milieustraat als het niet nodig is
Tenzij het echt noodzakelijk is, vragen wij u om nu niet 
naar de milieustraat te komen. Om de wachttijd te verkor-
ten accepteren wij tijdelijk geen afval dat u op een an-
dere manier ‘kwijt kunt’. Dus bijvoorbeeld geen gewoon 
restafval (grijze container), GFT (in de groene container of 
de groenkorven), glas (glasbak) of papier (blauwe bak).
Om zo kort mogelijk op de milieustraat te verblijven vragen 
wij u om het afval thuis goed te scheiden en te sorteren 
in de afvalstromen van de milieustraat. De lijst van afval-
stromen is op de website van Blink te vinden: www.mijn-
blink.nl

KLIMAATSTRESSTEST
Brengt gevolgen klimaatverandering 
voor Nuenen in kaart
In de toekomst krijgen 
we in Nuenen vaker te 
maken met waterover-
last als gevolg van he-
vige regenbuien. Ook 
komen er meer hitte-
golven voor zoals die 
van de zomer van 
2019. Met name de 
temperatuur in gebie-
den met veel verhar-
ding stijgt dan fors en 
zorgt voor hittestress. 
De extreme hitte geeft ook droogte. Dat maakt de koelste 
plekken in de kernen met veel groen en bomen kwetsbaar. 
Dit is  een aantal conclusies uit de klimaatstresstest die 
gemeente Nuenen in 2019/2020 liet uitvoeren.

Met de klimaatstresstest willen we als gemeente laten zien 
welke effecten van klimaatverandering er zich binnen onze 
gemeentegrenzen momenteel of in de toekomst kunnen 
voordoen. Als we ons willen voorbereiden op klimaatver-
andering moeten we eerst begrijpen wat er gaat verande-
ren en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. De klimaat-
stresstest bestaat uit een rapportage en een storymap (on-
line kaarten), die op onze website te vinden zijn.

Bent u benieuwd naar de uitkomsten? Lees meer op www.
nuenen.nl/klimaatstresstest

VERGUNNINGEN PERIODE 
30-03-2020 EN 06-04-2020
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn 
de volgende besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie     Omschrijving
Egelantierlaan 15 Uitbreiden woning
Julianastraat 7 Oprichten erker
Alvershool 3B Oprichten woonhuis en bijgebouw
Wettenseind 1 Renoveren van woonboerderij
Collse Heide 
ongenummerd Oprichten bedrijfsgebouw
Kerkhoef 11 Uitbreiden woning

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie     Omschrijving
Goudhoeksland 56  Plaatsen erfafscheiding

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie     Omschrijving
Schoutse Vennen 15 Show van Historische Stationaire 
       Motoren 3 -5 juli
De Polder 1    Gerwens Gezelligheidstoernooi 
       6-7 juni

DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum  Locatie Omschrijving
02-04-2020 Nuenen c.a. Noodverordening COVID-19
   veiligheidsregio Brabant-
   Zuidoost van 1 april 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.
overuwbuurt.overheid.nl
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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

We maken er Samen
een heerlijk Paasfeest van!

Katen Haasje
“Varkenshaas met Katenspek in marinade”
..............................................................3 stuks 7,95
Monchou Rolletje
.......................................................... 100 gram 2,45
Cranberry Paté
.......................................................... 150 gram 2,95
Kalfs Ficandeau, 
Oesters & Schnitzels
.......................................................... 100 gram 2,95
Biefstuk Spiezen
“Met gedroogde zontomaat” ..... iedere 4e gratis

Al onze gehakt en worst producten,
blijvend meer smaak, minder zout!!!

KOOPJE

SPECIAL

TOPPERS

KOOPJE

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

Bekijk ook onze webshop
www.slijterijvanlieshout.nl

Pallini limoncello
Limoenlikeur 0,7lt.€21,00

Gorter
Jonge Jenever 1lt.€11,50

Glen Moray
Elgin classic single malt

0,7lt. nu €22,50 
Domaine de Paris

Côtes de Provence rosé
Per fles €8,95

Acties geldig van 9 t/m 30 april 

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

Bestellen voor Pasen
Om de drukte zoveel mogelijk te verdelen en het zo veilig mogelijk te 
laten verlopen kunt u voor Pasen een bestelling doen.
U geeft uw bestelling vóór vrijdag 10 aprilvóór vrijdag 10 april door via:

• telefoon 040-2842311  
• via het contact formulier op www.tebak.keurslager.nl    
• in de winkel aan een van onze medewerkers 

De bestelling kunt u ophalen op zondag 12 april tussen 9.00 en 12.00 uur.zondag 12 april tussen 9.00 en 12.00 uur.
Alleen bestellingen deze dag.
Zo hebben wij alles voor een heerlijk ontbijt, lunch, brunch of diner.
Inspiratie haalt u uit ons kookblad ‘De Proef’ verkrijgbaar in de winkel.

Wij wensen iedereen gezonde paasdagen toe. 
Team keurslagerij tebak

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100 
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

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

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

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

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

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

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

Volg ons ook op:

Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

&&
P E R S O O N L I J K E
U I T VA A R T Z O R G
K L E I N S C H A L I G

E I G E N T I J D S
Geluk, gezondheid en economie….
“Wie economie echt wil bestuderen moet ook denken aan cultuur, geluk, 
leefomgeving en milieu”. Dat liet dwarsdenker en econoom Arnold Heer-
tje ons in de vorige eeuw al weten. De eeuwige ‘student’ Arnold Heertje is 
geboren in onze provincie (Breda, 1934) en hij overleed afgelopen zater-
dag op 86-jarige leeftijd. Heertje wijdde zijn leven aan de economie. Zijn 
lesboek De Kern van de Economie (1962) groeide uit tot een waar stan-
daardwerk voor scholieren en studenten.  

doktersassistente heeft zij een inko-
men van 1860 euro per maand en 
rondkomen gaat niet. Ze heeft drie 
kinderen en 1400 euro gaat op aan 
vaste lasten. Dat is het verhaal van 
een van onze Helden die onder de ar-
moedegrens is beland.  

Goed dat er mensen zijn die alles in 
het werk stellen om te zorgen dat er 
voldoende intensieve zorgbedden 
zijn, dat er voldoende beschermings-
middelen zijn voor onze Helden, dat 
er burenhulp bestaat, dat er muziek 
klinkt en de vogeltjes fluiten, dat de 
zon opkomt…  

Dankjewel lieve lezers voor de be-
moedigende reacties. Heel veel sterk-
te gewenst en houd moed.

Waarom zijn sommige mensen arm? 
Voor de jonge Arnold Heertje begon 
economie met deze simpele vraag. 
En Heertje legt uit dat economische 
wetenschap geen samenstel van re-
gels is om zo snel mogelijk rijk te wor-
den. 
Tijdens de coronaviruscrisis wordt 
ook gesproken over leefomgeving en 
economie, over gezondheid en eco-
nomie. Sommigen stellen hardop de 
vraag en antwoorden met een vol-
mondig “Ja”: gaat de economie vóór 
de gezondheid? 
Volksgezondheid is een groot goed. 
We wensen 70-, 80- en 90-jarigen 
nog vele gezonde en gelukkige jaren 
toe. Honderdjarigen krijgen felicita-
ties met een bloemetje van de burge-
meester en de familie zingt de eeu-
weling toe. Naastenliefde, onbaat-
zuchtig hulp bieden, zich met hart en 
ziel inzetten om mensenlevens te 
redden. Dat is normaal menselijk ge-
drag.   
Er klinkt hier en daar ook een ander 
geluid. Het moet niet te lang gaan 
duren, anders dondert onze hele 
economie in elkaar. Wij moeten al 
thuis blijven. Geen handen schud-
den, wel de handen veelvuldig was-
sen. Contactloos contact met elkaar 
mag dan weer wel, maar alleen op 
minstens anderhalve meter afstand 
van elkaar. Contactloos pinnen doen 
we al, contactloos knuffelen en kus-
sen is geen doen….  
Ook schrijnende verhalen over en 
van onze Helden. Een zorgverlener 
aan het woord: “We worden de hemel 
in geprezen voor ons heldhaftige 
werk, maar ondertussen heb ik geen 
geld voor noodzakelijke uitgaven en 
moet ik naar de voedselbank”. Deze 
alleenstaande moeder werkt weke-
lijks 27 uur op huisartsenposten hier 
in de buurt en draait onregelmatige 
diensten (avond- en nachtwerk). Als Selfie van een tandartsassistente.....

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees
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Geluk, gezondheid en economie….

Corona        
en de belangen van ouderen
PVGE en Senergiek maken zich, als seniorenverenigingen in Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten ernstig zorgen over de ouderen in onze gemeente. 
De tijd lijkt stil te staan, bijeenkomsten worden afgelast, bezoek aan huis-
arts en boodschappen doen is anders dan we gewend waren. Daarbij 
komt natuurlijk de ongerustheid over wat de toekomst brengen zal voor 
de kwetsbare groep ouderen.

De coördinator van de CO’s en VOA’s, 
Wil Walraven is bereikbaar via tele-
foon 06-30711472 of per Email: wil-
walraven.co@onsnet.nu.

Belastinginvulhulpen kunnen in deze 
periode niet bij de mensen thuisko-
men om de aangifte 2019 in orde te 
maken. Voor veel mensen kan uitstel 
worden gevraagd tot 1 september 
2020.
KBO Brabant heeft bij het Ministerie 
van Financiën om een uitstel voor ie-
dereen gevraagd tot 1 oktober 2020. 
De financieel kwetsbare ouderen én 
de invullers zullen hiermee zekerheid 
en rust krijgen dat alles nog goed 
komt. Voor informatie kan men con-
tact opnemen met de coördinator 
van groep Hulp bij Belastingaangifte 
(HUBA), de heer Ton Smeets, tel. 040 
2833746.

Ondanks de beperkte mogelijkhe-
den die ons geboden worden, willen 
we de belangen van alle ouderen in 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
blijven behartigen. We hopen dat 
huidige problemen snel achter de 
rug zijn om samen te genieten van al 
het moois dat senioren samen bele-
ven.

Theo van den Tillaart, Senergiek,
Kees Speet, PVGE.

De belangenbehartiging van onze 
ouderen staat onder druk, de dagbe-
steding en eetgroepen kunnen niet 
meer functioneren, met als gevolg 
dat de mantelzorg steeds zwaarder 
wordt belast.
Vervoersmogelijkheden zijn beperkt 
door het uitvallen van de Buurtbus 
en het opschorten van Automaatje.

Toch staat niet alles stil, het leven gaat 
door met de daarbij behorende on-
gemakken. De commissies belangen-
behartiging van PVGE en Senergiek 
zetten zich in voor alle ouderen in 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten en 
kunnen ouderen helpen als zij een 
beroep moeten doen op de Wet 
Maatschappelijke ondersteuning. Het 
verstrekken van hulpmiddelen, het 
aanpassen van de woning, het verlen-
gen van het rijbewijs kan niet wach-
ten tot coronacrisis achter de rug is.

De cliëntondersteuners (CO) en vrij-
willige ouderadviseurs (VOA) kunnen 
niet bij mensen op bezoek maar zijn 
graag bereid om vragen over wonen 
zorg en welzijn met ouderen te be-
spreken voordat een aanvraag vol-
gens de WMO bij de gemeente ge-
daan wordt. De cliëntondersteuner is 
goed op de hoogte van de mogelijk-
heden, de regels die de gemeente 
hanteert en te volgen procedure.

SENIORENVERENIGING NUENEN

Nieuwe inwoners in onze  
gemeente
Rond de Linde kreeg weer berichtgevingen binnen over nieuwe inwoners 
in Nuenen.

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

Trotse oma Lidwien meldt dat op 31 
maart Nova geboren is. De gelukkige 
ouders zijn Denise van Leuken en 
Pim de Jong. Zij wonen op Schepen 
de Greefflaan 16 in Nuenen. 

José en GeertJan Corver melden: Een 
lichtpuntje in deze moeilijke tijd, de 
geboorte van onze kleindochter Mila. 
Geboren 22 maart in de Sophiastraat 
14 in Nuenen. Dochter van Paul Cor-
ver en Annelieke Verlee, zusje van 
Jaap.

Nova en Mila, welkom in onze ge-
meente!

En op 23 maart is Sofie geboren. Ou-
ders zijn Bart en Nathalie Huvenaars. 
Zij wonen in de Molvense Erven 62 in 
plaats van Wettenseind 62 in Nuenen 
zoals vorige week per abuis vermeld 
werd.. Daarom nogmaals deze ver-
melding.

Fruitmanden voor alle ziekenhuizen!

Ga jij de #VitamineChallenge aan?
We hebben allemaal kunnen lezen dat ziekenhuizen heel hard moeten 
opschalen. Dat betekent dat de komende periode extra zwaar zal zijn 
voor ziekenhuismedewerkers. Steun hen daarom nu! Voor een appel en 
een peer kun je al extra vitamines sturen naar artsen, verpleegkundigen, 
schoonmakers en alle anderen die keihard aan het werk zijn en een beet-
je extra weerstand goed kunnen gebruiken.

gereageerd wordt op jouw fruit-
mand? Like dan omdatikjeliefvind.nl 
op Facebook voor de foto’s. De #Vita-
mineChallenge is een initiatief van 
omdatikjeliefvind.nl, een platform 
opgezet voor iedereen die in deze tij-
den van fysieke afstand blijft gaan 
voor #SocialConnection. Juist nu is 
het leuk om iets gezelligs te sturen 
naar iemand die je lief vindt! Een bor-
relpakket om samen digitaal bij te 
proosten, een heerlijke high-tea op 
afstand, een fruitmand voor wat ex-
tra vitamines of een doos chocola, 
gewoon omdat het kan. Lokale on-
dernemers bezorgen een mooi pak-
ket, inclusief jouw persoonlijke bood-
schap. 

Dus: Don’t Spread Corona, Spread 
Vitamines!
Accept the #VitamineChallenge, do-
neer fruit aan een ziekenhuis en daag 
drie anderen uit om deel te nemen! 
Ga nu naar www.vitaminechallenge.
com/noord-brabant
Met jouw deelname steun je ook de 
lokale groenteboeren die de fruit-
manden gaan bezorgen bij de zie-
kenhuizen en allemaal beloofd heb-
ben de manden extra vol te maken. 
Een echte win-win situatie dus! We 
roepen ook alle bedrijven en organi-
saties op om fruitmanden te doneren 
aan ziekenhuizen. Dit kan via www.
vitaminechallenge.com/bedrijf.
Benieuwd hoe er in het ziekenhuis 

Een coronagroet…
Florian en Eveline hebben samen met hun 
oppas Marja twee mooie tekeningen ge-
maakt voor hun overbuurvrouw Wil. Ze is 
een weduwe van 81 jaar, die thuis blijft van-
wege het coronavirus. De kinderen kwamen 
de tekeningen op gepaste afstand tot de 
voordeur brengen, met een kleurrijke bos 
bloemen. Heel lief en hartverwarmend. De 
tekeningen hangen naast de voordeur. 
Dank jullie wel, Florian, Eveline, Marja, Ste-
ven en Carmen!

Lieve bewoners van Nuenen,

Namens alle bewoners en 
personeel van de Akkers heel 
erg bedankt voor alle mooie 
tekeningen, brieven, kaarten 
en allerlei andere attenties, 
van paaseitjes en bloemen tot 
asperges en lekkere aardbeien.

Met name alle kinderen: heel erg 
bedankt voor jullie geweldige 
tekeningen!

Het is voor ons een grote troost 
in deze moeilijke tijd!

Lieve groeten van iedereen 
in de Akkers.

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

Florian en Eveline hebben samen met hun 
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LANDELIJKE HULPLIJNEN
IVM CORONA
Een overzicht van hulplijnen voor: Ouderen, Mensen in 
quarantaine/algemeen, Mantelzorgers, Speciale doelgroe-
pen (psych. problemen, statushouders), Jongeren/kinde-
ren.

OUDEREN
KBO-PCOB (grootste seniorenorganisatie van Nederland)
Landelijke Ouderen Info-lijn: 030 - 3 400 600
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 
17.00 uur.
Voor informatie of een luisterend oor. Ook voor migranten.
https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/kbo-pcob-opent-
speciale-ouderen-infolijn-voor-al-uw-vragen/

ANBO (Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen)
Telefoonlijn ANBO: 0348 - 46 66 66
Iedere dag van 09.00 - 21.00 uur
Hebt u een vraag over het coronavirus, maakt u zich zor-
gen of wilt u gewoon even een praatje maken? We zijn 7 
dagen per week van 09.00 tot 21.00 uur bereikbaar op 
telefoon 0348 - 46 66 66. Als u belt, staat iemand van 
ANBO u graag te woord of u nu wél of geen lid bent. Ook 
in het Turks.
https://www.anbo.nl/hart-onder-de-riem: video bood-
schappen van bekende Nederlanders om ouderen een 
hart onder de riem te steken.

OUDERENFONDS
Helpdesk Welkom Online: 088 - 344 2000
Op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.
Vanwege het coronavirus start het Ouderenfonds samen 
met VodafoneZiggo en Samsung de gratis Helpdesk Wel-
kom Online. Bel ons met uw online en digitale vragen, wij 
helpen u graag verder!
De Helpdesk Welkom Online beantwoordt vragen zoals: 
hoe kan ik videobellen, hoe houd ik contact via social 
media en hoe kan ik online spelletjes spelen met anderen? 
En wij helpen u ook met vragen als: waar vind ik de laatste 
informatie over het coronavirus?
Lesprogramma wegwijs worden op internet: https://wel-
komonline.nl/

MENSEN IN 
QUARANTAINE / ALGEMEEN
RODE KRUIS
Rode Kruis Hulplijn: 070 - 44 55 888

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 21.00 uur en zaterdag 10.00 
- 16.00 uur.
Heb je een luisterend oor, advies of extra hulp nodig om-
dat je in quarantaine of thuisisolatie zit? Dan kun je contact 
opnemen met de Rode Kruis Hulplijn (070-4455 888). Dit 
nummer is van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 
9.00 - 21.00 uur en op zaterdag tussen 10.00-16.00 uur.

LUISTERLIJN
7 dagen per week dag en nacht: 0900 - 0767 
Bij de Luisterlijn voeren jaarlijks 1500 vrijwilligers in totaal 
zo’n 300.000 gesprekken met mensen die zich angstig of 
eenzaam voelen, of om uiteenlopende reden behoefte 
hebben aan een luisterend oor. In verband met het coro-
navirus zijn er extra vrijwilligers ingezet. De Luisterlijn is 
anoniem te bereiken via 0900 0767 (lokaal tarief). Op www.
luisterlijn.nl is er ook de mogelijkheid om met vrijwilligers 
te mailen of chatten, dit kan een uitkomst zijn voor men-
sen met een auditieve beperking. De Luisterlijn biedt een 
luisterend oor, maar is er niet om medische vragen te be-
antwoorden.http://www.luisterlijn.nl/

MANTELZORGERS / MANTELZORGLIJN
Voor al je vragen over mantelzorg. Zorg je voor een ander 
en heb je vragen? Wil je graag een advies over je persoon-
lijke situatie? Of heb je behoefte aan een luisterend oor? 
Bel de Mantelzorglijn: 030 - 760 60 55
Of stel je vraag via WhatsApp: 030 - 760 60 55 (Nieuw)
Bereikbaar op werkdagen van 09.00 - 16.00 uur. 
Wil je buiten openingstijden je verhaal kwijt? Dat kan. Bel 
dan de Mantelzorglijn en laat je doorverbinden met een 
vrijwilliger van onze collega-organisatie de Luisterlijn.
Ook kun je jouw vraag per mail stellen. Je krijgt binnen      
3 werkdagen een reactie: mantelzorglijn@mantelzorg.nl 

SPECIALE DOELGROEPEN
MIND KORRELATIE
Mensen met Psychosociale problemen: 0900 - 1450
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.
Voor iedereen die kampt met psychische en psychosoci-
ale problemen. 

STATUSHOUDERS
Corona statushouders helpdesk 085 - 5808800
Maandag t/m vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur.
Voor statushouders (Arabisch en Tigrinya).

JONGEREN / KINDEREN
KINDERTELEFOON 
Kindertelefoon (8-18 jaar): 0800 - 0432
Bel gratis en anoniem. Iedere dag van 11.00 - 21.00 uur
Chatten via de website: https://www.kindertelefoon.nl/
chatten-of-bellen/ 
https://www.kindertelefoon.nl/corona/ 
www.kindertelefoon.nl 

JOUW GGD
Jouw GGD chatten of mailen over jouw gezondheid: 
Chat: https://chat-client-ggd-jouwggd.serviant.nl/
Mail: https://www.jouwggd.nl/contact-formulier/ 
Stel je vraag direct via de chat of stuur ons een mail. De 
chat is elke werkdag geopend tussen 15.00-21.00 uur en 
op zondag van 18.00-20.00 uur.
www.jouwggd.nl

NEDERLANDS JEUGDINSTITUUT
Informatie voor kinderen en jongeren
Kinderen: https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Kinderen-
en-jongeren/Coronavirus-vraag-en-antwoord-voor-
kinderen-en-jongeren 
Jongeren: https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Kinderen-
en-jongeren/Vraag-en-antwoord-voor-jongeren

ALGEMEEN CORONAHULP 
www.nuenenhelpt.nl en www.Nlvoorelkaar.nl/coronahulp
voor Helmond: www.helmondvoorelkaar.nl/coronahulp
Vanuit kerken en organisaties is www.nietalleen.nl een 
speciaal platform voor het bijeenbrengen van hulp en 
hulpvragen.
Specifiek voor maaltijden helpt Thuisgekookt je: https://
www.thuisgekookt.nl/coronacrisis/item207179
Hulp nodig met de boodschappen? ANBO en CBR werken 
samen. Examinatoren van CBR willen boodschappen voor 
ouderen doen: https://www.anbo.nl/nieuws/anbo-blij-
met-aanbod-cbr-voor-boodschappenhulp
En meer: https://www.eentegeneenzaamheid.nl/cam-
pagne/even-niet-op-bezoek-laat-toch-van-je-horen/ 

NATIONAAL OUDERENFONDS
Zilverlijn 
Wekelijks gebeld worden voor een gezellig praatje, een 
luisterend oor of goed gesprek (heeft niet met Corona te 
maken). Op afgesproken dagdeel wordt je gebeld. Gratis.
https://www.ouderenfonds.nl/activiteiten/zilverlijn

STICHTING SENIOR & STUDENT
Stichting Senior&Student koppelt senioren aan studenten 
voor praktische hulp en gezelschap. We helpen senioren 
onafhankelijk en gelukkig ouder te worden en dagen stu-
denten uit om verandering te brengen in de manier waar-
op zorg gezien wordt. Samen zorgen voor sociale zorg!
I.v.m. Corona biedt de stichting Coronahulp voor ouderen 
m.b.v. studenten:
Corona slaat toe in Nederland. Het raakt ons allemaal. En 
ouderen, naast kwetsbaren, het meest. Zij moeten nu zo-
veel mogelijk binnen blijven. Alleen. Dit vergroot de kans 
op eenzaamheid en daar willen wij iets aan doen! Dit kun-
nen we niet alleen en daarom roepen we jou op te helpen. 
Doe je mee? Coronahulp voor alle ouderen in heel Neder-
land!
https://stichtingseniorenstudent.nl/coronahulp/ 

GEMEENTEBERICHTENGEMEENTEBERICHTEN

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle
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VOOR MIJN

KANJER

BEDANKT!

Paaseieren zoeken 
CV De Wetters  
afgelast
Helaas is carnavalsvereniging De 
Wetters genoodzaakt het jaarlijkse 
paaseieren zoeken, dat dit jaar met 
prinses Rizada zou plaatsvinden op 
Eerste Paasdag, af te gelasten vanwe-
ge de coronamaatregelen. De paasei-
eren die we klaar hadden liggen voor 
het evenement worden aanstaande 
woensdag gedoneerd aan de Voed-
selbank.

We willen iedereen bedanken voor 
het enthousiasme en hopelijk tot vol-
gend jaar!

Condoleance
ach moeder
mocht jouw zoon
niet verder leven
veroordeeld wegens
vermeend gevaar
en ook niet sterven 
temidden in zijn vriendenschaar
gespijkerd aan een houten kruis
verlaten door zijn god

er is nog brood 
en wijn
genoeg om hem
in stilte te gedenken
misschien zal straks
kaarslicht
het zwart 
uit jouw rouw verjagen

ach moeder
ween niet meer met mij
wij weten
dat zijn liefde
de eeuwigheid
niet in zal halen
noch in mijn dromen
op zal staan
zijn brood en wijn
een blijvende herinnering.

© Klaas de Graaff

Anderhalve meter
Anderhalve meter
ze lachten hem vroeger uit
ha ha die dreumes
als hij een dansje maakte
op de tafel
in het café als lilliputter
nu ligt hij op de grond
aan het voeteneind
de ene vriend
de ander bij zijn hoofd
dus anderhalve meter

© Klaas de Graaff

radeloos
 
wat kan ik doen
ik mag niet meer bij jou
een virtuele zoen
ik mag niet meer bij jou
aan anderen toevertrouwd
ik mag niet meer bij jou
jij had het zo benauwd
ik mag niet meer bij jou
al ben ik je eigen vrouw
toch mag ik niet bij jou
terwijl ik zielsveel van je hou
mag ik niet meer bij jou
 

Jan Zuring, 30 maart 2020

SARS-CoV-2
Ditmaal is het dus niet de volle maan,
De wilde meid, de vuile was, het reilen
en zeilen, de ijdele waan, het dweilen
met open kraan, het hebben van een baan.

Met niets daarvan heeft het iets uit te staan.
Geen god vermag de ijlte hiervan peilen.
Het maalt niet om verfijnde levensstijlen.
Het trekt zich van een zondigheid iets aan.

De wisse dood ligt kil op onze lippen.
Angstvallig draaien we om elkaar heen.
Een oude lente houdt ons op de been.

We kunnen aan onszelf niet langer tippen
en langzaamaan  zal alles ons ontglippen.
De sleedoorn bloeit. Wie gaat, gaat nu alleen.

Joke van Overbruggen©
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Succesvolle start videomagazine 
‘Dwers Nuenen Draait Door’
Bijzondere tijden vragen om creatieve acties om een antwoord te vin-
den op de vraag: hoe houden we zoveel mogelijk mensen op de hoogte 
van hetgeen er in de gemeente Nuenen c.a. gebeurt? Bob van Dongen 
en Marian Vissers gaan dit proberen met een videomagazine.

worden uitzendingen van 15-20 mi-
nuten over actuele onderwerpen en 
over lichtpuntjes in Nuenen c.a. tij-
dens de coronacrises. 
Een terugkomend, wekelijks item is 
een interview met burgemeester 
Maarten Houben. Verder zullen di-
verse zangers/zangeressen uit onze 
gemeente een bijdrage leveren. 

Hulp gezocht
Iedereen uit Nuenen, Gerwen, Ne-
derwetten en Eeneind kan een bij-
drage aan het programma leveren. 
Door onderwerpen aan te dragen 
waarover men meer zou willen we-
ten. Of door bijvoorbeeld zelfge-
maakte foto’s en/of filmpjes in te stu-
ren, variërend van mooie natuurbeel-
den tot en met creatieve knutsel-
werkjes. 

Perfectie is voor andere tijden
De eerste filmpjes, gemaakt met mo-
biele telefoons, waren niet slecht 
maar vooral het geluid liet te wensen 
over. Bij de tweede uitzending was 
dit al stukken beter: de aangeschafte 
microfoons deden hun werk.
De makers zoeken zeer bewust de 
grens op tussen snelheid van verto-
ning en de filmkwaliteit. Normaliter 
kost het monteren van beeld- en au-
diomateriaal erg veel tijd; tijd die de 
makers niet hebben. Beide vrijwilli-
gers werken en kunnen maar beperk-
te tijd aan het videomagazine wer-
ken. Dit betekent dat zij zich houden 
aan de regel ‘goed is goed genoeg, 
perfectie is voor andere tijden’.
Gelukkig lijkt het erop dat het kleine 
team in de komende weken wordt 
uitgebreid. Dit betekent dat het ma-
ken van opnames en het editwerk 
over meerdere mensen kan worden 
verdeeld.

2 keer per week
Vooralsnog wordt ervoor gekozen 
twee keer per week het videomaga-
zine uit te brengen: op woensdag en 
zaterdag, steeds om 20.00 uur. Het 

Maar er kunnen ook vragen worden 
ingestuurd voor het wekelijkse ge-
sprek met de burgemeester.
Daarnaast kan het team ook op pad 
worden gestuurd om te gaan filmen 
op een bijzondere locatie waar men 
in deze tijd zelf niet naar toe kan; in-
dien mogelijk wordt er zelfs meer in-
formatie over gezocht.

‘Care and share’
YouTube is geen televisie. Dit betekent 
dat er een groep mensen zal zijn die 
het videomagazine niet kan bekijken. 
Hoewel zeer spijtig valt daar niets aan 
te doen. Maar: er kan meer dan op het 
eerste oog lijkt. De link van de filmpjes 
is immers eenvoudig te delen. Via 
Facebook, maar ook via (verenigings-)
nieuwsbrieven en per mail. En natuur-
lijk ook via de (buurt-)Whatsapp; niet 
alleen de jeugd, maar ook vele oude-
ren hebben inmiddels een 
smartphone en gebruiken Whatsapp.
Het doel is om zoveel mogelijk men-
sen te bereiken en dat kan alleen met 
hulp van velen.

Contact met DNDD Nuenen?
Het team van DNDD Nuenen is per 
mail te bereiken via 2020dndd@
gmail.com Naar dat mailadres kun-
nen ook filmpjes (mp4) en foto’s (jpg) 
worden gestuurd.

Afleveringen terugkijken
Inmiddels zijn al twee afleveringen 
verschenen op een eigen YouTube-
kanaal: DNDD Nuenen. Iedere afleve-
ring wordt ook op Facebook (Dwers 
Nuenen Draait Door) geplaatst. De 
YouTube links zijn: https://youtu.
be/2gSesqZIO6I (aflevering 1) en htt-
ps://youtu.be/RXACmQWpcYo (afle-
vering 2). Of maak gebruik van on-
derstaande QR-codes:

Vers geperst sinaasappelsap 
voor de bewoners van   
verpleeghuis Akkers
“Het voelt goed dat ik een klein steentje heb kunnen bijdragen aan een 
beetje extra zorg voor de bewoners van verpleeghuis Akkers Archipel in 
Nuenen waar mijn vader woont” vertelt Nathalie Uiterwijk.

ergens mee helpen? Het geeft een 
goed gevoel als je iets voor een an-
der/de samenleving/de wereld kunt 
betekenen. Al is het maar iets kleins.”

Hoe mooi zou het zijn als we deze ac-
tie kunnen vervolgen.

Met dank aan supermarkt Jan Linders 
in Nuenen kregen de bewoners afge-
lopen zaterdag een glas vers geperst 
sinaasappelsap. De zorg had dit be-
dacht maar er was geen tijd om dit te 
organiseren. Geweldig hoe deze ge-
zonde actie met een paar telefoon-
tjes zo geregeld was. Alle lof voor fili-
aalmanager Tim en regiomanager 
Krijn! Jullie zijn kanjers!

“Hartelijk dank namens mijn vader, 
de andere bewoners en alle mede-
werkers van verpleeghuis Akkers in 
Nuenen. Laten we in deze bizarre tijd 
eens vaker de vraag stellen: Kan ik (u) 

Een medewerker bij Archipel Akkers met een aantal flessen vers geperste sinaasappel-
sap en zakjes paaseitjes die het tehuis ook nog van Jan Linders heeft ontvangen.

Corona en rode kool
Alleen samen zijn we sterk, zo realiseren we ons de laatste weken nog 
eens extra! Maar ook het boevengilde beseft dat ze nu extra goede trucs 
moeten verzinnen om nog bij ons binnen te dringen via deurbel, brieven-
bus, of telefoon. Nepnieuws verkopen is voor hun een standaardtruc. De 
kans om daar in te trappen stijgt enorm als het idee ‘verkocht’ wordt als 
mogelijk ‘laatste strohalm’ tegen iets dreigends. Zo wordt corona hun lu-
cratieve business.

door tot diep in uw vege lijf dat dan 
soms niet meer te redden is. Ga dus 
snel naar de groenteman en wacht 
niet tot het te laat is en alle kolen al 
zijn weggehamsterd! 

Gelukkig kan ik de te-laat-komers 
toch nog helpen: coolrodine is nu 
verkrijgbaar in speciaal voor dit 
doel ontwikkelde bio-capsules voor 
slechts €49,95 per verpakking van 
200gram, uitsluitend via onze web-
shop; bij bestelling van meerdere 
verpakkingen geen verzendkosten! 
En laten we daarover eerlijk zijn: 
een bij de groenteman gekochte 
kool die maar €0,99 per kilo kost en 
allerlei vitamientjes en andere on-
duidelijke stoffen bevat kan toch 
nooit zo werkzaam zijn als een ech-
te zuivere biocapsule? Alleen zo 
blijven we samen sterk en word ik er 
zelfs beter van!

Ik hoop dat iedereen een coronatruc 
herkent vóórdat het te laat is. Ik kan 
daarbij helpen, als paraviroloog ver-
bonden aan de Landbouwuniversi-
teit van Wageningen met een na ja-
renlang wetenschappelijk onderzoek 
tot stand gekomen voedingsadvies: 
blijf gezond, en eet rode kool! 

Rode kool bevat stoffen die ons li-
chaam op natuurlijke wijze onder-
steunen door de viruswand zodanig 
te verzwakken dat onze eigen witte 
bloedlichaampjes (leukocyten) sa-
men met een specifiek in ons eigen 
beenmerg geproduceerd gamma-
globuline de vijand definitief kunnen 
uitschakelen! Het stofje in de rode 
kool dat hiervoor verantwoordelijk is 
heet coolrodine, waardoor het licht 
voor het virus keihard voorgoed op 
rood springt. Met groene kool lukt dit 
niet: dan gaat het virus ongeremd 

Grote paasactie     
bij Sorara Outdoor Living
Met het zonnige paasweekend voor de deur wordt het ook weer tijd om je 
tuin, terras en/of balkon onder handen te nemen. Want wat is er nu fijner 
dan tijdens de paasdagen toch lekker buiten te kunnen genieten? En het 
goede nieuws is dat Sorara Outdoor Living deze week extra veel (paas-) 
voordeel geeft op het gehele assortiment, met onder andere:

schermen tegen de zon, maar ook 
om droog te zitten tijdens regenach-
tige (zomer-) dagen. Daarnaast zorgt 
een partytent ook voor sfeervol on-
derdak bij je (toekomstige) tuinfeest. 

Hangmatten 
Voor het ultieme vakantiegevoel in je 
eigen tuin mag een hangmat niet ont-
breken. Een hangmat maakt het bui-
tenleven net een stuk relaxter. Lekker 
ontspannen wegdommelen in het 
lentezonnetje; beter wordt het niet.

Kortom, Sorara Outdoor Living zorgt 
er met haar ruime assortiment voor 
dat ook jouw tuin, terras en/of balkon 
een stukje aangenamer wordt. Het 
Sorara Outlet Center is geopend van 
dinsdag tot en met zaterdag (10.00 
tot 16.00 uur), Duivendijk 5 Nuenen. 

Parasols
Naast volledige bescherming tegen 
de zon zorgt een parasol ook voor 
veel sfeer in je tuin of balkon. In alle 
soorten, maten en kleuren is er altijd 
een sfeervolle parasol voor jou.

Pergola’s 
De prijswinnende pergola’s van Sora-
ra Outdoor Living bieden vele moge-
lijkheden van bescherming tegen 
zon, regen en wind. Zo heb je door de 
eenvoudig bedienbare lamellen de 
keuze om in de zon of schaduw te zit-
ten. Maar ook bij regenachtig weer 
blijf je door het kantelbare dak droog. 
Hierdoor kan je nog langer genieten 
van je tuin.

Partytenten
Een partytent is ideaal om je te be-

‘Innovatieve ondernemers       
staan in de startblokken’ 

Er staan meerdere ondernemers in de 
startblokken om zich in te schrijven 
voor de innovatieregeling Brongerich-
te verduurzaming stallen. CoViVa 
heeft deze ondernemers al vanaf na-
jaar 2019 in beeld na een oproep om 
zich te melden. Ondernemers hebben 
hier gehoor aan gegeven. Met het oog 
op openstelling eerste kwartaal 2020 
heeft een deel van hen inmiddels in-
vesteringen ingepland. Zij willen zo 
snel mogelijk aan de slag om in stallen 
emissies brongericht aan te pakken en 
het stalklimaat te verbeteren. Met het 
oog op verbetering van leefomgeving, 
klimaat en dierenwelzijn.

De Coalitie Vitale Varkenshouderij (CoViVa) vraagt de minister van LNV 
uiterlijk 1 mei de Subsidieregeling brongerichte verduurzaming stallen 
(Sbv) open te stellen. De afspraak met het ministerie van LNV was om me-
dio april 2020 de regeling te openen. Die datum is door het ministerie ge-
canceld. Op dit moment is bij CoViVa niet bekend wanneer de regeling 
wél wordt opengesteld.

“Als ondernemers pas na de zomer dui-
delijkheid over een bijdrage vanuit de 
Sbv krijgen, is het risico groot dat hun 
plannen op losse schroeven komen te 
staan”, zegt René Coppens, voorzitter 
CoViVa. “In veel gevallen kunnen zij ge-
plande investeringen niet verder uit-
stellen. We lopen dan met elkaar een 
groot risico. De coalitie wil voorkomen 
dat er een valse start wordt gemaakt 
met het innovatiespoor varkenshou-
derij en de subsidieregeling om inno-
vaties te ondersteunen.”

CoViVa stelt voor de regeling op korte 
termijn te publiceren en de inschrij-
ving uiterlijk 1 mei voor een eerste ter-
mijn van 8 weken open te stellen. “De 
ondernemers zijn in beeld en staan 
klaar om van de regeling gebruik te 
maken. Ook als CoViVa zijn wij voorbe-
reid om hen te ondersteunen.”
De Subsidieregeling brongerichte ver-
duurzaming stallen (Sbv) is onderdeel 
van het Programma Vitale Varkens-
houderij. Evenals de saneringsrege-
ling varkenshouderij (Srv) die in ja-
nuari 2020 is opengesteld. De coalitie 
kiest voor een gerichte aanpak van sa-
neren én innoveren. Met de juiste ba-
lans tussen saneren en innoveren 
wordt de Nederlandse varkenshoude-
rij kleiner én behoudt deze voldoende 
omvang en vernieuwend vermogen 
om internationaal toonaangevend te 
zijn. Het blijft een belangrijke werkge-
ver en met de productiewaarde van 
ruim 6 miljard euro een belangrijke 
schakel in de Nederlandse economie.
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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

Papenhoef 17, 5737 BS Lieshout
Telefoon 0499-423597, Fax 0499-423095

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

“BUITENGEWOON BINNENWERK”
 • Winkel/-& Horeca-inrichting
 • Kantoorinrichtingen
 • Kasten & Wanden
 • Balies
 • Keukens & Badkamers
  • Meubels

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

INFO@HS-INTERIEURBOUW.NL
WWW.HS-INTERIEURBOUW.NL

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

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

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

Ontspanningsyoga, 
via fi lmpjes op de website.

Nu alleen individuele yogales,
vergoeding zorgverzekeraar mogelijk.

STEUN 
DE LOKALE 
ONDERNEMERS✔

Met elkaar & 
voor elkaar.....

Jan van Schijnveltlaan 2
Postbus 10.000, 5670 GA Nuenen
T (040) 2631 631

www.nuenen.nl

Beste Nuenenaren,

Het zijn bijzondere tijden. Natuurlijk zorgt het feit dat het coronavirus rondwaart ervoor dat 
sommigen een ronduit angstige en verdrietige tijd beleven. Mensen die ziek zijn geworden, 
mensen die tot de risicogroep behoren, naasten van mensen die ons als gevolg van 
corona zijn ontvallen. 
De maatregelen om de verspreiding van het virus te vertragen leveren ook heel veel 
moeilijke en schrijnende situaties op. Bijvoorbeeld voor ouderen, die wekenlang verstoken 
moeten blijven van persoonlijk contact met hun (klein)kinderen. Of hun kinderen, die op hun 
beurt weinig anders kunnen doen dan op afgesproken tijden even langslopen en te zwaaien. 
En elke dag gaan de gedachten uit naar al die kanjers in de zorg, in de frontlinie van 
deze crisis. Al die doktoren, verpleegkundigen, thuiszorgers en andere professionals die 
ondanks het risico klaarstaan voor hun cliënten en patiënten. En niet in de laatste plaats de 
mantelzorgers, voor wie hun (vrijwillige) taak vaak enorm veel zwaarder is geworden omdat 
andere zorg voor hun naaste is weggevallen.

Aan de andere kant levert deze situatie ook veel moois op, waarvan ik van harte hoop dat 
we daar ook ná deze crisis nog de doorwerking van ondervinden. Het feit dat buren elkaar 
weten te vinden om de helpende hand te bieden én te vragen. De ontdekking van die vele 
mogelijkheden om via internet met elkaar in contact te blijven, werk te verzetten of onderwijs 
te volgen. Het besef dat we echt een samenleving zijn, omdat we deze corona-uitdaging 
alleen samen het hoofd kunnen bieden. 

En het levert zelfs leuke dingen op. Van mensen die, met inachtneming van de 
afstandregels, creatieve manieren vinden om voor wat ontspanning en entertainment te 
zorgen. Van een berenjacht als afl eiding voor kinderen die de hele dag thuis moeten zitten 
tot pop-up Tv-kanaal DNDD en serenades voor aan huis gekluisterde mensen in De Akkers. 
Ze zorgen voor de positieve noot die we in deze tijd allemaal zo goed kunnen gebruiken.
Ik vertrouw er op dat we ook deze crisis op geheel Nuenense wijze het hoofd kunnen 
bieden: met oog voor elkaar, creatieve oplossingen bedenken, niet bij de pakken neerzitten 
maar samen de schouders eronder. Ik doe mee.

Zorg voor elkaar en blijf gezond,

Maarten Houben
burgemeester
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Bibliotheken stellen 100 e-books  
beschikbaar via ThuisBieb  
  
De gebouwen zijn gesloten, maar de Nederlandse bibliotheken zijn online 
gewoon open. In de ThuisBieb-app zijn vanaf 6 april 100 e-books voor ie-
dereen beschikbaar, ook voor mensen die geen lid zijn van de Bibliotheek. 
Met de ThuisBieb willen de bibliotheken iedereen die thuiszit een hart on-
der de riem steken én een mooie leeservaring bieden in deze onzekere 
tijd. De ThuisBieb is in ieder geval open tot en met 10 mei. In ieder geval al 
via de App Store en zeer binnenkort ook via de Google playstore.

Niemand de deur uit want 
#ikleesthuis 
De ThuisBieb is een extraatje van de 
Bibliotheek en sluit mooi aan bij eer-
dere initiatieven om mensen te wij-
zen op het grote online aanbod van 
de Bibliotheek. Samen met de CPNB 
werd de campagne #ikleesthuis ge-
lanceerd. De Bibliotheek deed al eer-
der extra titels in de LuisterBieb, de 
Bibliotheek-app voor luisterboeken, 
beschikbaar voor iedereen. Het aan-
tal bezoekers van de online Biblio-
theek is sinds de start van de cam-
pagne meer dan verdrievoudigd en 
het aantal uitleningen is ruimschoots 
verdubbeld.  
Voor een goed verhaal hoef je de 
deur dus niet uit.

Vragen
Heb je vragen over de ThuisBieb, of 
over het downloaden van e-books? 
Kijk op de site van Bibliotheek Dom-
meldal waar je een mailadres vindt 
om een telefonische afspraak te ma-
ken met de e-book specialist van Bi-
bliotheek Dommeldal.

  
Populaire én minder bekende titels   
De brede selectie bevat voor elk wat 
wils: van spanning tot chicklit en van 
literatuur tot informatief. Tot de se-
lectie aangeboden boeken behoren 
populaire titels als ‘Rinkeldekink´ van 
Martine Bijl en de nieuwste editie van 
het voetbalmagazine ‘Hard Gras’, 
maar ook te ontdekken boeken als 
‘Post voor Rus Ordelman’ van Bette 
Adriaanse, ‘De mentor’ van Tessa Kol-
len en ‘Mindgym work-outs’ van Wou-
ter de Jong. 
  
Ook voor de jeugd 
De jongere lezer vindt in de app 
naast bekende titels als ‘Stuntvlogger 
Sam’ van Jelmer Jepsen, ook bijzon-
dere boeken als ‘Toverhanden’ van 
Chris Winsemius en ‘Alaska’ van Anna 
Woltz. 

Ondanks de Corona crisis is mijn 90ste verjaardag een onvergetelijke 
dag geworden. De bloemen, kaarten, telefoontjes, kindertekeningen 
en zeker ook het straatconcert heeft daar vast toe bijgedragen.
Omdat het voor mij onmogelijk is iedereen persoonlijk te bedanken, 
zeg ik langs deze weg iedereen hartelijk dank!

Mede namens onze kinderen en kleinkinderen,
Marietje van Roosmale van Tuijl

Kledinginzameling 
Sam’s Kledingactie 
gaat niet door!
De kledinginzameling van Sam’s kle-
dingactie, die dit voorjaar gepland 
stond voor 25 april, wordt (voorlopig) 
uitgesteld tot het najaar. Gezien de 
situatie rondom de coronacrisis vond 
Sam’s Kledingactie het niet verant-
woord om de kleding in te zamelen. 
Sam’s kledingactie hoopt op uw be-
grip voor dit besluit en hoopt tevens 
weer komend najaar op u te mogen 
rekenen.

Met vriendelijke groet,
Team Sam’s Kledingactie 

voor Mensen in Nood

Ook in deze moeilijke tijd van het coronavirus vinden er 
vriendelijke acties plaats zoals afgelopen zaterdagmiddag: 

zwaaien met de narcissen!

Dorpsraad Lieshout     
is altijd bereikbaar
De corona-crisis veroorzaakt dat we allemaal wat anders met elkaar om 
moeten gaan. De regering en het RIVM hebben maatregelen uitgevaar-
digd om te voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreid. Elkaar 
persoonlijk aanspreken, dat kan dus nu even niet. Maar de Dorpsraad 
Lieshout blijft voor u altijd aanspreekbaar: óók in deze corona-crisis.

meente en heeft de mogelijkheid om 
(gevraagd én ongevraagd) advies uit 
te brengen over zeer uiteenlopende 
zaken, die wél steeds het Lieshoutse 
betreffen. Denk hierbij o.a. aan on-
derwerpen zoals verkeersveiligheid, 
wonen en bouwen, jeugd en jonge-
ren, zorg en welzijn, werk en onder-
nemers en leefbaarheid in het alge-
meen.

Digitaal
Helaas kan de Dorpsraad Lieshout op 
dit moment niet fysiek met de bewo-
ners communiceren. Het elkaar-fy-
siek-aanspreken is immers “nu even 
niet” gewenst. Toch is de Dorpsraad 
Lieshout prima aanspreekbaar. Nu 
even niet fysiek, maar zeker digitaal! 

Heeft u vragen, opmerkingen, wen-
sen of aandachtspunten: mail ze ge-
rust naar ons email-adres, dan kun-
nen wij u helpen om gezien te wor-
den: info@dorpsraad-lieshout.nl

Dorpsraad Lieshout
De Dorpsraad heeft als doel om de 
leefbaarheid en de sociale samen-
hang in de Laarbeekse kern Lieshout 
verder te versterken. Daarvoor levert 
de Dorpsraad Lieshout bouwstenen 
aan bij de gemeente Laarbeek. Op 
die wijze is deze raad dus het com-
municatiekanaal voor de inwoners 
van Lieshout naar de gemeente toe 
én omgekeerd. De Dorpsraad Lies-
hout vertegenwoordigt de belangen 
van de Lieshoutenaren.

Communicatie
Omdat de Dorpsraad Lieshout wen-
sen signaleert, knelpunten aankaart 
maar ook oplossingen kenbaar 
maakt is het belangrijk dat de Dorps-
raad Lieshout met de inwoners van 
het dorp communiceert. Het gaat er 
immers om dat wensen en behoeften 
van bewoners tot hun recht komen in 
de beleidsplannen van de gemeente. 
De Dorpsraad is adviseur van de ge-

Het Brabants   
Dialectenfestival 
2020 afgelast
Het Brabants Dialectenfestival 2020 
op 14 juni valt weliswaar buiten deze 
periode, maar het bestuur heeft be-
sloten het festival dit jaar niet op die 
datum door te laten gaan.
Er is een aantal redenen. Het is heel 
moeilijk om het festival te organise-
ren als we elkaar niet kunnen ont-
moeten. Het is de vraag of die pe-
riode niet verlengd zal worden en of 
we nu al een vergunning zouden krij-
gen om het te organiseren. Maar de 
belangrijkste reden: we zijn bezorgd 
over de deelnemers en bezoekers 
aan en vrijwilligers van het festival. 
Het festival moet een vrolijk, gezellig 
evenement zijn en het zal ook wel 
enige tijd duren voor mensen weer 
onbezorgd naar een groot evene-
ment zullen gaan. 

We hebben besloten het festival een 
jaar door te schuiven, dus naar 13 
juni 2021. Voor de verhalenwedstrijd 
en de bekendmaking van de win-
naars en uitreiking van de dialect-
penningen zijn we nog aan het kijken 
naar een eerder moment. 
Sluiten met de wens: blijf gezond en 
pas goed op jezelf en je naasten.

De Klerk schenkt 
bloemen
Op initiatief vanuit Philips, hebben 
zij, De Archipel en De Klerk bloem-
sierkunst en interieurbeplanting af-
gelopen week een zeer geslaagde ac-
tie op touw gezet welke gericht was 
op de eenzame ouderen ten tijde van 
de coronacrisis.

Er werden tientallen kleurrijke boe-
ketten afgeleverd welke allemaal een 
goede bestemming hadden. Het idee 
ontstond vanuit Philips om haar so-
ciale gezicht te tonen in de eigen re-
gio. In het eigen netwerk is gekeken 
welke instelling daarvoor openstond 
en dit initiatief omarmde. Zodoende 
ontstond er een prachtige driehoek 
tussen Philips, De Archipel en De 
Klerk. 
www.de-klerk.nl

Aparte tijd
We zien overwerkte verpleegkundigen en artsen, we zien vakkenvullers die met angst 
doorwerken en ook de logistieke sector, voedselvoorziening en hulpdiensten werken 
gewoon door. Een groot deel van Nederland zit echter thuis. Een groot aantal werkend, 
maar ook een aanzienlijk aantal wat niets kan of mag doen.

Als ondernemer in de zakelijke dienstverlening is het voor mij afwachten wat de Coron-
acrisis gaat brengen. Hoe ontwikkelt de markt zich? Wat betekent de achterblijvende 
omzet voor mijn klanten? Wat betekent dat voor hun winst, hun bereidheid tot investe-
ren, hun voortbestaan? Wat betekent de onvermijdelijke stijgende werkeloosheid voor 
de economie? En natuurlijk, wat betekent dit voor mij? Voor mijn bedrijf? En voor mijn 
toekomst?

Ik heb al meerdere malen een economisch tegenvallende periode mogen meemaken: 
halverwege de jaren 90, begin van deze eeuw en natuurlijk de kredietcrisis van 2008. 
Wat ik geleerd heb, is dat we er wel weer bovenop komen. Dat als we met z’n allen onze 
schouders eronder zetten, we de economie tot nog grotere hoogten kunnen stuwen. En 
dat zullen we ook doen…

Als ondernemer wil ik natuurlijk graag wat doen. Maar wat kunnen we nu doen? Nou, 
we kunnen elkaar steunen, elkaar helpen en zorgen dat de lokale bedrijven die het nu 
zwaar hebben toch nog een beetje omzet draaien. Koop je groente en fruit bij de lokale 
boer, haal wat vaker eten bij dat restaurant wat geen gasten meer mag ontvangen en 
koop je zomerkleren in een echte winkel in plaats van online. Iedereen kan de lokale on-
dernemers, de motor van onze economie, steunen. 

Maar wat nog veel belangrijker is: spreek je waardering uit voor de ondernemers en 
steun hen ook met woorden. Vraag hoe het gaat, waar iemand mee zit en wat je kunt 
doen om te helpen. Juist hierdoor houdt je het vlammetje van de ondernemer bran-
dend en zal hij er alles aan doen om te overleven en sterker terug te komen.

Samen staan we sterk! 
#AlleenSamen
#Supportyourlocals

Alex Appel, Vroente 97, Nuenen

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

Ingezonden brieven
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LINDEBLAADJES

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

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

 dagvlinder PUZZELHOEKPUZZELHOEKWeek 15

Horizontaal: 1 klaar 6 danskunst 12 afl oop 13 beest 15 autodeur 18 Italiaans gerecht 
20 vis 21 Engels bier 23 lidwoord 24 dokter 26 deel v.e. toneelstuk 28 verdrukking 
29 selecte groep 31 gebergte in Zuid-Amerika 33 voordat 34 huisdier 36 reeks 
38 schoonmaakgerei 41 veldvrucht 43 ijspunt 45 uitroep van vreugde 47 nachtvogel 
49 stuk hout 51 honingdrank 52 muziekinstrument 55 ontzag 58 inwendig orgaan 
59 huisdier 60 schipbrug 61 vrucht.

Verticaal: 2 rangtelwoord 3 tochtje 4 uniek 5 pl. in Gelderland 7 gravin van Holland 
8 slimheid 9 bijbelse fi guur 10 bijwoord 11 babysit 14 pl. in Limburg 16 handvat 
17 wedren 18 riv. in Rusland 19 ontkenning 22 Frans lidwoord 25 gevolg 26 beeldverhaal 
27 deel v.d. voet 28 kookgerei 30 Europeaan 32 deel v.d. week 35 onzuiver gewicht 
36 bijbelse fi guur 37 verharde huid 38 durende vijandschap 39 gelijkspel 40 al 42 houding 
44 bevel 46 boerenbezit 48 waterdeeltje 50 soort kabouter 53 persoon 54 ik 
56 pl. in Gelderland 57 vogel.

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

P A R K A E R R O R
A A R E N D G R I M M M
M A G E R O M A N A P P A
O A E G R IJ N S N I A
U R N S A P S O F R A G
R O E P I A E I L A N D

N O O R S E E S K I M O

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

Oplossingen wk 14
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

D E L E G A T I E

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.

AARDE
ALPACA
BELGRADO
BOTJE
DOELPUNT
DRAAI
FINITO
GRENSPOST
HELDENMOED
HOEVELAKEN
INTIEM
KADAVER
KANONNADE
KERKUIL
KERRIESAUS
KIBBELING
KLEIN
KLIMTOCHT
KNAGER
KNECHT
LOENS
MARKIES
MIERENETER
MORSE
MYTHE
NAAST
OMSTREEKS
OTTER
PASKLAAR
PRAKJE
PROCEDE
REYKJAVIK
ROKADE
SCHALKS
SMOOR
TOKIO
TOLERANT
TYFOON
VADEM
VERDIEPEN
ZEEFDRUK
ZUURDEEG

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

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

9 3 2 7
3 8 4

6 1
6 7 8

7 1
4 5 9

2 6
7 1 3

8 4 2 9

Sudoku

week 13, Mw. S. de Man-Geijsen, 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

Honden uitlaatservice
“de Snuffelende Snuit”
al 25 jaar !!! Uw hond wordt 
uitgelaten in 2 Ha dogproof 
professioneel omheind 
bos! 06-1250 8487 www.
snuffelendesnuit.nl

Print
boekjes | scripties

direct mail | bouwtekeningen

Drukwerk
huisstijl | flyers | posters  
folders | brochures | stickers

Reclame
banners | LED frames
borden en panelen

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

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

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

administraties | belastingen | advies
Voirt 55, 5671 HB Nuenen

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

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

Tijdelijke opslag?

Lieshout

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

TUINONDERHOUD,
Nuenen, wie vindt het leuk 
om tegen een vergoeding 
mijn onderhoudsvriende-
lijke tuin bij te houden? Tel 
0641043359.

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

STEP AEROBICS! 

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. 

WIJ GAAN
GEWOON
DOOR!
Ondanks het coronavirus ligt 
weekblad Rond de Linde
iedere week bij u op de mat.
www.ronddelinde.nl

Een voor al onze berzorger!Een voor al onze berzorger!

Stichting Buurkracht     
verbindt alle buren in Nederland

Wat als je je familie 
en vrienden niet meer 
kunt opzoeken   
en helpen?
Stichting Buurkracht is gestart met de actie Allemaal 
Buren. Via deze actie kunnen familie en vrienden hun 
dierbaren, die ondersteuning nodig hebben maar niet 
bij ze in de buurt wonen, tóch helpen. Hoe? Door de 
buur van een hulpbehoevende dierbare in te zetten. 
Om bijvoorbeeld de hond uit te laten, medicijnen te 
halen of boodschappen te doen. Zo kan de familie in 
kwestie, ondanks de afstand en beperkingen, toch een 
oogje in het zeil houden. De actie is voor iedereen in 
Nederland via een computer, tablet of smartphone 
toegankelijk. Door heel het land zijn er al acties aange-
maakt. Zo ook in Noord-Brabant, zoals in Waspik, Den 
Bosch en Laarbeek.

Zo worden we in Nederland allemaal buren van elkaar
Roel Woudstra van Stichting Buurkracht: “Een paar we-
ken geleden leek er nog weinig aan de hand en nu 
staat onze wereld door het Coronavirus op zijn kop. 
Ondertussen laten Nederlanders zien hoe zeer ze zich 
bekommeren om hun medemens. Ze kijken naar el-
kaar om, doen elkaars boodschappen en helpen hun 
buurtgenoten alsof het hun eigen familie is. Vanuit 
Buurkracht willen we de kracht die buren nu overal la-
ten zien, ondersteunen en bundelen. In Nederland zijn 
overal buurkrachtnetwerken. Als je die met elkaar ver-
bindt, kunnen buren elkaar ook over grote afstanden 
helpen. Daarom hebben we deze actie opgezet.” 

Waar is de burenhulp op afstand te vinden?
Er zijn in totaal al in ruim 60 plaatsen meer dan 80 Alle-
maal Burenacties gestart, waar familie en vrienden ge-
bruik van kunnen maken. De actuele lijst van plaatsen 
en buurten is te vinden op www.buurkracht.nl/alle-
maal-buren. Buren die hun hulp juist willen aanbieden 
door hun eigen Allemaal Burenactie in de buurt te 
starten, kunnen hier ook terecht.

Over Buurkracht
Buurkracht gelooft in de kracht van buren. De kracht 
om dingen samen mooier, beter, groener, veiliger, ge-
zelliger of duurzamer te maken in de buurt. Buur-
kracht helpt buren in heel Nederland om hun buur-
kracht te ontdekken en te vergroten. Door mensen bij 
elkaar te brengen en ze te ondersteunen met tips, 
trucs en tools, zoals de buurkracht-app en de website 
buurkracht.nl. Meer dan 400 buurten hebben inmid-
dels hun buurkracht ingezet. Steeds vaker betrekken 
ook gemeenten en overheden Buurkracht bij burger-
participatietrajecten. Speciaal voor deze partijen heeft 
Buurkracht diverse aanpakken, meer informatie hier-
over is te vinden op stichtingbuurkracht.nl

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200
E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl

XL PRINTEN

MULTI PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKENNABEWERKEN

DRUKKEN
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Cadeautje van Stingray Classica en philharmonie zuidnederland 

Een maand lang gratis  
Stingray Classica kijken 
In deze onwerkelijke tijd waarin mensen elkaar fysiek niet kunnen ontmoe-
ten en alle evenementen zijn afgelast, missen veel mensen ook de moge-
lijkheid om klassieke concerten te bezoeken. De partners Stingray Classica 
en philharmonie zuidnederland hebben de handen ineen geslagen en bie-
den iedereen de mogelijkheid om een maand lang (zonder verplichting) te 
genieten van al het moois dat Stingray Classica te bieden heeft. 

of u kunt inloggen met uw Facebook-
account.
Geniet vervolgens via: classica-app.
stingray.com of www.stingrayclassi-
ca.com/app 30 dagen gratis van al 
het moois dat Stingray Classica te 
bieden heeft.
Veel kijk- en luisterplezier!

Tip: Als u zoekt in de app op ‘philhar-
monie zuidnederland’ komt u onder 
andere ook het concert van Hartmut 
Haenchen tegen met de Zevende 
Symfonie van Bruckner. Een concert 
dat door NRC met 5 sterren werd be-
oordeeld. 
Mensen die na deze proefmaand een 
abonnement willen nemen op Sting-
ray Classica en dat via philharmonie 
zuidnederland doen, profiteren van 
een mooie korting. Een abonnement 
kost dan geen € 9,99 maar slechts 
€ 4,49 per maand. 

De philharmonie zuidnederland was 
wereldwijd de eerste orkestpartner 
van het platform en had ook de we-
reldprimeur om als eerste orkest we-
reldwijd live gestreamd te worden. 
Die uitzending en veel meer concer-
ten, opera, ballet en documentaires 
zijn nu een maand lang gratis toegan-
kelijk via de Stingray Classica app. Het 
bekijken van al dit moois kan op de 
computer, tablet of mobiele telefoon. 
Aanmelden voor een gratis abonne-
ment voor 30 dagen kan tot 18 april. 

Hoe gaat de aanmelding in zijn werk?
Ga via uw pc of tablet naar uw inter-
netbrowser en naar dit adres: www.
stingray.com/philzuid
vul de gift-code in: PHILZUID
klik onderin het scherm op ‘submit’
klik vervolgens op ‘create account’
vervolgens maakt u een inlog met 
een inlognaam en een wachtwoord, 

Bel-Contact NAH 
Heeft u of uw naaste hersenletsel 
en heeft u vragen, het gevoel dat u 
er alleen voor staat of wilt u ge-
woon uw verhaal kwijt dan kunt u 
contact met ons opnemen.

In deze bizarre tijden door het coro-
navirus, wordt het wellicht steeds 
moeilijker de dag door te komen 
doordat hulp, dagbesteding en lot-
genotencontact wegvallen en u de 
hele dag thuis zit. Maar ook door de 
angst en onzekerheid die deze situa-
tie met zich mee kan brengen. 

Het Informatie- & Adviespunt Her-
senletsel Zuidoost Brabant heeft 
daarom samen met getrainde erva-
ringsdeskundigen het initiatief geno-
men u een mogelijkheid te geven uw 
zorgen te delen, uw vragen te stellen 
of een luisterend oor te bieden. Veel 
van uw problemen kunnen we niet 
oplossen maar mogelijk kunnen we 
wel adviezen geven hoe ermee om te 
gaan in uw thuissituatie en een luis-
terend oor bieden. 

Wilt u contact met de coördinator of 
met een van de ervaringsdeskundi-
gen dan kunt u ons bereiken via het 
Informatie-& Adviespunt Hersenlet-
sel Zuidoost Brabant Tel: 06-
43366613, E-mail: informatie@nah-
zobrabant.nl. In uw mail graag naam 
en telefoonnummer vermelden. De 
coördinator van het Informatie-& Ad-
viespunt staat u te woord of reageert 
op uw mail en brengt u, indien ge-
wenst, in contact met een ervarings-
deskundige.

Vogels niet dakloos in Gerwen
Aan de Ruiterweg in Gerwen hebben bewoners extra nestkastjes geplaatst 
om vogels hoog en droog onderdak aan te bieden. Er wordt geen huur in 
rekening gebracht, de vogels krijgen gratis een nieuw dak boven hun 
hoofd. De Gerwenaren hopen dat de vogels de nieuwe behuizing zo aan-
trekkelijk vinden dat ze er hun nestjes bouwen en de eitjes uitbroeden. 

De bewoners sturen aan op een min 
of meer gedwongen verhuizing, 
want er nestelen nogal wat vogels 
onder de daken van de woningen 
aan de Ruiterweg. En dat is nou even 
niet de bedoeling, want de wonin-
gen worden van nieuwe daken voor-
zien. 

Eikenprocessierups
Het zijn extra nestkastjes, want er zijn 
in Gerwen al honderd nestkastjes 
voor mezen geplaatst. Gerwenaren 
hebben in nauwe samenwerking met 
de Gerwense dorpsraad en de Nue-
nense dorpswerkplaats honderd me-
zenkastjes opgehangen met als doel 
om de eikenprocessierups op natuur-
lijke wijze te lijf te gaan. 

De nestkastjes aan de Ruiterweg in Ger-
wen zijn op hoge palen vlakbij de wonin-
gen geplaatst. Vogels worden vriendelijk 
verzocht om geen nestjes meer te bou-
wen onder de daken van de woningen. 
De bewoners hopen op een kleine vogel-
verhuizing….. 

(foto’s Cees van Keulen) 

Goede Week,     
op naar prettige paasdagen...
In deze Goede Week stijgen de buitentemperaturen tot boven de twintig 
graden Celsius. Je loopt buiten in T-shirt en korte broek of rokje. De haren 
iets langer dan normaal in deze tijd. Laat de hond gerust twee keer uit en 
geniet van de zon. Soms valt er niet zo veel te genieten. Probeer de ge-
dachten te verzetten en denk: achter de wolken schijnt de zon.

De Goede Week startte met Palmzon-
dag, vandaag is het Witte Donderdag 
9 april. Dan volgt Goede Vrijdag, 
paaszaterdag en dan is het eerste 
paasdag. Tweede paasdag, maandag 
13 april, zonder wielerronde van Ger-
wen. Dat wordt even wennen. De 
wondere wereld van de Efteling is ge-
sloten. Het mooiste lentepark ter we-
reld, De Keukenhof, staat in bloei als 
nooit tevoren, ook digitaal is dat 
prachtig om te zien….

Het wordt passen en meten de ko-
mende weken. Misschien dat rond de 
pinksterdagen er wat verlichting 
komt. Let op elkaar, vooral op kwets-
bare mensen. Gebruik je gezonde 
boerenverstand. Help een gewassen 
handje, en ook een telefoontje kan al 
hartverwarmend werken.

Links en rechts in onze gemeente 
werpen de paasdagen hun schaduw 
al vooruit. Paashazen, paasbloemen 
en paaseitjes zijn bestemd voor ons 
allemaal en zeker voor de harde wer-
kers in de vitale beroepen, in de zorg 
en het onderwijs, de postbezorgers, 
krantenbezorgers en het winkelper-
soneel, de vuilnisophalers, de be-
stuurders en deskundigen, de actie-
ve werkers in het vervoer en in de 
bouw. Laten we moed houden, pret-
tige paasdagen.

BCL alleen nog digitaal actief
Badminton Club Lieshout zit fysiek ‘op slot’. Dat houdt echter niet in dat 
de vereniging helemaal inactief is: integendeel. Voor de jeugd was eerder 
al een wekelijkse challenge opgestart. Daar is nu een Kahoot-quiz bijge-
komen voor de senioren. Op die wijze houdt de vereniging toch contact 
met de leden en helpt ze zo om de lock-down-dagen door te komen.

den. En, uiteraard bevat de quiz ook 
specifieke vragen over het badmin-
ton, naast de algemenere vragen. De 
senioren krijgen steeds enkele dagen 
de tijd om de quiz ‘te doen’, waarna 
de quiz op zondag wordt afgesloten 
met een ranglijst. Voorlopig zal deze 
quiz door Derek wekelijks uitgezet 
worden, totdat de badmintonners 
weer fysiek aan de slag kunnen.

Kweet Ut
Vanwege de corona-crisis is ook de 
prijsuitreiking van de Mariahoutse 
dorpsquiz ‘Kweet Ut’ afgelast. De or-
ganisatie (Omase) heeft daarom deze 
keer de uitslag digitaal bekend ge-
maakt. Badminton Club Lieshout was 
een van de deelnemers en uiteinde-
lijk is dat BCL-team (‘team Clier’) op 
een 18de plaats geëindigd. Dat is een 
beetje onder de verwachting maar 
toch hebben de leden een plezierige 
en gezellige puzzelavond gehad. 

Inmiddels is alweer de derde ‘Thuis-
blijvers Challenge’ door organisator 
Tim van Bommel uitgezet bij de 
jeugd. Deze keer dient een creatief, 
origineel parcours uitgezet te wor-
den dat afgelegd moet worden met 
een racket waarop een shuttle balan-
ceert. Ook deze challenge zal weer 
leuke en amusante filmpjes gaan op-
leveren die Badminton Club Lieshout 
weer deelt op de facebook-pagina 
van de vereniging. Naast deze uitda-
ging zijn de jeugdleden ook aange-
sloten op andere digitale challenges 
die uitgezet zijn door Badminton Ne-
derland (‘StayAtHomeChallenge’) en 
door Laarbeek Actief (‘Challenge Je-
zelf’). Hierdoor zouden zij meer dan 
voldoende uitdaging moeten heb-
ben in deze blijf-thuis-tijd.

Ook de senioren hebben inmiddels 
een uitdaging. Wekelijks krijgen zij 
van organisator Derek Dirven een 
quiz toegestuurd. Die quiz bestaat uit 
12 meerkeuze vragen die in steeds 10 
seconden beantwoord moeten wor-

ELE Rally 2020  
afgelast
Met pijn in het rallyhart heeft de 
stichting ELE Rally, in overleg met 
de KNAC Nationale Autosport Fe-
deratie (KNAF), Sectie Rally’s, moe-
ten besluiten dat de 56e editie van 
dit 2-daagse autosport evenement 
dit jaar niet doorgaat vanwege het 
coronavirus. De ELE Rally stond ge-
pland op 5 en 6 juni 2020. 

Op vrijwel alle sportieve en organisa-
torische aspecten zijn momenteel te 
grote obstakels en onzekerheden om 
zo’n groot vrijwilligersevenement vei-
lig, aantrekkelijk en financieel haal-
baar te kunnen en mogen organise-
ren in de huidige extreme omstan-
digheden. 

Het organisatiecomité betreurt dat er 
zo weer een mooi regionaal sporte-
venement in 2020 van de kalender 
verdwijnt waar vele liefhebbers, deel-
nemers en vrijwilligers naar uit ke-
ken. Ook voor de trouwe sponsors, le-
veranciers en lokale ondernemers zal 
dit teleurstellend zijn. Iedereen had 
het graag anders gewild. De harde re-
aliteit waarin we momenteel leven 
dwingt ons helaas om dit jaar pas op 
de plaats te maken. Aan de andere 
kant draagt dit besluit wel bij aan het 
ontzien van de hulpverleners, politie 
en overheden die voorlopig nog tot 
het uiterste worden belast en voor 
ons allen klaar staan. 

Uitstel overwogen 
Uiteraard is uitstel naar een datum la-
ter in het jaar overwogen. Helaas blij-
ven de vele onzekerheden nog lang 
bestaan waardoor een alternatieve 
datum pas in het najaar zou komen te 
liggen. Echter, het najaar is met regio-
nale evenementen en andere geplan-
de rally’s reeds overvol. Bovendien 
komt dan ook de voorbereiding en de 
kwaliteit van de ELE Rally 2021 in ge-
vaar. Daarom is de moeilijke beslissing 
genomen om dit jaar over te slaan om 
zo in 2021 nog sterker terug te komen. 

Het Organisatiecomité wenst iedereen 
veel sterkte en gezondheid in deze 
moeilijke tijd. Graag tot volgend jaar 
bij de 56e ELE Rally op 4-5 juni 2021! 

Stichting ELE Rally

Verbinden in tijden van corona

Vlag voor de Zorg
Het coronavirus heeft inmiddels de hele wereld in zijn greep en het heeft 
een ongekende impact op ons allemaal. Op heel veel plekken wordt heel 
hard gewerkt om de gevolgen ervan zo beperkt mogelijk te houden, 
waaronder in de zorg. De waardering hiervoor wordt op allerlei manieren 
geuit, met applaus, met eten en drinken en met steunbetuigingen in de 
vorm van kaartjes en posts op Sociale Media.

Lesbos
We hebben in Nuenen besloten dat 
ons deel van de opbrengst van de 
vlaggen die verkocht worden, speci-
fiek gaat naar het vluchtelingenkamp 
op het Griekse eiland Lesbos. Hier 
werken normaliter twee Nuenense 
vrijwilligers, die proberen waar mo-
gelijk hun steentje bij te dragen. He-
laas zitten zij, door de coronacrisis, 
noodgedwongen in Nuenen, maar zij 
hopen zo snel als mogelijk weer die 
kant uit te kunnen gaan. Volgende 
week leest u hun verhaal in de Rond 
de Linde. Met de opbrengst zorgt 
Stichting Vluchteling voor de aanleg 
van nieuwe en extra sanitaire voor-
zieningen.

Dus koop allemaal nu een ‘vlag voor 
de Zorg’ en hang hem buiten zodat 
de Nuenense straten collectief laten 
zien dat we onze zorghelden meer 
dan waarderen, maar dat we ook de 
vluchtelingen op Lesbos een warm 
hart toedragen.”
De vlag is te bestellen via 
www.vlagvoordezorg.nl

Een van de initiatieven om de dank 
aan de zorg zichtbaar te maken, is ‘de 
vlag voor de Zorg’. Een project ont-
staan in nauwe samenwerking met 
Stichting Vluchteling. Door deze vlag 
uit te hangen, worden de zorghelden 
bedankt en wordt daarnaast ook nog 
het goede doel gesteund. De helft 
van de opbrengst van de vlaggenver-
koop wordt gedoneerd aan de Stich-
ting Vluchteling. Zij maken het ver-
schil in de wereldwijde strijd tegen 
corona in de vele vluchtelingenkam-
pen waar een humanitaire ramp 
dreigt door gebrek aan vrijwel alles, 
zoals aan dokters, verpleegkundigen 
en apparatuur, maar ook door de niet 
te beschrijven slechte hygiënische 
omstandigheden, die nog eens ver-
sterkt worden door de onmogelijk-
heid om anderhalve meter afstand te 
houden.
In Nuenen is het initiatief van de ‘vlag 
voor de Zorg’ omarmd. “We willen dat 
zoveel mogelijk Nuenenaren deze 
vlag, die maar € 14,50 kost, kopen en 
uithangen” vertelt Els Toorman. “In 
deze tijd van onzekerheid blijkt dat 
we elkaar hard nodig hebben. Coro-
na blijkt de kracht van VERBINDEN te 
hebben. Aan dat gevoel van verbon-
denheid kunnen we uiting geven 
door het uithangen van deze vlag. Te-
gelijkertijd verbinden we ons via de 
vlag met de Zorg én met de vluchte-
lingen die ónze zorg nodig hebben. 
Een cirkel van eenheid. Inmiddels 
wapperen er al vlaggen voor de zorg 
aan de kerken in Nuenen.



ROND DE LINDE week 15 Donderdag 9 april 2020

                                                                                                                                    

a Nuenen, 29 maart 20205 Eindhoven, 12 januari 1932

Verdrietig geven wij kennis van het overlijden van

In verband met de omstandigheden rond het coronavirus heeft het 
afscheid van Jacques in besloten kring plaatsgevonden.

Als de situatie het weer toelaat, willen wij hem graag op een gepaste 
wijze met elkaar herdenken.

Ineke Hilberinka 

Elsbeth van der Graaf en Jeroen Brans
      Veerle
      Sophie

Joost van der Graafa 

Mijn herder is de heer,
Mij zal het nooit aan iets ontbreken.
                                                    Ps. 23

Jacques van der Graaf

Correspondentieadres: Obriglaan 23, 1852 KB Heiloo

Wat je in je hart bewaart, raak je nooit meer kwijt.

Geliefde en dierbare echtgenoot, vader en opa

Beste mensen,
Hartelijk dank voor jullie steun na het onverwachte overlijden van onze lieve

Cor van Tuijl
23.01.1950 - 11.03.2020

Het doet ons goed te voelen dat jullie meeleven.

 Anja Smetsers
 Sti jn & Marloes, Siebe en Willem
 Matti  js & Helene, Lara en Marc
Nuenen, april 2020 Sofi e & Hilco, Jasmijn, Casper en Floris

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.

Bewoners van Akkers verwend 
met eerste Nuenense asperges
Alle bewoners van Archipel akkers hebben afgelopen week mogen smullen van 
de eerste Nuenense asperges van Tuinbouwbedrijf de Haas. Toos de Haas wilde 
graag de bewoners en het zorgpersoneel een hart onder de riem steken in deze 
bijzondere periode. Ze nam contact op met huiskok Liesbeth Nijs. Samen heb-
ben ze een mooi menu sa-
mengesteld met asperge-
soep en asperges met 
krieltjes, ham en een ei. 
Liesbeth heeft met de as-
perges van Tuinbouwbe-
drijf de Haas deze heerlijke 
maaltijd klaargemaakt. De 
bewoners van Archipel 
Akkers hebben gesmuld 
van deze eerste Nue-
nense asperges. 

Foto door Liesbeth Nijs, bewoners aan het smullen van de eerste Nuenense asperges.

Klokken van hoop
Tekst en foto door Carel Haisma, koster van De Regenboog.

Door de coronacrisis hebben ook veel kerken besloten om hun deuren te 
sluiten. Kerken - de plaatsen waar verbondenheid, eendracht en hoop 
een thuis hebben - kunnen niet meer gebruikt worden om deze hoop te 
verkondigen. Als teken van hoop en troost; als signaal van respect voor 
alle mensen die werken in de hulpverlening; en om mensen met elkaar te 
verbinden, luiden we elke woensdag de klokken van hoop! Dit op initia-
tief van de landelijke Raad van Kerken.

april zullen de klokken van onze Nue-
nense kerken nog te horen zijn als te-
ken van hoop en verbondenheid. Zo 

We zijn begonnen met deze actie op 
18 maart en daarna elke woensdag-
avond om 19.00 uur. De hele maand 

willen we één van de positieve, crea-
tieve initiatieven uitdragen, die over-
al om ons heen gebeuren. 
Deze week iets meer over de klok van 
De Regenboog aan de Sportlaan. 
Toen eind jaren ’90 van de vorige 
eeuw werd begonnen met de bouw 
van een nieuwe kerk, was er meteen 
een idee om ook een klok te plaatsen. 
Dat werd werkelijkheid toen ons ge-
meentelid Gualtherus Gijsbert Duco 
baron van Hardenbroek van de Klei-
ne Lindt te kennen gaf om aan De Re-
genboog een klok te schenken. Deze 
werd gegoten bij Koninklijke Eys-
bouts in 1999. In het randschrift staat 
vermeld: ‘Ik ben geschonken door de 
ned. Herv. G.G.D. Baron van Harden-
broek van de Kleine Lindt aan de Re-
genboog, de nieuwe kerk die door de 
PGN is gebouwd en in gebruik geno-
men met Pasen 1999’.
In het voorjaar van 1999 echter was 
onze ‘Duco’ al ernstig ziek. Hij over-
leed aan kanker en heeft zijn eigen 
klok niet meer kunnen horen luiden 
op 4 april van dat jaar.
Het bijzondere van de klok is dat het 
gaat om een zogenaamde klepklok, 
d.w.z. de klok zelf blijft stil hangen en 
de klepel slaat er tegen aan. De klok 
van de H. Clemenskerk is een luid-
klok, waarbij de klok zelf wordt heen 
en weer bewogen.

Grasland beregenen met grondwater onder voorwaarden toegestaan 

Grondwaterstanden zakken snel 

Beregenen onder voorwaarden 
· Alleen agrarische ondernemers en 
grondeigenaren met een bedrijfswater-
plan mogen hun grasland vanaf 1 april 
beregenen met grondwater. Zij hebben 
maatregelen genomen om water te be-
sparen en vast te houden en zij hebben 
een vergunning voor een grondwaterput. 
· Degenen die géén waterbesparende 
maatregelen nemen, mogen tot 1 juni 
hun grasland niet met grondwater bere-
genen. Dat standaardverbod geldt ook 

Voorjaarsregeling beschermt 
grondwatervoorraad 
Elk jaar op 1 april besluiten de water-
schappen op basis van de actuele 
grondwaterstanden of het beregenen 
met grondwater mogelijk is. Deze voor-
jaarsregeling geldt van 1 april tot 1 juni 
en is bedoeld om de voorraad grond-
water in Brabant te beschermen. De re-
geling gaat over het besproeien van 
graslanden, sportvelden, kunstgrasvel-
den, golfterreinen en graszodenteelt. 

Stichting Lezen en Schrijven bundelt 
corona-informatie in begrijpelijke taal
De overheid, organisaties en media verspreiden veel informatie over het 
coronavirus. Er zijn echter 2,5 miljoen volwassenen in Nederland die 
moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Daardoor hebben zij 
vaak ook moeite met het gebruik van een computer of een smartphone. 
Voor deze laaggeletterden is de informatie over het coronavirus veel en 
moeilijk. Wij vinden het van levensbelang dat iedereen in Nederland deze 
informatie begrijpt. Daarom bundelen we begrijpelijke informatie voor 
laaggeletterden op onze website. 

dereen kan deze materialen doorstu-
ren, kopiëren en gebruiken.” 

Lesmateriaal 
Op lezenenschrijven.nl verzamelen 
we ook lesmateriaal en tips voor het 
(online) begeleiden van cursisten. Dit 
is voor vrijwilligers en docenten, die 
laaggeletterden begeleiden. Voor 
cursisten is het voortzetten van de 
lessen essentieel. Zo blijven ze door-
leren en is er minder kans dat ze stop-
pen. Ook is het contact met hun be-
geleider en medecursisten belang-
rijk. Veel laaggeletterden vinden le-
ren lastig en missen digitale vaardig-
heden om goed om te gaan met on-
line lesprogramma’s. We zorgen daar-
om dat vrijwilligers en docenten via 
licenties toegang hebben tot online 
lesmateriaal via Oefenen.nl. Zodat zij 
hun lessen en contact met cursisten 
online en telefonisch kunnen voort-
zetten. 
lezenenschrijven.nl/corona

Op lezenenschrijven.nl/corona staan 
links naar posters, flyers en video-ani-
maties. Iedereen kan de materialen 
downloaden en gebruiken. Ook zet-
ten we ons ervoor in dat laaggeletter-
den tijdens de coronacrisis kunnen 
blijven leren. Op onze site staat daar-
om ook een overzicht van lesmateri-
aal en tips voor het (online) begelei-
den van laaggeletterde cursisten.

Geke van Velzen, directeur-bestuur-
der Stichting Lezen en Schrijven: 
“Via allerlei kanten krijgt het Neder-
landse publiek berichten over het co-
ronavirus. Van de overheid, van zie-
kenhuizen, in winkels, van werkge-
vers, enzovoorts. Zo’n 2,5 miljoen 
mensen zijn laaggeletterd. Het voor-
komen en verminderen van het coro-
navirus lukt alleen als íedereen de in-
formatie en de te nemen maatrege-
len begrijpt. Daarom zetten we infor-
matie in begrijpelijke taal op één 
plek: lezenenschrijven.nl/corona. Ie-

De grondwaterstanden zijn nu normaal voor de tijd van het jaar. Een ont-
trekkingsverbod voor grondwater hoeft daarom niet te worden inge-
voerd. De Brabantse waterschappen besloten dat agrariërs en grondei-
genaren vanaf 1 april hun grasland - onder voorwaarden - mogen berege-
nen met grondwater. De vele regen van de afgelopen maanden en het 
vasthouden daarvan vulde het grondwater aan, maar door het drogere 
weer van de laatste weken ligt de droogte alweer op de loer. De grondwa-
terstanden zakken snel. Waterschappen blijven oproepen zuinig om te 
gaan met grondwater. 

voor graslanden die in de beschermings-
zones rond natuurgebieden liggen. 
· Akkerbouwers mogen hun gewassen 
indien nodig wél beregenen met grond-
water. 
· Beregenen uit beken en sloten (opper-
vlaktewater) mag, zolang er geen ont-
trekkingsverbod geldt. Dat is per ge-
bied verschillend en hangt ook af van 
de weersomstandigheden. Actuele in-
formatie is te vinden op de website van 
elk waterschap. 

Droge jaren 
De natuurlijke voorraad grondwater 
wordt normaal gesproken in de winter-
maanden door neerslag weer aange-
vuld. In de droge jaren 2018 en 2019 ge-
beurde dat onvoldoende. Een droog en 
warm voorjaar of zomer kunnen ook in 
2020 opnieuw tot droogte leiden. 

Water vasthouden 
De waterschappen blijven maatregelen 
nemen om water vast te houden. Ook 
veel boeren, natuurbeheerders en ge-
meenten doen dat. Samen werken we 
aan goed grondwaterbeheer. De stu-
wen staan zoveel mogelijk in de hoge 
stand, en gaan enkel kortstondig om-
laag als dat nodig is. In een natte pe-
riode zoals afgelopen februari, stonden 
beken en sloten boordevol en was de 
bovengrond verzadigd. Het teveel aan 
water werd toen vertraagd afgevoerd. 

Landbouw en natuur 
Grondwater is zeker in het groeiseizoen 
en in droge periodes van essentieel be-
lang voor landbouw en natuur. Agrari-
sche ondernemers mét een bedrijfswa-
terplan hebben wat meer flexibiliteit bij 
beregenen van grasland. Zo houdt het 
waterschap zicht op hoe er met het 
grondwater wordt omgegaan. Natuur-
gebieden zijn vaak sterk afhankelijk van 
voldoende en zuiver grond- en opper-
vlaktewater. Bijzondere natuurgebie-
den (Natura 2000) worden daarom ex-
tra beschermd met een wettelijke zone 
waar niet of veel minder mag worden 
beregend met grondwater.

In Noord-Brabant meten 112 peilbuizen 
constant de grondwaterstand. Als de 
gemeten grondwaterstand op 1 april la-
ger is dan de vastgestelde ondergrens, 
kleurt het punt rood. Als meer dan de 
helft van het aantal meetpunten in een 
beregeningsdeelgebied rood kleurt, 
kan het waterschap op 1 april een ver-
bod instellen voor het beregenen van 
grasland uit grondwater.
Meer info over situatie Waterschap De 
Dommel: https://www.dommel.nl/
grondwaterstanden-actuele-situatie
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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

Hij was niet bang om buiten de lijntjes te kleuren.

Onverwacht en zonder ziekbed is mijn man, onze vader, schoonvader 
en opa overleden. Met liefde en trots op wie hij was, laten wij hem 
gaan. Het is goed zo.

Ad Swinkels
echtgenoot van

Annie Swinkels - Swinkels

 * Lieshout, † Aarle-Rixtel,
 3 april 1939 4 april 2020

 Annie Swinkels - Swinkels

 Nancy en Rudy Rooijackers - Swinkels
Rick

 Esther en Joost van Luijt - Swinkels
 Valentijn, Lucas, Maurits

Correspondentieadres:
Familie Rooijackers - Swinkels, Raupplaan 16, 5673 AX Nuenen

Vanwege de maatregelen van het R.I.V.M. nemen wij in besloten kring 
afscheid van Ad op vrijdag 10 april, waarna we hem begeleiden naar zijn 
laatste rustplaats op het parochiekerkhof van de St. Servaaskerk te Lieshout.

Verdrietig delen wij u mede dat op 81-jarige leeftijd van ons is heengegaan 
onze oom, vriend en zeer toegewijde zakenpartner

Ad Swinkels
We zullen je enorm missen.

Lieshout: Tom en Ellen Swinkels - Welten
  Thomas, Noortje, Madelief

Wij ontvingen het droevige bericht dat onze oud-directeur

Ad Swinkels
is overleden.

We wensen zijn vrouw Annie, zijn kinderen en kleinkinderen
veel sterkte met dit verlies.

Medewerkers van 
Bouwcenter Swinkels
Betoncenter Swinkels
Bouwcenter Driessen

Baksteencentrum Het Zuiden

Met groot respect neem ik afscheid van mijn dierbare zwager

Ad Swinkels
Een leven lang hebben we lief en leed gedeeld. 

 Geldrop:  Harrie † en Zus Swinkels - Teunisse

In verband met het overlijden van oud-directeur 

Ad Swinkels
is op vrijdag 10 april Bouwcenter Swinkels 

vanaf 14.30 uur gesloten.

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

In onze parochie zijn overleden Jac 
van der Graaf, Weverstraat 84, Netje 
Raaijmakers - Bunthof, Margot Bege-
mannstraat 45, Mia Deelen - van 
Loon, Stationsweg 8 en Mia van den 
Nieuwenhof - Beks, Opwettenseweg 

79-b. Wij wensen de families en vrien-
den veel troost en sterkte bij het ver-
werken van dit verlies.

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 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.

De diensten op Witte Donderdag, 
Goede Vrijdag en Paaszaterdag zullen 
door de LON om 19.00 uur vanuit Ar-
chipel 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

Op zondag 12 april is het Pasen. Jam-
mer, dat we in deze bizarre tijd dit 
hoogtepunt van de christelijke kerk 
niet kunnen vieren, zoals we dat ge-
wend zijn. Gelukkig kunnen we wel 
een dienst vanuit De Regenboog 
‘streamen’ via internet. Vanaf 10.00 
uur is er verbinding via ‘kerkdienst-ge-
mist.nl ‘. Na afloop is het mogelijk om 
deel te nemen aan een ‘digitaal koffie-
drinken’. Via het video-conferentie-
programma Zoom kunt u met elkaar 
lief en leed delen. Eerder in de week: 
op 9 april (Witte Donderdag) en 10 
april (Goede Vrijdag) willen we ook 
vieringen uitzenden. Op zaterdag 11 
april zal de Paaswakeviering vanuit de 
Raadszaal in Het Klooster door de LON 
worden uitgezonden en via de televi-
sie te volgen op kanaal 1436. Deze 
viering is oecumenisch in samenwer-
king met de parochie Heilig Kruis.

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.: 040-283 45 05. De kerk 
blijft toegankelijk voor gebed en een 
kaars op te steken, vooral voor beëin-
diging van deze noodsituatie. In deze 
pandemie-tijd is er een dringende 
noodzaak om voortdurend te bidden 
dat God zich over de wereld, over alle 
landen en hun inwoners ontfermt. 
Het gebed wordt gevraagd voor de 
slachtoffers, het verplegend perso-
neel en de autoriteiten. De gelovigen 
worden opgeroepen zich aan de hy-
giënische richtlijnen te houden.

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

In memoriam Frans Bunthof
Op zaterdag 28 maart kregen wij het trieste bericht dat onze gildebroe-
der Frans Bunthof is overleden. Traditiegetrouw voor het H. Kruisgilde is 
om de overledenen met Gilde eer naar zijn laatste rustplaats te begelei-
den. Echter was dit door de coronaregels niet mogelijk. 

Niet alleen bij het gilde was Frans ac-
tief, jarenlang was hij medeorganisa-
tor van de Gerwense kunst- en an-
tiekmarkt, een samenwerking van 
Carnavalsclub en H. Kruisgilde. Frans 
was een vakman, vooral met hamer 
en zaag was hij een kei. Hij werkte 
vele jaren als timmerman bij aanne-
mersbedrijf van Lierop in Gerwen. Als 
je een beroep deed op Frans stond hij 
meteen klaar. Frans en Corry hebben 
drie kinderen.

Het Gilde verliest in Frans een voor-
beeldig en trouw Gildebroeder. Wij 
zullen hem heel erg missen. 

Toch hebben we Frans volgens gilde-
traditie de laatste eer kunnen geven. 
Een 13 leden van het gilde vormden 
een erehaag toen Frans van zijn huis 
naar de rouwauto werd begeleid 
door de vaandrig en tamboer. De Ka-
pitein van het gilde, de Vaandrig en 
een Tamboer verzorgden in het cre-
matorium een eervol afscheid na-
mens het gilde. 

Frans geboren 1934 in Nuenen, is na 
zijn huwelijk met Corry tijdelijk bij Pa 
en Ma gaan wonen, om daarna naar 
Gerwen te verhuizen. Frans was een 
echt verenigings mens: hij sloot zich 
al gauw aan bij het sociale leven in 
Gerwen. In 1964 was Frans mede-
oprichter van Carnavalsvereniging De 
Narre-Kappen in Gerwen. Frans ver-
vulde de eerste jaren een bestuurs-
functie als Penningmeester. In 1966 
was hij als Prins Plankenier de gang-
maker van de Gerwense Carnaval. 
Voor zijn verdienste voor de carnaval 
is Frans in 2018 tot Erelid benoemd. 
In 1979 werd Frans Gildebroeder van 
het H. Kruisgilde waar hij in zwart pak 
en soms als zilverdrager een voortref-
felijk gildebroeder was. In 1988 wist 
hij zich tot koning van het gilde te 
schieten waar hij erg trots op was. In 
2011 is Frans Ere-lid van het H. Kruis-
gilde geworden voor zijn vele ver-
diensten voor het gilde. 

Heel bijzonder, heel gewoon
gewoon een heel bijzonder mens

Intens verdrietig nemen wij afscheid van mijn lieve man, 
ons pap en opa

Leo(nard) Hazenberg
echtgenoot van

Joke Hazenberg de Louw

1 maart 1941                       6 april 2020

Joke

Eric en Verena
   Maud & Erwin, Hannah & Marc, Sophie

Mirjan en Ron
   Roy, Tim & Bente

Leonie
   Nik, Fin

Marleen en Christian
   Sara, Feline

Correspondentieadres
Gerwenseweg 34
5674 SH Gerwen

Het afscheid zal vanwege omstandigheden in besloten kring 
plaatsvinden. 

Onze dank gaat uit naar alle personeelsleden van Archipel 
“De Akkers” voor de liefdevolle verzorging in deze moeilijke tijd.

* †



ROND DE LINDE week 15 Donderdag 9 april 2020

Parkstreet BBQ&Grill gaat afhalen  
uitbreiden naar de woensdag en donderdag!

PARKSTREET TAKE-AWAY

Vanaf woensdag t/m zondag kun je 
tussen 17.00 en 20.00 uur afhalen bij Parkstreet!

2e Paasdag zijn wij ook open, voor afhalen.

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!

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

Bezorggerechten 
6 T/M 18 APRIL 12.00-15.00 UUR

BROODJES LUNCHKAART EN SPECIALITEITENKAART  
€ 3,00 KORTING OP DE MENUKAART PRIJS

MAALTIJDSALADES 
€ 3,00 KORTING OP DE MENUKAART PRIJS

“WEEKSPECIAL” 
BROODJE HUISGEMAAKTE GEHAKTBAL MET RODE UI, 

COCKTAILSAUS EN RUNDVLEESSALADE € 8,00
SANDWICHES € 5,00

Avondmaaltijden 
DIEPVRIES

KIP PILAV € 6,50
LASAGNE € 6,50

MACARONI MET GEHAKT IN TOMATENSAUS € 6,50
CHILI CON CARNE € 6,50

NASI MET SAMBALBOONTJES € 6,50
POMPOENSOEP 1 LTR. € 8,50
BROCCOLISOEP 1 LTR € 8,50

COURGETTESOEP 1 LTR € 8,50
POMPOENQUICHE MET GEITENKAAS 

HEEL € 16,50
SPINAZIEQUICHE MET FETAKAAS 

HEEL € 16,50
APPELTAART HEEL € 15,00 BETALING VIA TIKKIE OF CONTANT

BERG 16 | 5671 CC | NUENEN | +31 (0)40 28 40 708 INFO@LESOURIS.NL | WWW.LESOURIS.NL
K.V.K.: 17084444 | B.T.W.: 8028.00.166.B.01 | IBAN: NL05 RABO 0109 1242 86
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€ 21,50
PRIJS P.P.

High Tea

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

BEL OF MAIL ONS, DAN BEZORGEN WIJ ONZE VERSBEREIDE GERECHTEN TOT AAN UW DEUR!BEL OF MAIL ONS, DAN BEZORGEN WIJ ONZE VERSBEREIDE GERECHTEN TOT AAN UW DEUR!
ONZE BEZORGKOSTEN? ALLEEN UW GLIMLACH!  ONZE BEZORGKOSTEN? ALLEEN UW GLIMLACH!  

BERG 16 NUENEN • 040-2840708 • INFO@LESOURIS.NL • WWW.LESOURIS.NLBERG 16 NUENEN • 040-2840708 • INFO@LESOURIS.NL • WWW.LESOURIS.NL

Avondmenu
BEZORGING AVONDMENU 

6 T/M 18 APRIL 17.00-19.00 UUR

U KUNT UW BESTELLING VOOR DE AVOND 
TOT 17.30 UUR AAN ONS DOORGEVEN !!

HAMROLLETJES MET PISTACHE-CREME OF 
COURGETTESOEP

KABELJAUWFILET MET GROENE KRUIDEN EN 
PARMEZAANSE KAAS OF BEENHAM MET CRANBERRYSAUS

GEBAKKEN APPELTJES MET CAKE EN VANILLECRÈME

€ 17,50

Wijn
BIJ AL DEZE GERECHTEN KUNT U OOK GENIETEN 

VAN EEN VAN ONZE LEKKERE WIJNEN!

PROSECCO € 15,00
WITTE WIJN: CHARDONNAY, SAUVIGNON BLANC € 12,50
RODE WIJN: MERLOT, CABERNET SAUVIGNON € 12,50

MALBEC, RIOJA € 15,00

KIPSATÉ MET FRITES EN SALADE €10,00
SATÉ VAN VARKENSHAAS MET FRITES EN SALADE € 12,50

HAMBUGER MET SPEK, EI, FRITES EN SALADE € 12,50
SCHNITZEL MET FRITES EN SALADE € 12,50

QUICHE MET SPINAZIE, FETAKAAS EN SALADE € 7,50
QUICHE MET POMPOEN, GEITENKAAS EN SALADE € 7,50

NASI MET SAMBALBOONTJES € 7,50
CHILI CON CARNE € 7,50

MACARONI MET GEHAKT EN TOMATENSAUS € 7,50
KIP PILAV € 7,50
LASAGNE € 7,50

Tuinbouwbedrijf De Haas | Soeterbeek 3 | 5674 NH Nuenen | Tel. 040-2831601

nu volop: 

               ASPERGES
Openingstijden:
Maandag:     09.00 – 18.00
Dinsdag:       09.00 – 18.00
Woensdag:   09.00 – 18.00
Donderdag:  09.00 – 18.00

Vrijdag:         09.00 – 18.00
Zaterdag:      09.00 – 17.00
Zondag:        10.00 – 13.00


