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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

Een oproep aan 
alle basisschool-
kinderen in  
Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten!

DNDD 
gaat 
door!

Nuenenaar 
Jan van Schagen 
beschrijft de 
boeiende geschiedenis 
van Eindhoven

Puzzel mee 
Win een kadobon ter waarde van € 10,- 
van Albert Heijn Parkstraat. Zie de puz-
zelpagina in de weekblad voor meer info.

LEUKE OPDRACHT-
GEVERS GEZOCHT

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Puur | Professioneel | Persoonlijk
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Campanula 
Springbell
Vaste plant in 

blauw en wit. 

In 12cm-pot. 

3.49

1.99

Elke zondag open

Nuenen Kapperdoesweg 8

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

Wij zijn klaar 
voor de zomer, 
is uw airco dat ook?

“Dit is de meest bijzondere  en 
speciale huwelijksdag in 60 jaar!”
Door Ilse Godtschalk

Ilse en haar gezin verzamelden stel-
ten en ladders en kwamen uit Am-
sterdam om haar ouders en opa en 
oma een hele speciale verrassing te 
bezorgen. Alles werd verdekt achter 
de heg opgesteld en plotseling klonk 
“Lang zullen ze leven” van achter de 
heg en kwam het hele gezin tevoor-
schijn met spandoek en al… 
Ontroerd kwamen Harry en Dicky 
naar buiten. ”Dit is het mooiste ca-
deau wat we vandaag maar kunnen 
wensen…familie bij je in de buurt en 
toch op veilige afstand nu in deze 
gekke tijd”

Na deze verrassing gingen Harry en 
Dicky weer naar binnen veilig achter 
de ramen van het huis. De familie to-
verde snel hun tuin om in een gezelli-
ge paastuin met bloemetjes, versie-
ringen aan de bomen en het 
spandoek als een trofee in het mid-

Door corona werd een paar weken 
eerder alles al afgelast….Een week-
endje weg met de familie, een feest in 
de Regenboog, de kinderen en klein-
kinderen hadden ze al weken niet ge-
zien. Maar zoonlief Rik en dochter Ilse 
wilden het er niet bij laten zitten…je 
ouders 60 jaar getrouwd en dan al-
leen thuis zonder dat er iets speciaals 
gebeurt dat kan toch niet…

Nou speciaal werd het!!
Rik organiseerde een kaartenactie…
hij schreef een oproepje en zette dat 
op facebook. Snel daarna werd dat 
heel veel gedeeld. Zoveel dat Harry 
en Dicky honderden kaarten met feli-
citaties binnenkregen in een paar da-
gen. Maar tot grote verrassing kwa-
men er ook nog tientallen bossen 
bloemen uit het hele land. 

Ook Gerard van Maasakkers zag het 
bericht en schreef een prachtige brief 
aan ze om hen persoonlijk te bedan-
ken voor de activiteiten die ze ge-
daan hebben voor de Nuenense ge-
meenschap (zoals o.a. het oprichten 
van een zwemclub en het omzetten 
van de fanfare naar een brassband). 

Ontroerd kwamen Harry en Dicky 
naar buiten. ”Dit is het mooiste ca-
deau wat we vandaag maar kunnen 
wensen…familie bij je in de buurt en 
toch op veilige afstand nu in deze 
gekke tijd”

Na deze verrassing gingen Harry en 
Dicky weer naar binnen veilig achter 
de ramen van het huis. De familie to-
verde snel hun tuin om in een gezelli-
ge paastuin met bloemetjes, versie-
ringen aan de bomen en het 
spandoek als een trofee in het mid-

van de fanfare naar een brassband). 

60 jaar geleden trouwden Harry Godtschalk en Dicky Klaarenbeek in 
Leerdam. Eerste paasdag zouden ze hun diamanten bruiloft beleven met 
zijn tweetjes in Nuenen thuis. 

den. De tafel werd paasbest gedekt 
want natuurlijk moest er ook taart 
gegeten worden want de kleinkinde-
ren hadden een taart gebakken voor 
opa en oma. Aan de ene kant van het 
raam aten opa en oma taart en de fa-
milie aan de andere kant ook. Ieder 
de helft… Terwijl ze aten werd er ge-
zellig bijgepraat met de telefoon die 
op de speaker op tafel lag.
Er was een boek gemaakt door de 
kleinkinderen over de gezellige din-
gen die ze altijd doen met opa en 
oma van kleins af aan…bijvorbeeld 
elk jaar naar de carnavalsoptocht, 
goede herinneringen aan de kinder-
boerderij waar Fien het varken vroe-
ger vaak bezocht is. Ja ook hij heeft 
een plaats in het boek gekregen…
gevolgd door een foto met kalkoe-
nenpoten door opa elke kerst gebra-
den…met de tekst…jammer dat 
Fien het varken er niet meer is…gein-
tje van de Amsterdamse kids.

Dicky “Dat we ondanks corona dit 
kunnen meemaken dat is zo ontroe-
rend”.

Harry “Dit maakt niet iedereen mee in 
zijn leven. We dachten vandaag het 
feest met zijn tweetjes te vieren maar 
wie had dit nou gedacht! Het was wel 
apart dat het zo een keer moest. Dat 
maakt deze dag echt onvergetelijk!” 

Plotseling hoorden we gezang vanaf 
de straat…..toen we naar voren lie-
pen bleek daar de hele buurt bij el-
kaar te zijn gekomen om het bruids-
paar toe te zingen….
Indrukwekkend…iedereen netjes met 
1 ½   meter van elkaar!

Dicky “Dit is de meest bijzondere hu-
welijksdag in 60 jaar!”

Harry “Zo enorm indrukwekkend, ge-
weldig, de hele buurt die voor ons 
zingt! En wat zingen ze zuiver!” 

Corona  update van  uw huisartsen
De Nuenense huisartsen willen u wederom informeren over 
de ontwikkelingen rondom corona in uw gemeente. 
In Nuenen pakken we met uw hulp deze coronacrisis aan.

Uw huisartsen zien corona-verdachte patiënten op afspraak op de noodpoli. 
Hierdoor houden we de reguliere praktijken veilig voor overige huisartsen-
zorg. Niet-corona verdachte patiënten krijgen een afspraak op de reguliere 
praktijk, mits dit na strenge telefonische selectie veilig kan. Dit is voor uw en 
onze veiligheid essentieel. Het is verstandig de praktijk niet te bezoeken zon-
der eerst telefonisch of digitaal een afspraak te maken.

U kunt ons, uzelf en uw naasten, enorm helpen door voorafgaande aan uw af-
spraak een corona vragentest in te vullen. Dit kan via de site: www.thuisarts.nl/
vragentest/corona. Afhankelijk van het resultaat bieden wij u dan de meest ge-
paste zorg. Lukt het u niet deze vragentest te beantwoorden? Neem dan, zoals 
u gewend bent, contact op met de doktersassistente. Wij danken u bij voor-
baat voor uw zelfhulp.

De huisartsen

Van Goghmèrt afgelast
Vanwege de regelgeving rondom het coronavirus heeft het bestuur van 
Stichting Van Goghmèrt besloten dit evenement niet door te laten gaan.

Op dit moment geldt een verbod op evenementen tot en met 1 juni 2020. Het is 
op dit moment niet in te schatten of de huidige regels nog gelden op 14 juni, de 
dag van de braderie. Te laat afblazen, brengt voor de organisatie hoge kosten 
met zich mee die men onmogelijk kan dragen. Als de maatregelen worden ver-
soepeld en er toch evenementen plaats mogen vinden, dan worden er onge-
twijfeld strenge voorwaarden gesteld aan ieder evenement. De stichting Van 
Goghmèrt kan deze voorwaarden op dit moment onmogelijk overzien en dus 
niet inschatten wat deze voor de organisatie betekenen en wil daarom geen risi-
co lopen. De organisatie vindt het daarom niet verantwoord om dit evenement 
door te laten gaan. Men hoopt op begrip voor het besluit jaargang 2020 te an-
nuleren en nodigt iedereen alvast uit voor de editie van 2021 op zondag 13 juni.

Harry en Dicky: Dit was de meest bijzondere huwelijksdag in 60 jaar!”



ROND DE LINDE week 16 Donderdag 16 april 2020

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 verband met de coronamaatregelen gaat 
de woensdagavondopenstelling van de 
milieustraat voorlopig niet door. 

      

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. 

 1 

 

 

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.

MILIEUSTRAAT
Aanvullende maatregelen Coronavirus
Bijna iedereen werkt momenteel thuis, leerlingen volgen 
thuis online lessen. We koken zelf, we ruimen binnen en 
buiten fl ink 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 bezoe-
kers op de milieustraat. Vanwege de coronamaatregelen 
mogen er maar 3 auto’s tegelijkertijd op. Dat leidt tot 
lange wachttijden. Die kunnen oplopen tot wel anderhalf 
uur.

Uiteraard is er bij de uitvoering van de kapwerkzaamheden 
zorgvuldige aandacht voor de fl ora en fauna in de bossen. 
Locaties met specifi eke natuurwaarden zoals holtebomen, 
dassenburchten, roofvogelhorsten, mierenhopen e.d. 
markeert men voor de uitvoering van de werkzaamheden, 
zodat deze daarmee behouden blijven. Op deze manier 
werkt de gemeente Nuenen heel zorgvuldig en gericht 
aan de ontwikkeling van een gevarieerd en recreatief aan-
trekkelijk bos.

Vragen over de werkzaamheden?
Mochten er vragen zijn over de werkzaamheden, dan kan 
men contact opnemen met Bosgroep Zuid Nederland via 
(040) 20 66 360.

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

WERK AAN GEVARIEERD BOS 
OP DE PAPENVOORTSE HEIDE
In het gemeentelijke bos op de Papenvoortse heide staat 
voor dit najaar een dunning op de planning. Dat betekent 
dat er bomen worden geveld om andere bomen meer 
groeiruimte te geven. De werkzaamheden maken het bos 
gezonder, zorgen voor meer variatie in soorten en een 
hogere biodiversiteit. Dat alles draagt ook bij aan de be-
leving van de vele bezoekers op de Papenvoortse heide.  
We beginnen in de komende periode met markeren van 
de bomen. 

Een zorgvuldige selectie
De beheerder selecteert de bomen weloverwogen en zeer 
zorgvuldig. Hij kijkt daarbij naar de kwaliteit, de potentie, 
de groeiplaats en de waarde voor bos en bezoeker. De 
bomen die men tijdens de dunning zal vellen, krijgen een 
oranje verfmarkering op de stam. 

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 06-04-2020 EN 13-04-2020

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

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Schietbergen 87 Plaatsen erfafscheiding 
Alvershool 1 Oprichten nieuwbouw voor 
 kinderdagverblijf 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Schout Leytengaarde 52 Wijzigen gebruik: vestigen  
 praktijk natuurgeneeskunde 
Voirt 37 Herbouwen woning 
Jhr Hugo van Berckellaan 1 Vervangen voordeur, 
 kozijn en dorpel

Mededeling ingetrokken aanvraag 
omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving
Egelantierlaan 15 Uitbreiden woning 

Mededeling verlenging omtrent besluit 
omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving
Papenvoortse Heide, perceel
naast huisnummer 2 en 2A Aanleggen erftoegangsweg 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Vincent van Goghplein 95 Bijschrijven / doorhalen 
 leidinggevenden Horeca 

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving
09-04-2020 Pieter Dekkersstraat Aanwijzingsbesluit   
  locatiebepaling voor   
  ondergrondse rest  
  afval / inco- en papier  
  container in de Pieter   
  Dekkersstraat, Nuenen c.a. 

08-04-2020 Duykenpaalse Heiweg Anterieure overeenkomst  
  legalisatie permanente  
  teeltondersteunende   
  voorzieningen nabij 
  Duykenpaalse Heiweg,  
  Nuenen c.a.

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

Gewenst bosbeeld.
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alleen  samen  krijgen we
corona onder controle
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Geldropsedijk 51 - 53 Nuenen 
telefoon 040 - 283 24 47
www.autobedrijfjoopvdheuvel.nl
info@autobedrijfjoopvdheuvel.nl

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

  

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Voor als de barbecue
top moet zijn!

Shoarma Pakket
...................500 gram vlees, 5 broodjes en saus 7,95
4 Runder Schnitzels .... 7,95
Monchou Rolletjes
.......................................................... 100 gram 2,45
Zeeuws Spek
.......................................................... 150 gram 2,75
Gevulde Tortillas
............................................................per stuk 3,00
Gekruid hoh Gehakt 
“Iedere dag vers voor u gemaakt” ..... 500 gram 3,95
Ook voor de best belegde broodjes

KOOPJE

SPECIAL

DEZE KLANTSCORE IS ONAFHANKELIJK ONDERZOCHT DOOR KLANTENVERTELLEN.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

DEZE K
LANTSC

ORE IS 
ONAFH

ANKELI
JK OND

ERZOCH
T DOOR

 KLANT
ENVER

TELLEN
.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 

BEDRIJF MET EEN:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

89

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

onderhoud voor alle merken

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

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

Wij zijn weer open
www.frituurvanhoof.nl

Wij zijn weer open
www.frituurvanhoof.nl

SPECIAL

KOOPJE

Afhalen bij Parkstreet BBQ&Grill  
van woensdag t/m zondag van 17.00 - 20.00 uur.

PARKSTREET TAKE-AWAY

Bestellen kan uitsluitend via onze website: 
www.parkstreetbbq&grill.nl/bestellen 
in verband met contactloos betalen.

Nu speciale actieprijs gedurende de lockdown:

Spareribsmenu, burgermenu, 
satémenu en pulledporkmenu

Allemaal € 9,95 per menu!

Tot snel bij Parkstreet BBQ & Grill!

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

STEUN 
DE LOKALE 
ONDERNEMERS✔

Met elkaar & 
voor elkaar.....
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XL PRINTEN

MULTI
PRINTEN

ONTWERPENONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

Lage Dijk 2A 
Helmond

0492 - 33 00 39
helmond@regbat.nl

OPENINGSTIJDEN: 
MA-VR 8.30-17.00 UUR

ZA 8.30-12.00 UUR

ACCU’S & 
TRACTIE-

BATTERIJEN
TOT 50% 

GOEDKOPER
GRATIS 

ACCUTEST
GRATIS 

MONTAGE

WWW.REGBATHELMOND.NL
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Kinderzwerfboek   
maakt zich zorgen om   
lege KinderzwerfboekStations
Uit onderzoek van Nationaal Fonds Kinderhulp onder 500 (jeugd)hulp-
verleners blijkt dat tijdens deze coronacrisis er in veel gezinnen met een 
krappe portemonnee thuis onvoldoende gelezen wordt doordat er nau-
welijks boeken aanwezig zijn. De hulpverleners maken zich vooral zorgen 
dat het taalniveau van de kinderen uit deze gezinnen achteruit gaat. Ook 
Kinderzwerfboek merkt een stijgende behoefte aan leesboeken door le-
gere KinderzwerfboekStations en roept op tot het opruimen van de 
boekenkast.

scholen zijn dicht en de behoefte aan 
leuke leesboeken is groot. De Stations 
worden nu volop bezocht en de kin-
derboeken zijn haast niet aan te sle-
pen. Vooral in de aandachtswijken in 
Nederland zien we dat de Stations 
sneller leeg zijn,” zegt Stephanie van 
Altena van Kinderzwerfboek bezorgd.

Afgelopen week zijn er 25 nieuwe 
Stations in het land geopend. Dat is 
een verdubbeling ten opzichte van 
de normale aantallen. In totaal zijn er 
3450 Stations in Nederland waar kin-
deren boeken kunnen ophalen om te 
lezen of brengen en zo weer door te 
geven aan een ander kind. De Stati-
ons hanteren de RIVM veiligheids-
maatregelen en de boekenkasten en 
de boeken worden extra schoon ge-
houden.

Kinderen worden opgeroepen om in 
de kast te kijken en gelezen boeken 
naar een Station in de buurt te bren-
gen. Zo blijven de kasten goed ge-
vuld en kunnen alle kinderen een 
leuk boek uitzoeken om te lezen. Ie-
dereen kan eraan bijdragen dat kin-
deren kunnen blijven lezen; voor de 
ontspanning maar ook om het leesni-
veau op peil te houden.
Kinderzwerfboek is onderdeel van 
Nationaal Fonds Kinderhulp. Kinder-
hulp ziet ook een explosieve stijging 
van het aantal aanvragen voor 
school- en speelmateriaal voor gezin-
nen met een krappe beurs. Het fonds 
voorziet kinderen uit deze gezinnen 
van speelmateriaal, zodat het thuis 
fijn en gezellig blijft. En laptops voor 
de kinderen die buiten gemeentelij-
ke regelingen vallen, zodat zij toch 
kunnen blijven meedoen op school.

Kijk voor meer informatie op:
www.kinderzwerfboek.nl

“Op dit moment krijgen we vele reac-
ties binnen van de Kinderzwerfboek-
Stations in het land. Bibliotheken en 

Muziekmaatjes
Muziek verbindt en muziek maken 
betekent plezier! De Nuenense Maud 
Broeksteeg werkt op de Educatieaf-
deling van philharmonie zuidender-
land en heeft samen met haar colle-
ga’s de website Muziekmaatjes ont-
wikkeld waarmee kinderen thuis 
door middel van leuke opdrachten 
muziek kunnen maken.
De philharmonie zuidnederland is er 
ook in deze tijden graag voor kinde-
ren van 6 t/m 12 jaar. Daarom presen-
teert het orkest met de trots Muziek-
maatjes: een muzikale website voor 
deze doelgroep. Hiermee kunnen 
kinderen thuis muziek maken met 
zelfgemaakte instrumenten, body-
percussie of zang! Ook leren ze door 
middel van interactieve opdrachten 
over het symfonieorkest en de instru-
menten. Muziekmaatjes is enerzijds 
een aanvulling op het lespakket van 
scholen, anderzijds is Muziekmaatjes 
er ook om samen met broertjes, zus-
jes of ouders muziek te maken, zeker 
nu iedereen thuis zit. 

Studio Kloek
Weet jij hoe een viool klinkt? Heb je 
wel eens muziek gemaakt zonder in-
strumenten? Heb je ooit zelf dirigent 
willen zijn? En word je ook zo blij van 
zingen? Muziek maken is leuk, sámen 
muziek maken is nog leuker! De phil-
harmonie zuidnederland Muziek-
maatjes, een muzikale website voor 
kinderen van 6 t/m 12 jaar.
www.philharmoniezuidnederland.
nl/muziekmaatjes

Nieuwe website Omroep Nuenen:  
aantrekkelijk en eigentijds 
Zaterdag 4 april heeft Omroep Nuenen zijn nieuwe website gelanceerd. So-
ciale media hebben in de nieuwe opzet een centrale plaats gekregen. Be-
zoekers van de LON website zijn uitgenodigd om eigen nieuws in te sturen.

maar nu in een modern jasje. Ook is er 
ruimte gereserveerd voor de toevoe-
ging van meer webcams die in de na-
bije toekomst worden gerealiseerd. 
Sociale media maken op een prettige 
manier en zonder opdringerig te wor-
den deel uit van de dagelijkse nieuws-
voorziening met, zoals aangegeven, 
de gebruiker zoveel mogelijk in een 
proactieve rol.

Partners en collega radiostations
LON heeft van oudsher goede ver-
bindingen in Nuenen met partners in 
verschillende rollen. Doorklikken op 
het getoonde logo is voldoende om 
te worden doorgeleid naar de desbe-
treffende website.
https://omroepnuenen.nl/

Presentatie
De website is modern vormgegeven 
en gericht op gebruiksgemak. 
Facebook, Instagram, Twitter en You-
Tube zijn op een prettige manier in 
de lay-out opgenomen. 

Gebruiker aan zet
De website opent met de rubriek ‘UW 
NIEUWS IN BEELD’. Deze nodigt be-
zoekers uit om eigen nieuws in de 
vorm van foto’s, tekst en filmpjes met 
de LON en geheel Nuenen te delen. 
De knop ‘Nieuws melden’ maakt dit 
gemakkelijk.

Inhoud
LON live biedt vertrouwde inhoud in 
de vorm van TV uitzendingen, Kabel-
krant en reclame boodschappen 

Bibliotheek Dommeldal start 
met afhaalservice
Vanwege de maatregelen bij het coronavirus moesten helaas alle Biblio-
theekvestigingen dicht. Gelukkig hebben we nu een manier gevonden 
om de Bibliotheekleden toch met fysieke boeken van dienst te zijn. 

houden we het voor iedereen veilig. 
Maar ga niet zonder die afspraak naar 
de Bibliotheek, we bellen of mailen je 
zo snel mogelijk.
Let op: Je kunt alleen boeken aanvra-
gen die beschikbaar zijn in de Biblio-
theekvestiging waar je deze ook op-

Vanuit de vestigingen in Nuenen en 
Geldrop kun je boeken lenen en ko-
men ophalen. Bij deze tijdelijke rege-
ling zijn alleen boeken uit Geldrop, of 
boeken uit Nuenen te leen. Ook kun 
je een combinatie maken van boeken 
uit Geldrop èn uit de achtergrondcol-
lectie. Het is op dit moment niet mo-
gelijk om boeken uit de andere vesti-
gingen (Mierlo, Heeze, of Son) te la-
ten komen. Maar de leners uit deze 
kernen kunnen natuurlijk altijd wèl 
boeken kiezen uit de vestiging 
Geldrop of Nuenen, en ze ook in die 
vestiging ophalen. 

Hoe werkt de afhaalservice?
Zoek je boeken uit via de website 
www.bibliotheekdommeldal.nl.
Klik op het boek-icoontje om te zien 
of het boek in Nuenen of Geldrop (of 
in de achtergrondcollectie in Geldrop) 
aanwezig is. En reserveer het. De Bi-
bliotheekmedewerkers gaan direct 
aan de slag en bellen of mailen ver-
volgens om een afhaalafspraak met je 
te maken. Zij registreren ook meteen 
de boeken op je lenerspas zodat je de 
pas bij het afhalen niet nodig hebt. 
Misschien staat er nog een bedrag 
open? Betaal dit dan eerst via Ideal, 
anders kan de aanvraag niet ver-
werkt worden.

Veiligheid voorop
De veiligheid van onze bezoekers en 
van de medewerkers van de Biblio-
theek staan voorop. We houden ons 
dan ook strikt aan de richtlijnen van 
het RIVM.
Het afhalen gaat daarom contact-
loos. Onze medewerkers maken een 
tas met boeken klaar en zetten die 72 
uren van tevoren klaar, op een afge-
sproken plek, met je naam erop. Zo 

Werving koorleden    
Allerzielenconcert 2020
Allerzielenconcert 2020 ‘Lang leve Beethoven’ ZOEKT 80 PROJECTZAN-
GERS. Op 7 en 8 november 2020 zal de Nuenense dirigent Tom Suters voor 
de zevende keer een groot Allerzielenconcert voor koor en orkest geven 
in de Clemenskerk in Nuenen en de Nicolaaskerk in Valkenswaard. Voor 
het projectkoor ‘Lux Aeterna’ worden 80 amateur koorzangers uit de re-
gio ZO-Brabant gezocht.

jectkoor voor deze concerten wordt 
elk jaar samengesteld uit amateur 
zangers en -zangeressen uit de regio 
ZO-Brabant maar er komen ook deel-
nemers van (ver) daarbuiten. Meer in-
formatie over deelname aan de Aller-
zielenconcerten en de concerten uit 
het verleden is te vinden op de site:
www.tomsuters.nl

Zing jij ook mee dit jaar?
Dit jaar staat de muziek van Ludwig 
van Beethoven centraal t.g.v. zijn 
250e verjaardag. Op het programma 
staat o.a. de Mis in C op. 86 en het 
slotkoor uit de 9e symfonie (Alle Men-
schen werden Brüder). Vind jij het 
leuk om na een korte intensieve repe-
titieperiode mee te zingen in deze 
concerten, schrijf je dan vóór 1 juni in 
via www.tomsuters.nl. Ook vind je 
daar alle verdere projectinformatie.

Coronacrisis
Vooralsnog is het de bedoeling dat het 
project in september van start gaat in 
de verwachting dat de maatregelen 
rond de Coronacrisis tegen die tijd 
grotendeels tot het verleden behoren. 
Iedereen die zich heeft ingeschreven 
krijgt kort na 1 juni nader bericht over 
de verdere gang van zaken.

Wat zijn de Allerzielenconcerten?
De Allerzielenconcerten worden 
sinds 2014 gegeven in het eerste 
weekend na 2 november (Allerzielen) 
en staan onder leiding van de Nue-
nense dirigent Tom Suters. Het pro-

Lente, corona en poëzie

Dichter_bij_Daan
Door Nannie van den Eijnden

Wat een bizarre tijd. Leven en dood liggen dicht bij elkaar. Het is lente, de 
natuur komt uitbundig tot bloei in geuren en kleuren. Vogels fluiten op-
gewekt. Na hevige storm en regenval is er de zon, maar we maken een 
stormachtige tijd door. Het coronavirus grijpt om zich heen, mensen gaan 
eraan dood. Psychologie-student Daan Smetsers schrijft gedichten over 
alles wat impact heeft….

kunnen blijven aangaan” vervolgt hij. 
Dit is één van de gedichten die Daan 
heeft gemaakt in deze tijd:
Even een pas op de plaats,
geeft acht, rust.
Hoe de sneltrein langzaam 
tot stilstand komt. 
Je zachtjes in slaap sust.

Hoe dicht leven en dood bij elkaar 
liggen heeft Daan ervaren in één 
week tijd. Een kennis overleed en in 
diezelfde week werd een nichtje ge-
boren. Dat inspireerde hem tot een 
nieuw gedicht.

Spraakmaker
Eind vorig jaar presenteerde Daan zijn 
eerste dichtbundel ‘Stil verlangen’ in 
de bibliotheek in Son, in de serie 
‘Spraakmakers’. Aan de hand van een 
leuke powerpoint presentatie vertelde 
hij over het proces van het schrijven 
van een gedicht. Dat begint met een 
gedachte of een gevoel over iets wat 
impact heeft gehad; iets waar hij blij 
van wordt, wat hem dwarszit of waar 
hij over nadenkt. Dan kiest hij voor een 
soort gedicht met een bepaald rijm-
schema, meestal is dat een sonnet (Ita-
liaans of Engels) of het vrije vers. Een 
sonnet heeft een vaste rijmvolgorde. 
Het Italiaanse heeft dit schema: abba 
abba | cdc dcd en het Engelse sonnet 
rijmt zo: abab cdcd efef | gg

“Ik moest wel even nadenken over je 
vraag wat deze tijd met me doet” 
zegt hij. “Maar als ik naar de gedich-
ten kijk die ik erover gemaakt heb, is 
er een duidelijke lijn zichtbaar. De lijn 
van het leven. Gedwongen thuis zit-
ten de afgelopen weken, is voor mij 
een periode tot zelfreflectie geweest. 
Tijd om te beseffen waar het allemaal 
om draait. Gezond zijn, maar ook het 
fijn hebben, samen en in je uppie” 
vertelt Daan.

Saamhorigheid
“Tijdens de eerste toespraak van Rut-
te stond het kippenvel op m’n huid” 
gaat hij verder. “Er werd een beroep 
gedaan op saamhorigheid, iets wat 
tegenwoordig minder vanzelfspre-
kend lijkt te zijn. Dat merk ik ook aan 
mezelf. Ik voelde na de toespraak di-
rect de behoefte om een stap te zet-
ten. Om me (online) met anderen te 
verbinden en gedichten uit te wisse-
len, en zo inspiratie te brengen en 
troost te halen. Als ik over andere ini-
tiatieven hoor en lees, merk ik dat 
mensen samen dingen willen berei-
ken en er zijn voor de mensen die ex-
tra steun nodig hebben. Een gege-
ven dat we samen vast zouden moe-
ten houden. Ik ben benieuwd wat de 
komende maanden ons gaan bren-
gen. Hoe mensen zich tot elkaar gaan 
verhouden en of we samen de strijd 

Rijm
Het vrije vers heeft geen vaste volg-
orde of metrum en kent bijvoorbeeld 
een gekruist eindrijm (abab) of een 
omarmend eindrijm (abba). Daan 
pakt een vel blanco papier en begint 
te schrijven, met potlood. Zijn inspi-
ratiebronnen zijn familie (liefde, 
warmte, aandacht, veiligheid) en de 
zonnige en donkere kanten van zijn 
omgeving: vriendschap, hobby’s en 
de natuur, maar ook problemen in re-
laties en in de wereld. Hij heeft o.a. 
een gedicht geschreven over vluch-
telingen. Tot slot geeft hij het gedicht 
tijd, blikt terug en wijzigt hier en daar 
een woord of regel.

Dichtbundel en kaarten
Inmiddels heeft Daan via uitgeverij 
Boekscout zijn eerste dichtbundel 
‘Stil verlangen’ gepubliceerd. Nu 
combineert hij foto’s met gedichten 
tot kaarten en publiceert deze op In-
stagram: dichter_bij_Daan en inter-
net: dichterbijdaan.jouwweb.nl 

Heb je interesse in deze spraakmaker 
en zijn werk, dan kun je hem een 
email sturen: daansmetsers@live.nl 
of een berichtje sturen via Instagram. 
De dichtbundel kost € 17,50 en de 
kaarten zijn € 1,25 per stuk.

haalt. De boeken hoeven pas weer in-
geleverd te worden als de fysieke Bi-
bliotheek weer geopend is. Er ont-
staan geen boetes want die zijn op-
geschort tot 1 juni 2020.

Wil je nog iets vragen? Mail naar af-
haalservice@Bibliotheekdommeldal.
nl of bel naar 040 2862805
Natuurlijk blijft ook de onlinebiblio-
theek open. Je hoeft dus nooit zon-
der boeken te zitten. Heel graag ge-
daan!
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Stijn van Bree uit Nuenen bespreekt één keer in de maand in deze column 
de verschillende aspecten die zorgen voor een perfecte nachtrust.

De beddenspecialist

Is mijn bed al zo oud!?
Het is een raar fenomeen…… we gebruiken het allemaal maar staan er 
zelden bij stil; een bed!

Een product waarop we tot rust ko-
men, slapen, chillen, TV kijken, soms 
ontbijten, de liefde bedrijven etc. en 
toch wordt er vaak heel nonchalant 
mee omgesprongen. Waarschijnlijk 
omdat het een artikel is die weinig 
gezien en als heel normaal be-
schouwd wordt. Daarnaast zijn we 
het merendeel van de tijd, die we in 
bed doorbrengen, er niet van bewust 
dat we er al die tijd ook daadwerkelijk 
op liggen.

Toch is een bed het meest intensief 
gebruikt product in huis. Gemiddeld 
brengen we 7,5 à 8 uur door in bed. 
Grofweg gezegd een derde van ons 
leven. Dit betekent dat als iemand 60 
jaar oud is, diegene daarvan onge-
veer 20 jaar op bed heeft doorge-
bracht; maf hè!
En wat te denken van vochtverlies? 
Ongeveer een halve liter per nacht 
per persoon verdwijnt in lakens, 
overtrekken, kussens, dekbedden en 
matrassen. Wat doet dat met de kwa-
liteit van het bed? Ook veel draaien in 
bed en gewicht spelen een belangrij-
ke rol in behoud van de kwaliteit van 
het bed.

Wellicht dat u nu begrijpt dat een 
matras ongeveer 8 à 10 jaar meegaat 

en een bodem ongeveer het dubbe-
le. Misschien dat het bed er tegen die 
tijd nog mooi en fatsoenlijk uitziet 
maar vergeet niet dat de grootste rek 
er al uit is. Wacht u tot u problemen 
krijgt of ervaart, of wilt u problemen 
voorkomen…………. 

Een bed is voor vele een investering 
die makkelijk uitgesteld wordt. Dit 
heeft vooral te maken dat deze inves-
tering een rationele keuze is, iets wat 
je echt nodig hebt maar toch goed 
over na moet denken. Heel veel an-
dere investeringen zijn emotionele 
keuzes, wellicht niet echt nodig maar 
wat je wel graag wilt hebben. Denk 
hierbij aan een auto, een tuin, een 
keuken, een bankstel etc. 

Daarom is het belangrijk om een bed 
te hebben die goed bij u past. De ele-
menten die hierbij een grote rol spe-
len zijn; lengte, gewicht, postuur, de 
meest voorkomende lighouding en 
uiteraard de persoonlijke voorkeur. 
Neem bij de keuze van het bed de er-
varing mee die u thuis heeft opge-
daan maar wellicht ook op vakantie 
en/of op bedden bij vrienden etc.

Al met al weer genoeg gegevens om 
over na te denken…………

Nieuwe uitgave Drijehornickels 

Boerderij De Heikrekel en Van Goghs 
schildersvriend Willem van de Wakker 
In de nieuwe uitgave van de Drijehornickels ruim aandacht voor Willem 
van de Wakker, naast Rijkstelegrafist, een niet onverdienstelijke ama-
teurschilder. In die hoedanigheid komt hij in contact met Vincent van 
Gogh in Nuenen en raakt hij met hem bevriend. In het artikel van Jack van 
Hoek alles over de persoon Willem van de Wakker, zijn familie en vooral 
over zijn onrustige bestaan. Een artikel rijk geïllustreerd met afbeeldin-
gen van Van de Wakkers schilderijen.

over het Eindhovens Kanaal inmid-
dels door nieuwbouw zijn vervan-
gen. In 1991 zijn de bewoners van de 
voormalige herberg door een grens-
wijziging, zonder te verhuizen, van 
de ene op de andere dag van Nuene-
naren inwoners van Geldrop gewor-
den. Het adres Eeneindseweg 97 
Nuenen wijzigde in Nuenenseweg 92 
Geldrop.

Egidius Vogels
Als vervolg op het artikel over Egidius 
Vogels van Hans Verboom in het vori-
ge nummer, dat over zijn familie en 
jeugd in Nuenen ging, deze keer het 
verhaal over het leven van Egidius 
Vogels als Priester - Redemptorist.

Uitgave heemkundekring 
Het full-colour cultuurhistorisch tijd-
schrift Drijehornickels wordt drie 
keer per jaar door heemkundekring 
De Drijehornick uitgegeven en wordt 
gedrukt bij Drukkerij Messerschmidt. 
De leden van de heemkundekring 

De Heikrekel
Aan de rand van Nuenen, net over de 
grens met Geldrop, lag De Heikrekel, 
een bijzondere boerderij. Qua bouw-
stijl niet alleen afwijkend voor die 
tijd, maar ook bewoond door een 
protestants gezin in een katholieke 
omgeving. Voor Huug Stam reden 
genoeg om zijn familiegeschiedenis 
in een artikel voor de Drijehornickels 
samen te vatten. Aansluitend in de 
rubriek Terugbeeld aandacht voor 
het gebied De Heikrekel waar onder-
meer de oude herberg en de brug 

Op de omslag van de nieuwe Drijehornic-
kels de verwijzing naar de artikelen over 
boerderij De Heikrekel, Van Goghs schil-
dersvriend Willem van de Wakker en het 
tweede deel over de Nuenense priester 
Egidius Vogels. 

Schilderij ‘De Smidse’ van 
Willem van de Wakker uit 1885

krijgen de Drijehornickels gratis in de 
bus. Voor andere geïnteresseerden is 
het tijdschrift voor € 4,50 te koop bij 
Jumbo Ton Grimberg, kantoorboek-
handel Risjamo Kernkwartier en Bru-
na Parkstraat. Gezien de coronacrisis 
zijn de verkooppunten Heemhuis De 
Drijehornick en het Vincentre tot na-
der order gesloten. 

Beleef de lente in 
de Walburg Tuinen! 
De tuinen blijven op de reguliere 
openingsdagen geopend van 10.00 
tot 17.00 uur. Evenals de plantenwin-
kel, waar een mooie voorraad biolo-
gisch gekweekte tuinplanten en krui-
den op uw belangstelling rekent. We 
vertellen u graag meer over de toe-
pasbaarheid daarvan in uw tuin. Op 
gepaste afstand natuurlijk.
In onze tuinen en in de plantenwin-
kel gelden de nieuwste overheids-
voorschriften: een beperkt aantal be-
zoekers tegelijk en iedereen neemt 
de voorgeschreven afstand in acht. 
Daarvoor nemen wij onze verant-
woordelijkheid: we kunnen dus be-
zoekers weigeren!
Een speciaal bericht voor de vrien-
den van de Walburg Tuinen: het 
spreekt vanzelf dat we de voorgeno-
men gezamenlijke lentewandeling 
op 13 mei niet kunnen laten door-
gaan. Houd de nieuwsbrief in de ga-
ten voor een latere datum. 
https://www.dewalburg.nl

Hoger Bouwen in Nuenen-dorp….
Nuenen gaat Hoger Bouwen in de woonkern. Dat roept het gemeentebe-
stuur al ruim twintig jaar. Wat is Hoger Bouwen? Het college van burge-
meester en wethouders denkt vanaf vier bouwlagen aan Hoger Bouwen. 
Een flatgebouw van vier etages moet toch kunnen, nietwaar? En hoeveel 
bouwlagen mag zo’n Nuenens appartementencomplex dan maximaal 
tellen? Dat weet niemand….

afhankelijk adviesorgaan van het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders (b. en w.) van de gemeente Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten. Naar 
een hoger niveau tillen, hoe hoog? 
De huidige gemeenteraad vindt 
bouwwerken van maximaal drie 
bouwlagen meer dan voldoende 
voor Nuenen. Het geplande apparte-
mentencomplex telt vier bouwlagen, 
dus één bouwlaag te veel. Het college 
van b. en w. wil graag samen met de 
gemeenteraad opnieuw gaan praten 
over Hoger Bouwen in Nuenen. Het 
doel is ‘om te komen tot een herijking 
van het beleid daarover…’
Wordt het laagbouw of hoogbouw? 
Ten tijde van onze wereldberoemde 
kunstschilder Vincent van Gogh was 
het laagbouw wat de klok sloeg in 
Nuenen-dorp. Of kiest de gemeente-
raad toch voor hoogbouw: woon-
complexen die uit veel verdiepingen 
bestaan. Wie het weet mag het zeg-
gen….

Lieve lezers, nogmaals hartelijk dank 
voor de kritische en bemoedigende 
reacties. Veel sterkte gewenst en 
houd moed.

In de wandelgangen fluisterde een 
vrouwelijk raadslid onlangs dat 
nieuwbouw in Nuenen zeker niet ho-
ger mag worden dan de kerktoren…
De toren van de Clemenskerk is 60 
meter hoog. Zestig meters, dat vind 
ik hoog. Mag ik dat zeggen? Ja, dat 
mag ik zeggen! 

Appartementencomplex 
met vier etages
Hoogbouw in Nuenen is actueel nu 
er plannen liggen voor de bouw van 
een appartementencomplex met 
vier etages op de plek waar tien jaar 
geleden de blokhut stond van scou-
ting Nuenen. Zo tussen de Kerkstraat 
en het fietspad Dwerspad liggen nog 
wat resten van die eens zo mooie 
blokhut (zie foto). 
Op mijn zoektocht naar Hoger Bou-
wen stuit ik op de discussienota ‘Ho-
ger Bouwen in de kern Nuenen’. Deze 
notitie kan als leidraad gezien wor-
den voor Hoger Bouwen in onze ge-
meente. De gemeenteraad hield 
deze nota in de zomer van 1999 te-
gen het licht. Inderdaad, dat was in 
de vorige eeuw, ruim 20 jaar gele-
den….Vanaf vier bouwlagen werd 
gezien als Hoger Bouwen. 

Hoger niveau….
Hoe kijkt men heden ten dage ten ge-
meentehuize naar Hoger Bouwen? 
Het gemeentebestuur wil de ruimtelij-
ke inrichting van Nuenen naar een ho-
ger niveau tillen…. Dat staat te lezen 
op de website van onze gemeente on-
der het kopje Team Ruimtelijke Kwali-
teit (TRK). Dit 6-koppig team is een on-

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Donderdag 16 april 2020

Hoger Bouwen in Nuenen-dorp….

Verbinden in tijden van corona
Vlag voor de Zorg
Vorige week schreven we er al over; een van de initiatieven om de dank aan 
de zorg zichtbaar te maken, is ‘de vlag voor de Zorg’. Een project ontstaan in 
nauwe samenwerking met Stichting Vluchteling. Door deze vlag uit te han-
gen, worden onze zorghelden bedankt maar wordt daarnaast ook nog het 
goede doel gesteund. De helft van de opbrengst van de vlaggenverkoop 
wordt gedoneerd aan de Stichting Vluchteling. Zij maken het verschil in de 
wereldwijde strijd tegen corona in de vele vluchtelingenkampen 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 versterkt worden door 
de onmogelijkheid om anderhalve meter afstand te houden.

vlag met de Zorg én met de vluchte-
lingen die ónze zorg nodig hebben. 
Een cirkel van eenheid. “

Lesbos
Het deel van de opbrengst van de 
vlaggen die in Nuenen verkocht wor-
den, gaat specifiek naar het vluchte-
lingenkamp op het Griekse eiland 
Lesbos, waar het coronavirus inmid-
dels ook heeft toegeslagen. Met de 
opbrengst zorgt Stichting Vluchte-
ling hier voor de aanleg van nieuwe 
en extra sanitaire voorzieningen om 
hopelijk een humanitaire ramp te 
helpen voorkomen.
“Dus koop allemaal 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 de website:
www.vlagvoordezorg.nl

Aanstaande zaterdag 18 april wor-
den de vlaggen verkocht vanaf 10.30 
uur in het park.

Inmiddels verschijnt de vlag voor de 
zorg op steeds meer plekken in Nue-
nen. Zo hangen er al vlaggen bij de 
kerken en ook bij de pastorie aan de 
Berg. Maar “we willen dat nog veel 
meer Nuenenaren deze vlag, die maar 
€ 14,50 kost, kopen en uithangen” 
vertelt Els Toorman. Initiatiefneem-
ster van het project vlag voor de zorg 
in Nuenen. Haar boodschap heeft ze 
inmiddels ook uitgedragen via een 
uitzending van DwèrsNuenenDraait-
Door (zie elders in deze krant). “In 
deze tijd van onzekerheid blijkt dat 
we elkaar hard nodig hebben. Corona 
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 
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voordeel 7

de beste 
nederlandse 

merkenmerken

voordeel 14

garantie op 

reparaties

voordeel 7

nederlandse 

voordeel 6

gratis leenfiets 

bij onderhoud of 

reparatie

voordeel 6

gratis leenfiets 

bij onderhoud of 

voordeel 5

geen onderhouds-
contracten maar 

gewoon betaalbaar 
onderhoud

voordeel 5

geen onderhouds
contracten maar 

gewoon betaalbaar 

voordeel 4
deskundig advies

deskundig 

voordeel 3

zadelgarantie

voordeel 3

zadelgarantie

voordeel 2
iedere dag testdag

voordeel 2
iedere dag testdag

iedere dag testdag

iedere dag 

voordeel 1

de beste 

service

voordeel 14voordeel 13

snelservice bij 
reparatie 

zonder afspraak

voordeel 13

snelservice bij 

zonder afspraak

voordeel 12
gratis software update bij onderhoud

gadvies

gratis software 
onderhoud

voordeel 11

gratis accu test 
bij onderhoud

zadelgarantiezadelgarantie
iedere dag 

voordeel 11

gratis accu test 
bij onderhoud

voordeel 10

gratis montage 

accessoires

testdag

voordeel 10

gratis montage voordeel 9

100% rijklaar 
afgeleverd

service

voordeel 9

100% rijklaar 
afgeleverd

voordeel 8
gratis op maat afstellen van de nieuwe fiets

MAAK EEN AFSPRAAK
VOOR PRIVATE SHOPPING

Een ander voordeel is

WIJ ZIJN NORMAAL GEOPEND
EN STAAN OP EEN VEILIGE 

MANIER VOOR U KLAAR
KOMT U LIEVER BUITEN NORMALE OPENINGSTIJDEN?

PRIVATE SHOPPING:
Voor iedere klant wordt tijd ingepland zodat er ruim tijd is voor een goed 
aankoopadvies. U kunt zo veilig winkelen en ook proefrijden is mogelijk.

Wij plannen 2 klanten op hetzelfde tijdstip, dus er is voldoende afstand van elkaar

Wij staan voor u klaar en helpen u op een veilige manier. de nieuwste Koga 
met riemaandrijving

nu in de
showroom

www.henkvanrooijfietsen.nl

overtuigd?

WEGENS EEN VERBOUWING STAAN WIJ TIJDELIJK 
IN EEN FRIETWAGEN BIJ DE ANDERE INGANG 

(AAN DE KANT VAN DE SLAGER)

IN DEZE PERIODE HEBBEN WIJ DE VOLGENDE 
OPENINGSTIJDEN:

VAN MAANDAG T/M ZONDAG VAN 11.30-20.00 UUR.

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

Geweldig! 
Ondernemers, winkeliers, gemeente, inwoners 
en organisaties uit de gemeente Nuenen c.a. 

en omliggende kernen 
laten ook nu weer zien dat samen sterker maakt.

Daardoor kan Rond de Linde ook in deze moeilijke periode 
toch nog steeds een mooie en leesbare krant 

van en voor ons allemaal uitbrengen.

Team Rond de Linde

Een voor al onze bezorgers!Een voor al onze bezorgers!
Rond de Linde iedere donderdag digitaal op

www.ronddelinde.nl 
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Nationale Bijentelling en gratis bloemzaad voor wilde bijen

Wat zoemt er in jouw achtertuin?
Op 18 en 19 april is de derde Nationale Bijentelling. Hoe meer we over wil-
de bijen weten, hoe beter wij ze kunnen helpen. Meedoen is makkelijk, 
ook als je niet zoveel van bijen weet. De website van Nederland Zoemt 
biedt alle nodige hulp. Ook met bloemen help je bijen. Gratis bloemzaad-
jes van wilde bloemen vraag je aan via kro-ncrv.nl/beefriendly.

bloei, zoals meizoentjes en ereprijs. 
Bijen willen het jaarrond bloeiende 
en stuifmeelrijke wilde en vaste plan-
ten. Plaats in de border bijvoorbeeld 
(liefst biologisch geteelde) lavendel, 
kruiden, zonnehoed, hemelsleutel en 
herfstasters. In de winter bloeien 
heesters als winterjasmijn en Vibur-
num Tinus. Tot slot: pas op met ver-
delgingsmiddelen tegen onkruid, 
mieren en andere beestjes. Je veroor-
zaakt meer schade dan je wilt!

Gratis bloemzaad van Bee Friendly!
We kunnen dus samen het leefge-
bied van de wilde bij vergroten. Vraag 
via kro-ncrv.nl/beefriendly een gratis 
zaadzakje aan met wilde bloemzaad-
jes. Eén zakje is al voldoende voor 2,5 
m² grond in de tuin, op het balkon of 
een braakliggend perceeltje.
De actie ‘Bee Friendly!’ is een initiatief 
van KRO-NCRV, gesteund door IVN. 
Zij wensen dat wilde bijen een be-
schermde status krijgen. Wil je meer 
weten over de actie en wat jij nog 
meer kunt doen voor de wilde bij? Ga 
dan naar kro-ncrv.nl/beefriendly. 

Waarom bijen tellen?
De helft van alle bijensoorten is be-
dreigd. De achteruitgang van bijen 
heeft grote gevolgen, ook voor onze 
voedselvoorziening. 80% van de eet-
bare gewassen is namelijk afhankelijk 
van bestuiving. Oorzaken van de ach-
teruitgang zijn de intensieve land-
bouwmethoden, gebruik van bestrij-
dingsmiddelen, verstedelijking en 
ons groenbeheer. Bijen houden niet 
van een glad gemaaid plantsoen en 
versteende tuinen!

Meedoen is makkelijk. 
Download het bijengidsje
Ook als je niet zoveel van bijen weet 
kun je meedoen. De webpagina 
www.nederlandzoemt.nl/doe-mee/
bijentelling neemt je stap voor stap 
mee bij het herkennen van de 20 bij-
ensoorten die je 18 en 19 april in je 
tuin kunt tegenkomen. Je vindt er 
alle informatie die je nodig hebt, in-
clusief instructievideo. Een telformu-
lier en een bijengidsje kun je daar 
downloaden. 

Hoe werkt de Bijentelling?
Tel op 18 of 19 april een halfuur de 
bijen in jouw tuin of op je balkon. 
Doe dit op een zonnig of in ieder ge-
val droog moment. Loop rustig één 
rondje door je tuin heen en noteer 
alle soorten en aantallen die je ziet. 
Download het Telformulier voor een 
overzicht van de bijensoorten.
Uitgeteld? Voer jouw resultaten vanaf 
18 april in op de website via de knop 
bovenaan de pagina. (Die is nu nog 
niet zichtbaar). 

Bijvriendelijke tuin 
De wilde bijen, waartoe ook de hom-
mels behoren, hebben meer voedsel- 
en nestgelegenheid nodig. Iedereen 
kan daarbij helpen, bijvoorbeeld met 
een bijenhotel en door de tuin geen 
herfstbeurt te geven. Bijen houden 
van dode stengels en een beetje 
rommel. Door wat minder maaien ko-
men wilde bloemen in je gazon tot 

Aardhommel (= wilde bij), 
fotograaf Frans van den Boom

Prachtige illustratie voor DwersNuenenDraaitDoor 

DNDD gaat door!
De sociale media vrágen er gewoon om: een eigen logo en huisstijl. Ge-
lukkig is er een creatief talent in Nuenen die DNDD heeft geholpen: Es-
ther Nieuwenhof (Bonteboel.nl). Na een paar telefoontjes en wat steek-
woorden kwam ze met een prachtige illustratie! Het wordt de basis voor 
al onze uitingen. Niet alleen op Facebook en YouTube, maar ook op Insta-
gram (@dndd_nuenen) en Twitter (@DNDD_Nuenen).

Muziek was ruim aanwezig, van (op-
nieuw) Lise Verheijden en Erica van 
Lieshout, voorafgegaan door een 
mooie persoonlijke boodschap. De 
kers op de taart van de aflevering was 
de videoboodschap van Gerard van 
Maasakkers voor ‘alle goei mensen in 
Nuenen’ en het liedje ‘Hier heur ik 
thuis’!

Iedere woensdag- en zaterdagavond 
is vanaf 20.00 uur op YouTube een 
nieuwe aflevering te bekijken; nieuwe 
afleveringen worden ook op Facebook 
aangekondigd. Voor woensdag 15 fe-
bruari staat al een gesprek met de 
burgemeester gepland.

Afleveringen terugkijken
De derde en vierde aflevering van 
DNDD zijn terug te kijken op het ei-
gen YouTube-kanaal: ‘DNDD Nuenen’ 
(en ook terug te vinden op de Face-
bookpagina @DwersNuenenDraait-
Door). De YouTube links zijn: https://
youtu.be/-nGX9sllMps (aflevering 3) 
en https://youtu.be/4UJ8_flDPfY (af-
levering 4). Of maak gebruik van on-
derstaande QR-codes:

Uitbreiding van het team
De oproep voor ondersteuning van 
DNDD, vorige week in deze krant, is 
succesvol geweest. Zowel Chris Dek-
kers als Gemma Eerdmans zullen re-
gelmatig een bijdrage aan een afle-
vering van DNDD leveren.

DNDD: Aflevering 3 en 4
In de derde aflevering (8 april) wer-
den burgemeester Maarten Houben 
en pastoor Hans Vossenaar geïnter-
viewd. Marieke IJsendoorn vertelde 
over het fenomeen Minibieb en Kin-
derzwerfboek, een mooi (en overi-
gens al langer bestaand initiatief ) dat 
ook een uitkomst is in deze tijd waar-
in de bibliotheek noodgedwongen is 
gesloten. Tot slot was er een muzikale 
bijdrage van Lise Verheijden uit De 
Passion (2018).

In de vierde aflevering (11 april) 
kwam Irma van Laarhoven aan het 
woord. Zij vertelde over haar werk als 
uitvaartverzorger. De ‘Vlag voor de 
Zorg’ stond centraal in het gesprek 
met Els Toornman; met de aankoop 
van deze vlag wordt stichting Vluch-
teling gesteund én kan dankbaar-
heid getoond worden voor alle hard-
werkende mensen in de zorg. Geheel 
passend bij Pasen was een item van 
Jan Raaijmakers over het Weverkes-
hof met mooie beelden van pasge-
boren lammetjes. 

Tanja Ilbrink en 
Monique van Heesch-Toirkens RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a. 
en Geldrop-Mierlo 

ADVERTORIAL

Op afstand dichterbij dan ooit.
Afstand houden als toppunt van medemenselijkheid én zelfbescherming. 
Helpen door zo veel mogelijk thuis te blijven. Het is zo tegenstrijdig aan dat 
wat we voelen.
Leed
Uw partner of ouder niet kunnen 
bezoeken achter de gesloten deuren 
van een verpleeghuis, terwijl u zich 
ernstige zorgen maakt. Niet bij uw 
dierbare op de ic mogen zijn. Een 
uitvaart van een dierbare niet kunnen 
bijwonen, omdat u een kuchje of meer 
griepklachten heeft. Of omdat er 
geen plaats meer is, door het tijdelijk 
wettelijk voorgeschreven maximale 
aantal aanwezigen. Er is nu zoveel leed 
overal, dat is werkelijk met geen pen 
meer te beschrijven. 

Toch een mooi afscheid 
In al dat verdriet proberen wij als 
uitvaartverzorger zo goed mogelijk 
troost te bieden. Door te onder-
steunen en door een luisterend oor 
te bieden, op wat voor manier dan 
ook. Zoals aan de telefoon of via 
beeldbellen. We horen vaak dat nabe-
staanden het zo verdrietig vinden dat 
hun dierbare nu niet het afscheid kan 
krijgen, wat zo was gewenst. Dat is 
hartverscheurend, omdat zo’n mooi 
verzorgd afscheid later ook troost kan 
geven aan nabestaanden. Binnen de 
mogelijkheden van nu proberen we 
voortdurend te doen wat we kunnen 
om het gewenste afscheid zoveel 
mogelijk te benaderen. En daarbij kunt 
u ook helpen!

Samen met u
Voelt u zich zeer betrokken bij het 

afscheid maar kunt u niet aanwezig 
zijn? Mogelijk kunt u het online volgen 
maar denk ook eens aan de mogelijk-
heid om op afstand de nabestaanden 
te ondersteunen. Overleg bijvoor-
beeld of u iets kunt bijdragen aan de 
afscheidsceremonie, zoals een digitale 
fotopresentatie, een herinnering op 
papier of een muzieksuggestie. Uw 
bijdrage kan een waardevolle aanvul-
ling zijn op alle herinneringen die 
worden gedeeld tijdens het afscheid. 

Een andere mogelijkheid is het 
schrijven van een mooie brief waarin 
u een herinnering ophaalt aan een 
bepaald moment of aan een karak-
tertrek. U kunt ook schrijven dat u 
meeleeft met de nabestaanden, waar-
dering hebt voor hun zorgzaamheid 
vooraf aan het overlijden. Bloemen, 
kaartjes of tekeningen zijn natuurlijk 
eveneens zeer welkom. Direct na het 
overlijden maar zeker ook de periode 
daarna. Zo kunt u op afstand dichterbij 
zijn dan ooit. 

Meer info over uitvaartverzorging tijdens 
het coronatijdperk leest u op 
https://vdstappen.nl/coronavirus-uitvaart. 
Neem gerust contact op als u vragen heeft.

www.vdstappen.nl  |  040 284 1550

Koor buiten   
de ruimte
de wind is lang en rusteloos
en tussen bomen kraken takken
hoge tonen zingen een lied
ik kan de woorden niet ontdekken

herhaalde stemmen komen nader
zij die dan wint 
en lacht mij toe
lucht spiegelt in toom
het zijn de dromen van bedrog

monden schreeuwen zich open
tweede stemmen komen erbij
lachen verandert
en plezier wordt zielloos.

 Klaas de Graaff

Panta Rhei in Nuenen
Het woningaanbod in Nuenen is ver beneden de maat. Dat blijkt keer op keer 
uit de kwartaalrapportages die wij publiceren. Het eerste kwartaal van dit jaar 
waren er in Nuenen 95 woningen in aanbod bij de NVM-makelaars, waaronder 
slechts 3 appartementen. Terwijl er een enorme vraag ligt: Funda registreerde 
meer dan 4.000 serieuze zoekers. Deze getallen hebben betrekking op be-
staande woningen. Ook het nieuwbouwaanbod is zeer beperkt. En er is maar 
één manier om de enorme kloof tussen vraag en aanbod te verkleinen: meer 
nieuwbouw.
Gelukkig zitten er wat nieuwbouwplannen in de pijplijn. De belangstelling 
voor het appartementengebouw Panta Rhei op de voormalige scoutinglocatie 
in het hart van Nuenen illustreert de grote behoefte: 300 geïnteresseerden 
voor 14 appartementen in een hogere prijscategorie. Realisering van dit fraaie 
woongebouw kan zeker een bijdrage leveren aan de broodnodige doorstro-
ming in het vergrijzende Nuenen, omdat elders woonruimte vrijkomt voor 
jongeren en gezinnen.
Daarom is het spijtig dat in het laatste stadium van de besluitvorming een aan-
tal Nuenense politici gevoelig lijkt te zijn voor verzet van een groep inwoners. 
Tot voor kort stonden alle seinen op groen. Iedereen zag de noodzaak van het 
plan en waardeerde het ontwerp. Het Team Ruimtelijke Kwaliteit keurde het 
huidige ontwerp voor Panta Rhei goed. Op een informatieavond voor de buurt 
kwam niemand opdagen en B. en W. gingen akkoord. Op een laat moment is 
echter bezwaar gemaakt tegen deze ‘hoogbouw’ en nu krijgen plaatselijke 
partijen plotseling slappe knieën. Ze keren zich tegen het plan, terwijl het door 
hen gesteunde college van B. en W. van oordeel is dat het dorpsgezicht niet 

onaanvaardbaar wordt aangetast. 
De laatste raadsvergadering staakten de stemmen en 

een tweede, beslissende stemming ging niet door 
i.v.m. uitstel van de raadsvergadering wegens coro-
nabeperkingen. Mijn oproep aan de politiek in Nue-
nen is nu: neem bij de komende stemming je verant-
woordelijkheid in positieve zin. Kies voor vooruit-
gang en niet voor bekrompen dorpspolitiek. Dat zou 

jammer zijn voor de belangstellenden, want een ge-
bouw met minder woonlagen is op deze plek financieel 
niet haalbaar. En jammer voor de gemeente, omdat bij 

afwijzing van het plan in dit stadium een schade-
claim niet is uitgesloten. Vooral jammer voor de 
woningmarkt met zoveel zoekers. 

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Contact met DNDD Nuenen?
Het team van DNDD Nuenen is per 
mail te bereiken via 2020dndd@
gmail.com Naar dat mailadres kun-
nen ook ideeën voor de komende af-
leveringen en persoonlijke bijdrages 
in de vorm van filmpjes (mp4) en fo-
to’s (jpeg) worden gestuurd.

Extra personeel 
voor zorgorga- 
nisaties tijdens  
de Coronacrisis
Sinds enkele weken kunnen (oud-) 
zorgprofessionals zich aanmelden 
via de website www.extrahanden-
voordezorg.nl om zorgorganisa-
ties te helpen in de corona-crisis. 

Ook melden zorg- en welzijnsorgani-
saties zich op die website welke 
vraag naar extra medewerkers zij 
hebben. 

Hugo de Jonge, minister van VWS, is 
enthousiast en zei daarover: “Ik ben 
enorm blij dat zoveel mensen willen 
helpen. Teams in iedere regio zorgen 
ervoor dat mensen terecht komen op 
de plekken waar ze het hardst nodig 
zijn en ze het meest kunnen beteke-
nen.” Het zijn vooral verpleegkundi-
gen, verzorgenden, helpenden en 
artsen die worden gevraagd én die 
zich aanmelden. Een regionaal con-
tactpunt koppelt de zorgmedewer-
kers aan zorgorganisaties. Marlous 
van Os van werkgeversorganisatie 
Transvorm coördineert het Brabantse 
contactpunt. 
“We hebben in Noord-Brabant inmid-
dels bijna 2000 medewerkers gespro-
ken en gescreend. Al meer dan 800 
van hen zijn voorgesteld bij organisa-
ties en ruim 300 zijn aan het werk. 
Ze doen dat bij een zorgorganisatie, 
verpleeghuis, wijkzorg, gehandicap-
tenzorg en andere initiatieven ge-
richt op extra capaciteit voor corona-
patiënten”.

Esther Spooren is onderdeel van het 
team dat kandidaten screent voor ze 
aan het werk gaan. “Tijdens de 
screening stellen we de kandidaat 
vragen over bijvoorbeeld hun BIG-re-
gistratie, beschikbaarheid, werkerva-
ring en specialisatie. We hebben al 
veel gemotiveerde kandidaten ge-
sproken. Vaak zijn ze al even weg uit 
de zorg, omdat ze overgestapt zijn 
naar bijvoorbeeld een management- 
of onderwijsfunctie of omdat ze met 
pensioen zijn. Sommigen willen 
graag een paar uur naast hun baan of 
in de weekenden aan de slag en an-
deren kunnen fulltime bijspringen”.

Anneke van Dixhoorn is projectleider 
bij Transvorm en één van de mensen 
die kandidaten koppelt aan organisa-
ties: “Wij horen welke kandidaten het 
meest nodig zijn binnen iedere orga-
nisatie. 
Dan bekijken we welke kandidaat op 
papier het beste bij een organisatie 
of initiatief past. Die partij neemt 
daarna zelf contact op met de kandi-
daat om definitieve afspraken te ma-
ken. Als ze besluiten niet verder te 
gaan met een kandidaat, laten ze dat 
aan ons weten, zodat we de kandi-
daat met een andere organisatie kun-
nen matchen.”

Meer weten of aanmelden als zorgor-
ganisatie of medewerker? Ga naar 
www.extrahandenvoordezorg.nl
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LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

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

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

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

Drie kleuren of combinaties.
Aluminium schutting, poorten.

Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

Interesse?
Mail

admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272

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

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

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

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

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

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

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

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

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

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

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie 

Nuenen en omgeving. 

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl Polit
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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.

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

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

Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen 

Je bent welkom op Park 26 - 28 in Nuenen, óók zonder afspraak.

Jouw situatie, 
jouw verzekeringen op maat.

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

Spegelt 35 - 5674 CE - NUENEN
Tel. 040-283 21 73 / Fax 040-283 70 09

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

STEUN 
DE LOKALE 
ONDERNEMERS✔

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

en plaatselijke regels 

U bent dus van harte welkom

Met elkaar en voor elkaar...

GEEF GELD AAN DE
VOEDSELBANK

doneer via staysafeengeef.nl
#staysafeengeef

Een moeilijke tijd is aangebroken voor iedereen, ook voor de voedselbank. De coronacrisis 
maakt het nog moeilijker voor de huidige klanten van de voedselbanken die “tijdelijk” niet in 
hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Ook merken we, in deze tijd van crisis, dat meer 

mensen onze hulp juist nu extra hard nodig hebben. En daar is geld voor nodig, veel geld.

Check op de website van jouw voedselbank hoe je ook kunt helpen.
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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

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

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

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Openbare vieringen van Beloken Pa-
sen afgelast of vereenvoudigd

Wegens het heersende coronavirus 
zijn alle openbare plechtigheden tot 
en met Beloken Pasen afgelast of ver-
eenvoudigd. 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 
beëindiging van deze noodsituatie. In 
deze pandemie-tijd is er een dringen-
de noodzaak om voortdurend te bid-
den 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 hygi-
enische richtlijnen te houden.
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op 
Facebook (‘Kerken in Peelland’) en op 
YouTube (‘Kerken in Peelland Gerwen 
WMV’).

 Stil ben je van ons heengegaan 
 Je hebt altijd voor ons klaargestaan 
 Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven 
 Zo was heel je leven 
 Je was een schat voor ons allen 
 Je te moeten missen zal ons zwaar vallen

 Mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Henk van der Velden
* Nuenen, 29 maart 1929                          ϯ Sint-Oedenrode, 12 april 2020

echtgenoot van

Henny van der Velden-van Zutphen

 Klaartje Peeters-van der Velden
 Ton Peeters
  Bernd en Ilse
  Bjorn en Laura 
 Carl van der Velden
 José van der Velden-Hendriks

Hoewel wij Henk het liefst samen met u zouden herdenken, 
is de afscheidsbijeenkomst op die manier niet mogelijk.
In verband met de huidige, door de overheid opgelegde beperkingen, 
laten wij u weten dat de crematieplechtigheid in besloten kring zal
plaatsvinden.
Er is daarom uitsluitend gelegenheid tot schriftelijk condoleren via 
het correspondentieadres: Noorderklamp 37, 5673 BH Nuenen.
Speciale dank aan het personeel van Odendael.

Condoleance link: www.akuis.nl/condoleanceregister

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.

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

We hebben in de Stille Week maar 
liefst 4 dagen achtereen via internet 
diensten kunnen volgen. Komende 
zondag 19 april zal er weer een recht-
streekse verbinding met De Regen-
boog worden gemaakt - al of niet met 
beeldverbinding. De collectes gaan 
intussen ook digitaal: deze zondag 
bestemd voor het Noodfonds Kinder-
hulp, een organisatie die zich inzet 
voor kinderen uit gezinnen in achter-
standssituaties. U kunt de viering 
meeluisteren/-kijken via de website 
van de PGN. Daar is ook een Orde van 
Dienst beschikbaar met informatie.

Nuenenaar Jan van Schagen      
beschrijft de boeiende         
geschiedenis van Eindhoven

men. ‘Acht Eeuwen Eindhoven’ gaat 
verder terug en behandelt de ge-
schiedenis van de stad vanaf de stich-
ting. In de loop der jaren verzamelde 
Van Schagen zoveel materiaal dat de 
uitgave in twee banden moest ver-
schijnen. Op ruim 800 pagina’s wordt 
verhaald over het wel en wee van de 
Eindhovenaren in de afgelopen acht 
eeuwen. Dat gebeurt op journalistie-
ke wijze - de auteur begin zijn werk-

Een geplande aantrekkelijke presen-
tatie bij boekhandel Van Piere kon 
gezien de bekende maatregelen he-
laas geen doorgang vinden. Het boek 
is inmiddels in het kader van de vie-
ring van honderd jaar Groot-Eindho-
ven toch in de verkoop gegaan. Een 
eeuw geleden annexeerde Eindho-
ven de omliggende dorpen, die nu 
de stadswijken van Eindhoven vor-

Auteur Jan van Schagen (foto Eddie Mol)

Aanleg van riolering in de St.-Severus-
straat midden jaren dertig. (foto RHCe)

Standplaats van de stadsbussen op de 
Markt in Eindhoven in 1927. (Foto RHCe)

Geboren Eline en Buddy
De geboorten van nieuwe inwoners in onze gemeente wordt soms opval-
lend aangekondigd. Dat levert kleurrijke openbaarmakingen op in tui-
nen en op woningen. 

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 toelichting naar de redactie. Of 
ziet u een opvallende geboorteaan-
kondiging, laat het dan de redactie 
weten: redactie@ronddelinde.nl.

Aan de Opwettenseweg, boven de 
voordeur, op het portiek, stond het 
geboortebord met de naam Buddy. 
Nijntje, met in haar armen een beer en 
de aankondiging van de geboorte van 
dochter Florine stond op een geboor-
tebord aan de Vallestap in Nuenen.

Eline en Buddy, welkom in Nuenen!

Een dezer dagen is de langverwachte uitgave ‘Acht Eeuwen Eindhoven’ 
eindelijk verschenen. Het boek beschrijft de geschiedenis van Eindhoven 
van de stichting van de stad in het begin van de dertiende eeuw tot en 
met het afgelopen jaar. Auteur is de in Eindhoven geboren (1940) en ge-
togen, maar al tientallen jaren in Nuenen wonende Jan van Schagen. Hij 
werkte liefst negen jaar aan het boek, dat hij na een tiental eerdere publi-
caties als zijn levenswerk beschouwt. In het afgelopen decennium raad-
pleegde hij veelvuldig de archieven van het Regionaal Historisch Cen-
trum in Eindhoven, baande hij zich een weg door meer dan een eeuw lo-
kaal nieuws in het Eindhovens Dagblad en maakte hij dankbaar gebruik 
van honderden boeken die in de loop der tijd over Eindhovense onder-
werpen zijn verschenen.

zame leven als bedrijfsjournalist bij 
Philips - in honderden langere en 
kortere artikelen. Daarin komen alle 
facetten van de samenleving in grote 
lijnen aan de orde. Sommige onder-
werpen verdienden bijzondere aan-
dacht en krijgen die dan ook. 

Volledige omvang
Het is voor het eerst dat de historie 
van Eindhoven in haar volledige om-
vang aan de orde wordt gesteld. Wel-
iswaar in grote lijnen, maar na ken-
nisneming van de inhoud is de lezer 
toch op de hoogte van de belangrijk-
ste gebeurtenissen uit de geschiede-
nis van de stad. De uitgave bevat een 
aantal interessante nieuwtjes. Moge-
lijk bij ingewijden bekend, maar 
nooit eerder expliciet vermeld. Velen 
beschouwen Philips als de eerste in-
dustrieel in Eindhoven die voor zijn 
werknemers huizen bouwde. De 
gloeilampenfabrikant zette inder-
daad duizenden woningen neer, 
maar was niet de eerste. Dat was lin-
nenfabrikant Joseph Elias, die in de 
jaren zeventig van de negentiende 
eeuw een rijtje van tien arbeiderswo-
ningen voor zijn personeel bouwde. 
Het was ook Elias die als eerste zijn 
weverij volledig op stoom liet draai-

en en daarmee de Industriële Revolu-
tie in Eindhoven in gang zette. Met 
de stichting van de machinefabriek 
in 1906 komt Philips de eer toe de ba-
kermat te zijn van de hoogwaardige 
maakindustrie in de regio.

De aantrekkelijk vormgegeven uitga-
ve is rijkelijk voorzien van illustraties. 
Naar schatting zo’n duizend, waarvan 
sommige niet eerder werden gepu-
bliceerd. De twee kloeke banden in 
een box zijn verkrijgbaar bij de boek-
handel voor € 49,95. 
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 dagvlinder PUZZELHOEKPUZZELHOEKWeek 16

Horizontaal: 1 vleesgerecht 6 driepoot 12 ploegsnede 13 hoofd v.e. moskee 
14 personal computer 16 band 18 overal 19 pers. vnw. 20 sluis 22 nauw 24 kledingstuk 
25 insect 27 carnavalsgroet 29 teug 30 lidwoord 31 zangnoot 33 gebogen been 
35 eerste kwartier 37 behoeftig 38 waanbeeld 39 een zekere 40 bergplaats 41 vlaktemaat 
42 ieder 44 soortelijk gewicht 45 handwarmer 47 ijverig 50 optreden 52 amfi bie 
54 Bijbelse priester 56 fraaie kleding 58 voegwoord 59 op die plaats 61 keer 64 knokploeg 
65 lokaal 66 spoorstaaf 68 viking 69 boef.

Verticaal: 1 witkalk 2 ultraviolet 3 pret 4 zangstuk 5 vreemde munt 7 vogelverblijf 
8 liefdesgod 9 mak 10 in memoriam 11 glazen verpakking 15 beroep 17 seconde 
18 Turks bevelhebber 19 gummiknuppel 21 Sovjet-Unie 23 puur 24 dat is 
26 Gedeputeerde Staten 27 iedereen 28 patat 29 notabene 30 vallei 32 nageslacht 
34 mager 36 inkeping 41 gereed 43 vogel 46 of dergelijke 48 ijzerhoudende grond 
49 visgerei 51 muziekschijfje 52 wortel 53 roem 55 mannelijk dier 57 berouw 
59 mannetjesbij 60 op de wijze van 62 papegaai 63 deksel 65 aldus 67 Chinese munt.

G E R E E D B A L L E T

O E I N D D I E R V

P O R T I E R L A S A G N E

P O S G A L E T E E N

A R T S S C E N E K N E L

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

E E R K A T

B S E R I E V E G E R R

R A A P P E G E L L E V E

U I L S L A T T M E E

T R O M P E T E E R B I E D

O M A A G P O E S S

P O N T O N M E L O E N

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

Oplossingen wk 15
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

AANBESTEDING

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.

BAARN
BOREN
ENGERD
HASPELEN
HAVER
HOTDOG
ICARUS
INNEN
INSIGNE
KERNFYSICA
KOPIE
KRABPAAL
KREET
KRETA
KRIEK
LASPUNT
MONTAGEHAL
NATRAPPEN
ONVERDIEND
PANEL
RAVEN
REFTER
RITME
RUSTGEVEND
SALPETER
SCHORT
SPIREA
STOEL
TACTVOL
VERGADEREN
VERRICHTEN
VERTE
VERVALLEN
VLOER
VULPEN
WAARD
WOORDEN
WORSTELING
ZAKDOEK
ZANIKEN
ZENIT
ZUIVERHEID

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

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- 
VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT 
NUENEN 
Los de woordzoeker hierboven op en stuur het antwoord op:
per email: puzzel@ronddelinde.nl of per post/brievenbus: 
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. (Vermeld naam, tel. en adres). 
De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij de drukkerij.
Winnaar:

hierboven op en stuur het antwoord op:

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

12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36

37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63 64

65 66 67

68 69

1 5 8
3 5 7 2

9 3 4
6

4 9 3 5
8

1 2 9
7 8 1 3

9 4 7

Sudoku

week 14, Dhr. H. Crooijmans, Nuenen.

Een oproep aan alle basisschoolkinderen   
in Nuenen, Gerwen en Nederwetten!

Heemhuis
Als je geschiedenis leuk vindt, kun je 
straks, als alles weer open is, een kijk-
je nemen in het mooie, oude ge-
bouwtje tegenover het gemeente-
huis, het Heemhuis, Papenvoort 15A. 
Heem betekent: huis, thuis, woon-
plaats, erf, boerenwoning, terrein, 
thuis en vaderland.

Opgegraven oudheden
In het Heemhuis wordt heel veel in-
formatie over vroeger van onze dor-
pen bewaard, dus je kunt in het ar-
chief snuffelen en bijvoorbeeld oude 
foto’s bekijken. In de vitrinekasten 
liggen oude voorwerpen die in de 
bodem zijn gevonden en ooit door 
mensen zijn gebruikt, die hier heel 
vroeger woonden.

Wat gebeurt er met jouw verhaal?
Jouw bijdrage komt binnen bij de 
secretaris van de vereniging: Ruud 
Bovens. Hij gaat alle verhalen lezen 
en kiest de drie meest bijzondere uit. 

Die worden gepubliceerd in deze 
krant.

Zoek in jullie huis naar zoveel moge-
lijk spullen van vroeger en schat hoe 
oud die zijn. Schrijf er een kort ver-
haaltje over: bijvoorbeeld wat het is, 
van wie jullie dat hebben gekregen 
of gekocht, hoe oud het echt is. Maak 
er een foto van om te laten zien waar 
jouw verhaal over gaat..
Je kunt je verhaal vertellen tegen je 
ouders en vrienden, en er vragen 
over stellen. En als je het leuk vindt, 
kun je jouw leukste, of mooiste ver-
haal (met foto) sturen naar dit mail-
adres: info@drijehornick.nl

Drijehornick? Wie of wat is dat? 
Wat betekent dat woord?
De Drijehornick is de naam van een 
vereniging die zich bezig houdt met 
het bewaren en beschermen van de 
geschiedenis en cultuur van Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten. Deze 
vereniging bestaat al sinds 1971. 
Drijehornick is een oude schrijfwijze 
van het woord Driehurk, dat drie-
hoek betekent. Deze driehoek staat 
symbool voor de drie dorpen van 
onze gemeente: Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten.

Pixabay.com

Kleurrijke foto’s voor helden
Fotograaf Cees van Keulen uit Gerwen heeft al fiet-
send in onze omgeving een serie foto’s geschoten. Hij 
fietste vanaf de Gerwenseweg naar Lieshout, langs het 
kanaal naar Son en Breugel, door de Boktse Beemden 
(zie kaartje), een stukje van Rondje Eindhoven, en dan 
over Soeterbeek door Nuenen weer naar Gerwen.
Het bekijken van deze kleurrijke fotoreportage kan 
geen kwaad. Wie weet, doen wandelaars en fietsers in-
spiratie op om er zelf op uit trekken. Een frisse neus ha-
len mag wel op minstens anderhalve meter afstand 
van elkaar…. Speciale aandacht voor de Broekdijk: 
geen gladheidsbestrijding! En bij de Gerwense wind-
molen De Roosdonck worden passanten gewezen in 
de richting New York, NY.

Guus Konings stond model voor beeld aan Servaasplein Lieshout

Getroff en door coronavirus 
De dood van Guus Konings was in de Goede Week en met Pasen het ge-
sprek van de dag in de gemeente Laarbeek en verre omgeving. Niet al-
leen in zijn geboorteplaats Lieshout en in zijn woonplaats Beek en Donk. 
Het gezin Konings werd getroffen door de gevolgen van het coronavirus. 
De 29-jarige Guus overleed 7 april 
en familie, vrienden en kennissen 
hebben woensdag 15 april af-
scheid van hem genomen bij De 
Groof uitvaartverzorging in Beek 
en Donk. 

Guus Konings werd geboren in Lies-
hout en bracht daar ook zijn jeugdja-
ren door. Hij poseerde als kleine tam-
boer voor beeldhouwer Toon Gras-
sens uit Gemert. Het beeld van de 
jonge trommelaar die opkijkt naar de 
tamboer van het Sint Servatiusgilde 
siert sinds 1998 het Servaasplein in 
Lieshout. Op die plek is een omvang-
rijke bloemenzee ontstaan.

(foto’s Cees van Keulen)

Waarschuwing
je nam
je pakte
je graaide
alles wat ik zaaide

ik dacht
ik hoopte
je leert
maar ik had het verkeerd

ik reageer
je ziet mij niet
ik ben er wel
en verspreid me razendsnel

dit is je straf
blijf van mij af
laat mij in mijn waarde
getekend, moeder aarde

Jan Zuring, 2 april 2020

Beste jongens en meisjes,
nadat jullie je huiswerk af hebben, wil je misschien wel eens héél wat an-
ders doen. Nou dan. We hebben een opdracht voor jullie. Doe je best!

En,….let op: volgende week komt 
een nieuwe opdracht….

STEUN 
DE LOKALE 
ONDERNEMERS✔ Met elkaar & 

voor elkaar.....
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Ode aan de vleermuis 
In de gemeente Nuenen hebben wij onze eigen Lidewij Edelkoort: forecaster in de per-
soon van wethouder Caroline met de C van CDA en van CORONA. Wat had zij het bij het 
rechte eind toen zij besloot het pad dwars door de Papenvoortse heide tussen Nuenen 
en Stiphout te verbreden tot minimaal 3 meter, zodat wij er ten tijde van crisis gedrieën 
naast elkaar zouden kunnen lopen. Wat had zij het bij het rechte eind toen zij besloot 
dat het pad een verbinding was tussen de kerk van Stiphout en het Van Goghkerkje in 
Nuenen. Logistiek erg praktisch ivm. de toegenomen uitvaarten naar aanleiding van 
de coronacrisis. Wat had zij het bij het rechte eind de dwergvleermuis, de watervleer-
muis, de laatvlieger en de rosse vleermuis vooral niet te storen, want de vleermuis 
stoort ons inmiddels al meer dan genoeg! Vanuit haar voorspellende gave begrijp ik in-
middels waarom zij als een olifant in een porseleinkast onze bezwaarprocedure ver-
trapte. En wat jammer nu dat het pad, volgens de borden bestemd voor fietsen, wande-
len, rolschaatsen en trimmen veelvuldig gebruikt wordt door snelverkeer, waardoor 
het gevaarlijk is geworden er te fietsen, wandelen, rolschaatsen en trimmen. De nodige 
uitvalswegen die toegang verschaffen tot het zogenaamde beleefpad alsmede het 
weghalen van de paaltjes aan de nuenense zijde van het beleefpad hebben het de au-
tomobilist dan ook wel erg gemakkelijk gemaakt! En wat jammer nu dat het ‘Beleefpad 
voor iedereen’ helemaal geen pad meer is maar een asfaltweg die ik heel graag zou wil-
len omdopen tot CORONA WEG. 

Bertine Verboom, Tweetermansweg, Nuenen

Protocol coronavirus Van Santvoort
Het coronavirus heeft inmiddels een grote invloed op ons dagelijks leven. Dus ook op 
onze dienstverlening. De gezondheid van onze klanten en medewerkers staat centraal. 
Daarom hebben wij een aantal preventieve maatregelen genomen om verdere ver-
spreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. De adviezen van het 
RIVM (https://www.rivm.nl/) staan hierin centraal. Direct hand-op-handcontact wordt 
daarom zoveel mogelijk vermeden. 
Daarnaast hebben wij een aantal aanvullende maatregelen genomen. 
1. Wij blijven onze opdrachtgevers natuurlijk bijstaan met raad en daad, waarbij onze 
voorkeur uit gaat naar telefonisch overleg. Vergaderingen worden waar mogelijk om-
gezet naar een conferencecall/Skype. 
2. Waar mogelijk (lees: niet verkouden of ziek) laten wij onder restricties bezichtigingen 
doorgaan. Bezichtigingen vinden naast de makelaar plaats met maximaal 2 externe 
personen. Wij verzoeken verkopers om niet aanwezig te zijn tijdens bezichtigingen. In-
dien verkopers tijdelijk geen bezichtigingen willen dan respecteren wij dat natuurlijk. 
Indien binnen de gezinnen van (kandidaat)kopers en verkopers mensen ziek of verkou-
den zijn, dan verzoeken wij u om de afspraak altijd te annuleren. Indien gewenst zullen 
wij bezichtigingen op afstand doen. Via whatsapp en/of Facetime. 
3. Overeenkomsten worden waar mogelijk op afstand digitaal ondertekend. 
4. Ons kantoor zal tot nader order niet opengesteld zijn voor bezoekers. Onze mede-
werkers werken zoveel mogelijk vanuit huis. 
5. Het kan zijn dat de wachttijd aan de telefoon langer is, en dat we minder snel reage-
ren op mail of whatsapp-berichten. 
Met deze maatregelen trachten we de juiste balans te vinden tussen het zo goed moge-
lijk beschermen van onze teamleden en het continueren en op peil houden van onze 
dienstverlening voor onze opdrachtgevers. 
Wij vertrouwen erop om op deze manier met minimale nadelige gevolgen voor onze 
opdrachtgevers bij te kunnen dragen aan het inperken van het Coronavirus en rekenen 
op uw begrip. 

Hartelijk dank namens de directie en medewerkers van: 
Van Santvoort Makelaars, Intersant Financiële Dienstverleners, 

Lemon Suites Beheer & Verhuur, Van Santvoort Advies en Sault Luxury Real Estate 

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

Dankbaar
Eerste paasdag vroeg in de middag werden mijn vrouw en ik verrast door een mooi 
lied. Onze balkondeur stond met dit mooie weer open en wij gingen kijken waar die 
muziek vandaan kwam. Wij werden verrast want niemand minder dan onze grote 
vriend Mark Elbers stond onder ons balkon te zingen.
Laat nu net deze week onze zoon Stephan zijn gecremeerd, hij was ook een grote fan 
Van Mark en zijn muziek. Daarom hebben wij tijdens de crematie ook deze muziek la-
ten spelen.
Mark is dit toeval of had je een ingeving om bij ons op Raessenshof in ‘t oog je mooie 
muziek ten gehore te brengen.
Wij en alle bewoners in ‘t oog zijn jou Mark dankbaar voor je mooie muziek. Het heeft 
ons goed gedaan in deze droevige tijd, het helpt ons om de pijn te verzachten. Nog-
maals Mark bedankt voor je geweldige muziek.

Ouders van Stephan (adres bij de redactie bekend)

Attentie-palen afgemaakt 
door Dorpsraad Lieshout 
Iedereen die wel eens in of door Lieshout is gereden heeft ze zien staan; 
de zéér opvallende ‘attentie-palen’. Ze staan bij de meest belangrijke 
oversteekplaatsen in het dorp. In eerste instantie waren deze palen al-
leen gemaakt en geplaatst, de Dorpsraad Lieshout heeft deze signalering 
nu afgemaakt. Alle palen zijn voorzien van een opvallend, gifgroen ‘stop-
teken-handje’ zodat de attentiewaarde maximaal wordt.

de Lieshoutse basisscholen geschil-
derd. Zo hebben ze een nieuwe 
functie gekregen en door het kleur-
rijke schilderwerk van de basis-
schoolleerlingen zijn ze ook nog 
eens opvallend geworden. Door 
deze werkwijze wordt zonder veel 
kosten tóch een bijdrage geleverd 
aan de verkeersveiligheid in Lies-
hout. De bevestiging van de handjes 
was de laatste stap: deze dient na-
tuurlijk vast en solide te zijn en een-
zelfde veiligheid te hebben als echte 
verkeersborden. Vanwege de huidi-
ge corona-crisis heeft de montage 
met gepaste afstand plaatsgevon-
den. De Dorpsraad Lieshout werkt 
volop door, óók aan de verkeersvei-
ligheid.

Afgelopen jaar zijn ze al op verschil-
lende plaatsen neergezet, de opval-
lend gekleurde ‘attentie-palen’ die 
een signaal moeten geven aan alle 
(auto)bestuurders om extra alert te 
zijn. Deze palen zijn bij de belangrijk-
ste oversteekplaatsen in het dorp ge-
plaatst, met als doel aandacht te vra-
gen voor overstekende mensen. De 
palen zijn de afgelopen dagen com-
pleet gemaakt door de plaatsing van 
een - ook opvallend gekleurd - gif-
groen handje op de top. Nóg meer 
attentiewaarde: de hand is immers 
zodanig vormgegeven dat deze de 
betekenis heeft van een duidelijk 
stopteken. Hierdoor wordt het berei-
ken van een gevaarlijke oversteek-
plaats nog beter kenbaar gemaakt 
aan de (auto)bestuurder.

Zuinig
De attentie-palen zijn gemaakt van 
oude lantaarnpalen. Deze zijn in ere 
hersteld en door de leerlingen van 

Buurt Bingo in Quarantaine op straat
Sinds een aantal jaar wordt er in het deel van de Molvense Erven met huis-
nummers 109 t/m 135 iedere zomer een barbecue en in de winter een 
winterborrel georganiseerd. 

Quarantaine (BBQ)! Iedereen op de ei-
gen oprit, gezellig met een drankje 
erbij. Met een echte quizmaster, mu-
ziek en een prijzentafel voor jong en 
oud. Alles volgens de normen van het 
RIVM. Het was stralend weer! 
Wat hebben we met zijn allen geno-
ten in deze vervelende tijd. We zijn 
blij met onze straat!

Sindsdien is er ook een gezamenlijke 
WhatsAppgroep. In deze app stuurde 
een buurvrouw een nieuwsbericht 
door over dat er ergens in het land 
een straat bingo gehouden werd. 
Hier kwamen direct positieve reacties 
op van de medebewoners en nog 
geen week later, afgelopen zaterdag, 
was het zover, de eerst Buurt Bingo in 

Panta Rhei staat onverwacht 
ter discussie
Op 14 december 2019 zou de verkoop starten van 14 luxe appartementen 
op de voormalige scouting locatie Panta Rhei in het centrum van Nuenen. 
Maar de honderden geïnteresseerden krijgen het bericht dat ze nog even 
moeten wachten. Het agendapunt ‘Panta Rhei’ wordt vanwege de over-
volle agenda verschoven naar de raadsvergadering van 13 februari. Dat is 
de eerste teleurstelling, maar dan blijkt de raad in februari zo sterk ver-
deeld te zijn dat de stemmen staken. Dat heeft bijna niemand verwacht, 
omdat de projectontwikkelaar en de belangstellenden er vanuit gaan dat 
de goedkeuring van Panta Rhei een hamerstuk is. Immers aan alle voor-
waarden is voldaan. Panta Rhei staat nu opnieuw op de raadsagenda. Op 
23 april komt de raad vanwege de Corona crisis nu digitaal bijeen en 
wordt er definitief een besluit genomen over het al of niet goedkeuren 
van het appartementencomplex Panta Rhei.

woningen en appartementen in de 
Vank (deelplan 3) verkocht. Reden 
voor de projectontwikkelaar ook het 
laatste deelplan in ontwikkeling te 
brengen. In 2018 wordt gestart met 
de voorbereiding van dit plan. Voor-
dat het College in juni 2019 unaniem 
heeft ingestemd met het ontwerp 
bestemmingsplan en dit ter inzage 
heeft gelegd, is een zorgvuldig pro-
ces doorlopen. Conform de rand-
voorwaarde die het College heeft ge-
steld, wordt naast het ambtelijk ap-
paraat ook het Team Ruimtelijke Kwa-
liteit (TRK) erbij betrokken. De advie-
zen van dit onafhankelijke gemeen-
telijke adviesorgaan zijn bedoeld om 
de kwaliteit van de ruimtelijke omge-
ving van Nuenen op een hoog niveau 
te houden. Alle adviezen van het TRK 
zijn in het plan verwerkt wat onder 
andere inhoudt een inkrimping van 
het aantal appartementen van 16 
naar 14. In oktober 2018 is het plan 
door het TRK goedgekeurd.
De gemeentelijke kaders, zoals die 
door de Raad in 2015 werden opge-
legd, zijn in acht genomen en overige 
wettelijk vereiste procedures zijn vol-
ledig doorlopen. Kortom de project-
ontwikkelaar heeft samen met het 
gemeentebestuur alles gedaan wat 
nodig is.

Ook aandacht voor het voorzien in 
een grote behoefte aan luxe apparte-
menten.

Dit ontwerpplan voorziet in een reële 
behoefte. Die blijkt uit het grote aan-
tal geïnteresseerden dat zich heeft 
aangemeld voor een appartement in 
dit project . Vaak lezen wij dat politie-
ke partijen in onze gemeente vinden 
dat er voldoende sociale woning-
bouw in Nuenen gerealiseerd moet 
worden en dat is een terechte wens. 
Maar er is in Nuenen ook een hele 
grote behoefte aan appartementen
in het hogere segment. De afgelopen 
jaren zijn in vergelijking met omlig-
gende gemeentes veel te weinig van 
deze appartementen gebouwd. Veel 
inwoners van Nuenen smachten naar 
een luxe appartement in het cen-
trum. Het plan Panta Rhei voorziet in 
deze behoefte.

Wij als belangengroep geïnteresseer-
den Panta Rhei zijn zowel verbaasd 
als teleurgesteld, dat de Raad een be-
sluitvormingsproces dat al vanaf 
2015 loopt op het laatst vertraagt, 
ergo de goedkeuring aan het plan 
mogelijk wil onthouden en daarmee 
vigerende beleidskaders naast zich 
neerlegt. Wij hopen dat de raad dit 
ons niet aandoet.

Een stukje geschiedenis.
In 2014 dient de projectontwikkelaar 
een principeverzoek in voor de her-
ontwikkeling van het gebied rondom 
‘De Vank’. Dit verzoek houdt in dat er 
drie deelplannen rond ‘De Vank’ wor-
den ontwikkeld, namelijk:
Deelplan 1: 30 appartementen in 
combinatie met Zorgaanbieder Sa-
vant uit Helmond.
Deelplan 2: 16 appartementen op de 
voormalige scoutinglocatie (project 
Panta Rhei).
Deelplan 3: 6 woningen en apparte-
menten in het voormalige parochie-
huis De Vank.

In 2015 heeft de Raad unaniem inge-
stemd met de intentie tot de heront-
wikkeling van de omgeving van De 
Vank. Daarmee heeft de Raad het 
College van Burgemeester en Wet-
houders (B&W) handvatten gegeven 
om samen met de projectontwikke-
laar Residenz te handelen. De kaders 
(programma en financieel) zijn vast-
gelegd in een zogenaamde anterieu-
re overeenkomst. De afspraken in 
een dergelijke overeenkomst moe-
ten gaan over een concrete gebieds-
ontwikkeling en passen binnen een 
structuurvisie.

In de periode 2016 en 2017 zijn twee 
van de drie deelplannen door de ge-
meenteraad goedgekeurd en ook al 
gerealiseerd, namelijk de deelplan-
nen 1 en 3. Dit tot grote tevredenheid 
van alle bewoners van deze deel-
plannen.

Deelplan 2 (Panta Rhei) zou pas later 
opgestart worden als blijkt dat er vol-
doende behoefte is aan de koop van 
luxe appartementen. En die behoefte 
is er, want in een mum van tijd zijn de 

Het is een aantrekkelijk project met 
een ‘wauw’ effect (zie pantarhei-nue-
nen.nl). Door de architectuur maar 
zeker ook omdat bij de materiaalkeu-
ze is aangesloten bij de omgeving 
van De Vank. Bovendien geen auto’s 
c.q. blik op straat maar in de parkeer-
garage. Het is in het belang van al 
onze burgers dat er gebouwd wordt 
in het centrum van Nuenen. Meer be-
woners in het centrum zorgt voor 
meer reuring en is goed voor de leef-
baarheid. In de wijken komt weer 
doorstroming zodat de volgende ge-
neratie c.q. onze jeugd weer kansen 
krijgt om een volgende stap te zet-
ten.

Samengevat
Het plan dat nu ter goedkeuring aan 
de Raad voor ligt, heeft een gedegen 
grondslag.
Het is tot stand gekomen in intensie-
ve samenwerking met het ambtelijk 
apparaat, het College van B&W en de 
ontwikkelaar en wordt ondersteund 
door een positief onafhankelijk ad-
vies van het TRK.
Er is uitvoerig gekeken naar de in-
vloed van het gebouw op de directe 
omgeving. De belangen van de di-
rect omwonenden zijn in het totaal 
meegewogen. Er is aansluiting ge-
zocht bij een recent door de Raad 
goedgekeurd bestemmingsplan 
voor onder meer appartementen (vijf 
hoog!) in de Luistruik.
Kortom, vanaf 2015 zijn er veel in-
spanningen verricht en veel kosten 
gemaakt om dit plan te kunnen reali-
seren en in overeenstemming te 
brengen met de eisen die de ge-
meente en het TKR hebben gesteld.
De vrees is gegrond dat bij het niet 
doorgaan van het plan, er vele jaren 
voorbij gaan voordat er weer actie 
wordt ondernomen om dit waarde-
volle stuk grond in het centrum te 
ontwikkelen. De tijden veranderen 
en het is maar de vraag of er dan nog 
partijen te vinden zijn die het kunnen 
dan wel willen oppakken.

Wij wonen in een hechte dorpsge-
meenschap waar vertrouwen tot de 
kernwaarden behoort. Denk hierbij 
aan het overdrachtelijke ‘touwtje uit 
de brievenbus’.
De Raad heeft niet meer dezelfde sa-
menstelling als in 2015. Toch mag 
van de Raad, het hoogste orgaan van 
onze gemeente, worden verwacht 
dat hij de beginselen van behoorlijk 
bestuur hanteert bij zijn besluitvor-
ming. Het gaat hier met name om het 
vertrouwensbeginsel, het zorgvul-
digheidsbeginsel en het rechtzeker-
heidsbeginsel. Waar blijven de rech-
ten van burgers als de Raad de door 
haar vastgestelde kaders c.q. het vi-
gerende beleid loslaat en gaande het 
proces nieuwe spelregels inbrengt? 
Dat moet onze raad niet willen.

De belangengroep Panta Rhei.
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ELKE ZONDAG OPENELKE ZONDAG OPEN

Campanula Springbell
Vaste plant in blauw en wit. 
In 12cm-pot. Excl. sierpot. 
3.49

Sundaville op rek
Deze kuipplant is ver-
krijgbaar in de kleuren 
wit, roze en rood. 14.99

1.99

ELKE ZONDAG OPENELKE ZONDAG OPEN

Agapanthus
Of Afrikaanse lelie is een 
kuipplant met blauwe 
bloemen. In 17cm-pot. 
11.50

Lithodora Heavenly Blue
In 15cm-pot. 5.99

Vlinderlavendel 
Of Lavandula stoechas 
heeft vlinderachtige 
bloemen en geurend 
blad. In 14cm-pot. 3.95

Tuinhortensia 
Of Hydrangea Macrophyl-
la is verkrijgbaar in diver-
se kleuren. 12.99

Lobelia in hangpot
Wit en blauw gemengd, 
in 25cm-pot. 12.99

A
anbiedingen zijn geldig van 15 t/m

 21 april 2020 en zolang de voorraad strekt.
A

anbiedingen zijn geldig van 15 t/m
 21 april 2020 en zolang de voorraad strekt.

Ceanothus op 
stam
Heeft een rijke 
blauwe bloei in het 
voorjaar en is win-
terhard. In 23cm-
pot. Ca. 120cm 
hoog. Excl. sierpot. 
27.95

9.99

17.99
8.99

7.99

7.99

2.49

2.99

Nuenen Kapperdoesweg 8


