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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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Extra service bij 
Tuindersbedrijf 
Andre van Rooij

Herinrichting 
van laatste 
stukje 
Broekdijk

Zeer zeldzame 
Visaya wratten-
zwijntjes geboren 
in dierentuin 
Dierenrijk

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?

AFWEZIG VAN 4-5 t/m 8-5:
D. van den Top, huisarts

J.K. van de Sande en 
N. Janssen, huisartsen 

info waarneming via telnr. eigen praktijk

Om te herstellen van alle hectiek 
rondom de organisatie en zorg 
van het Corona-spreekuur en 
om de zorg voor de komende 
maanden voor te bereiden,  
nemen wij een adempauze 
vanaf 27 april t/m 1 mei.

Uw huisartsenpraktijk 
Laan ter Catten.

Info waarneming via telnr eigen praktijk.

I.v.m de mei vakantie is 
huisartspraktijk Boek 

gesloten van 27/04 t/m 01-05
Voor waarneming kijk op onze site 
of beluister het antwoordapparaat.
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Geranium
Maak uw tuin weer 
extra fleurig met deze 
rijk bloeiende stek-
geraniums. In diverse 
kleuren. 
1.49

Elke zondag open
Nuenen Kapperdoesweg 8

extra fleurig met deze 

Koningsdag open 
van 10-17 uur!

0.99

Ten strijde tegen de processierups

Vogelhuisjes bij De Wentelwiek
Door Caroline van Nes

Dit schooljaar waren veel activiteiten gepland rondom de realisatie van 
het nieuwe groene schoolplein van basisschool De Wentelwiek. Onder 
andere de lustrumviering, de mysterieuze speurtocht en ook NLDoet. He-
laas kunnen al deze activiteiten geen doorgang vinden vanwege de coro-
nacrisis. Gelukkig gaat de bouw van het groene schoolplein wel door en 
krijgen de kinderen straks de beschikking over veel nieuwe speeltoestel-
len en kunnen ze heerlijk spelen. 

eindelijk verjaagd kan worden. Dit 
jaar was hulp aangeboden vanuit de 
Robidus Adviesgroep, de ARBO-
dienst van Eenbes. Zowel mankracht 
als financiële hulp, om de Eenbes en 
daarmee De Wentelwiek te bedan-
ken voor de fijne samenwerking. 

Susanne, een van de ouders vertelt: 
“Op het schoolplein staan enkele 
grote eikenbomen. Die zorgen voor 
veel schaduw, dus de school wil ze 
graag behouden voor het school-
plein. De afgelopen jaren is de over-
last van de eikenprocessierups echter 

Een van de geplande activiteiten tij-
dens NLDoet was het maken van in-
sectenhotels en vogelhuisjes. De vo-
gelhuisjes trekken koolmeesjes aan, 
waarmee de processierups hopelijk 

Jill is hard aan het werk
Foto: Kelly de Graaf

Foto’s: Monique Woortman

steeds groter geworden. Om ons 
heen zagen we mooie initiatieven 
ontstaan om de rupsen op een na-
tuurlijke manier te bestrijden, mid-
dels vogels. Dus wilden we nestkas-
ten gaan maken tijdens NLDoet. Toen 
deze dag niet door bleek te gaan, 
hebben we met een aantal ouders 
een andere oplossing bedacht. We 
hebben via de klassenapps gevraagd 
wie het leuk zou vinden om een vo-
gelhuisje te maken en binnen vijf mi-
nuten hadden we al vijfentwintig 
aanmeldingen.”

Een van de andere ouders, Monique, 
heeft gezorgd voor hout en daar wer-
den bouwpakketjes van gemaakt. 
Deze werden uitgedeeld en de kin-
deren en hun ouders gingen direct 
enthousiast aan de slag. Het leverde 
mooie, kleurrijke en zeer creatieve 
vogelhuisjes op, die vorige week 
door conciërge Ad zijn opgehangen 
en nu te bewonderen zijn op het 
schoolplein van De Wentelwiek. Laat 
de koolmeesjes maar komen. De ou-
derraad wil iedereen bij deze heel erg 
bedanken voor hun bijdrage. 

Van Koningsdag      
naar Woningsdag
Vorige week was er opeens nieuws vanuit de Koninklijke Bond van Oranje 
Verenigingen, Koningsdag 2020 wordt Woningsdag 2020. Een initiatief voort-
vloeiend uit het ‘blijf thuis beleid’ van de Nederlandse Overheid. Een van de 
voorstellen van de Koninklijke Bond is om ’s ochtends massaal de vlag uit te 
hangen en dit initiatief steunen wij van harte. Een teken van saamhorig- en 
betrokkenheid bij de hedendaagse actualiteit en om deze dag te beleven met 
een lichte tint van feestvreugde.

Wij verzoeken iedereen dan ook die de mogelijkheid heeft om op 27 april de 
Nederlandse Vlag uit te hangen, dit te doen. Dit mag (voor de vroege vogels) 
vanaf 06.19 uur tot zonsondergang.

Namens Oranje Comité Nuenen, alvast bedankt.

Van Koningsdag      

Avondvierdaagse Nuenen afgelast
Vorig jaar organiseerden wij de 50ste avondvierdaagse in Nuenen. Een jaarlijks 
terugkerend wandelevenement met vele jonge deelnemers en een geweldige 
finish in het Park. Met enthousiasme zijn wij aan de slag gegaan om van de 
avondvierdaagse van dit jaar ook weer een succes te maken. Iedereen is geïn-
formeerd, de scholen voor de inschrijvingen, de verkeersregelaars, de EHBO-
ers, onze vrijwilligers en het muziekkorps.

Helaas moeten we er rekening mee houden dat er ook in juni geen grootschali-
ge evenementen georganiseerd mogen worden. Jammer, maar wij hebben 
geen andere keuze in deze roerige tijd, om de avondvierdaagse dit jaar af te ge-
lasten. Wij vertrouwen op een ieders begrip en zien iedereen graag weer aan de 
start voor de 51ste avondvierdaagse die wordt gelopen van 8 t/m 11 juni 2021.

Comité Avondvierdaagse Nuenen 
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GEMEENTEBERICHTENGEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

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

Vragen per e-mail
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de ge-
meente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: 
gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen 
via de volgende website: www.nuenen.nl

CMD, CENTRUM   
MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, 
omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven 
wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in 
Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum 
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige 
Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de 
openingsuren kan altijd! 

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

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

BIJEENKOMST GEDECOREERDEN 
IN EEN ANDER JASJE
Elk jaar op Koningsdag nodigt de burgemeester alle men-
sen die een koninklijke of gemeentelijke onderscheiding 
hebben allemaal in het Klooster uit om een toost uit te 
brengen ter gelegenheid van de viering van de verjaardag 
van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander. Dit is altijd 
een mooie gelegenheid om met elkaar bij te praten over 
het afgelopen jaar. Door de coronamaatregelen zijn we 
genoodzaakt om het dit jaar anders te doen. 
Op koningsdag gaat de burgemeester  u allen toespreken 
vanuit zijn werkkamer op het gemeentehuis. De beelden 
daarvan zullen te zien zijn via de lokale omroep Nuenen, 
DNDD en onze sociale media-kanalen.
Laten we hopen dat iedereen elkaar volgend jaar weer in 
goede gezondheid in levende lijve kan treffen. Maak er 
een mooie Koningsdag van.

AFVALWEETJES: 

WAARHEEN MET UW TUINAFVAL? 

Deze periode wordt door velen aangegrepen 
om de tuin eens goed onderhanden te 
nemen. Daarom een reminder waar u uw 
(groene) tuinafval kwijt kunt:  in uw GFT-
bak óf in één van de 14 groenbakken die 
her en der in de gemeente staan. Let op: in 
het najaar hebben we meer groenbakken, 
om bladafval in te verzamelen. Deze zijn 
inmiddels weggehaald, het is niet de 
bedoeling dat u tuinafval deponeert op de 
plek waar een bladkorf heeft gestaan. 
U vindt de locaties van de groenkorven op 
mijnblink.nl , kijk bij ‘waar’ en dan ‘groenbak’.

PAPIERINZAMELING EN MILIEUSTRAAT

In plaats van op 5 mei, wordt op 4 mei het 
oud papier opgehaald. Zorg er dus voor dat 
u uw oud papier een dag eerder aan de 
straat zet!
De milieustraat is op 5 mei gesloten. 
Overigens blijft het druk daar, stel uw 
bezoek daarom uit als het even kan.

BESTRIJDING                    
EIKENPROCESSIERUPS GESTART 
De voorbereidingen zijn getroffen en de legsels zijn gemo-
nitord. Daarom is het nu tijd voor de preventieve bestrijding 
van de eikenprocessierups om de overlast hiervan zoveel 
mogelijk te beperken. Op basis van deze inventarisatie en 
de ervaring van voorgaande jaren, worden  ± 11.000 in-
landse eiken met het biologische middel bespoten.

In de maanden mei, juni, en juli kan op inlandse eikenbo-
men de eikenprocessierups voorkomen. Contact met de 
beharing van deze rupsen kan klachten veroorzaken als 
jeuk, huiduitslag, en/of irritatie aan ogen of luchtwegen. 
Vorige week is geconstateerd dat de rupsen uitkomen. 
Daarom is de aannemer begonnen met de (biologische) 
bestrijding van de rupsen. Het bestrijdingsmiddel wordt 
met een spuitkanon in de bomen geblazen. Het middel 
wordt elektrostatisch geladen waardoor het wordt aan-
getrokken door het blad om voor een goede bladbedek-
king en weinig drift te zorgen. De rupsen zullen deze 
bladeren eten maar zijn extreem gevoelig voor dit middel 
en zullen daarom niet overleven. De inzet van het spuit-
kanon kan enige geluidshinder veroorzaken. Om te voor-
komen dat het middel tijdens het spuiten in huis komt, 
verzoeken wij u tevens ramen en deuren tijdens de bestrij-
ding te sluiten. Als u ziet dat er gespoten wordt en u bent 
te voet of met de fiets, adviseren we u onder de spuitnevel 
vandaan te blijven.  

Tijden
In verband met de korte bestrijdingsperiode en de drukte 
bij de aannemer zal er ook in de avonduren en weekenden 
worden bestreden. De aannemer zal de overlast zoveel 
mogelijk proberen te beperken. Binnen de bebouwde kom 
wordt tussen 7.00uur en 18.00uur gewerkt. Buiten de be-
bouwde kom wordt gewerkt tussen 00.00uur en 24.00uur.

Locaties 
De aannemer gaat in alle straten met inlandse eiken aan 
het werk.
De gemeente bestrijdt geen rupsen in bos- en natuurge-
bieden. Ook bomen langs onverharde wegen, behoudens 
enkele uitzonderingen, worden niet bespoten. De ge-
meente hoopt zo de natuurlijke vijand van de processie-
rups tot ontwikkeling te laten komen.

Meldingen
Wij blijven alert op de aanwezigheid van rupsen en zullen 
later in het jaar ook rupsen wegzuigen of ‘plukken’ op 
plaatsen waar ze overlast geven. Wij stellen uw hulp en 
melding hierbij op prijs. Ziet u processierupsen in bomen, 
dan kunt u dat melden via het online meldpunt, te vinden 
op www.nuenen.nl. Geen internet? Dan kunt u ook bellen 
met ons klantcontactcentrum, tel: 040-2631631.
Voor meer informatie over de processierupsen en gezond-
heidsklachten kunt u terecht bij de GGD en op de websites
www.vlinderstichting.nl • https://www.rupsen.info

GEZOND EN GEVARIEERD BOS 
OP DE PAPENVOORTSE HEIDE
In het gemeentelijke bos op de Papenvoortse heide staat 
voor dit najaar/winter 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 
beleving van de vele bezoekers aan de Papenvoortse 
heide.  We beginnen in de komende periode met marke-
ren 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. 

Uiteraard is er bij de uitvoering van de kapwerkzaamheden 
zorgvuldige aandacht voor de flora en fauna in de bossen. 
Locaties met specifieke 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 zorg-
vuldig en gericht aan de ontwikkeling van een gevarieerd 
en recreatief aantrekkelijk 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.

VERGUNNINGEN PERIODE   
13-04-2020 EN 20-04-2020
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de 
volgende besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Alvershool 3a Oprichten van een loods
Schietbergen 9 Wijzigen voorgevel
Berg 35 Wijzigen gebruik voor vestiging

horecagelegenheid
Barisakker 33 Plaatsen dakkapel

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Schietbergen 27 Plaatsing erfafscheiding
Hoge Brake 72 Wijzigen entree en winkelindeling
Schout d’Anverslaan 7 Plaatsen dakkapel

Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving
Stationsweg 1 Plaatsen erfafscheiding

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Hele gemeente Collecte showkorps O&V 

in de week van 29 juni

DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving
15-04-2020 Meeuwenlaan Vastellen parkeerplaats

opladen elektrische auto’s
15-04-2020 De Vroente Vastellen parkeerplaats

opladen elektrische auto’s
14-04-2020  Regeling ontwerpteam

Nuenen-West 2020

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

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle
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Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels -  
 Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

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

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Al onze Gehakt en Worst producten,
minder zout, meer smaak!

Gegrilde Spare Ribs
“Met gratis saus”  .............................. 500 gram 6,95
Go Nuts
“Gemalen Biefstuk in krokant jasje” 100 gram 2,75
Provencaals Spek
“Langzaam gegaard”  ........................ 150 gram 2,75
Hamburgers
“Puur Runds”  ......................................4 stuks 5,00
Carpaccio Misto
.......................................................... 100 gram 2,95
Pancettina
“Topper, in de pan of op de bbq”  .... 100 gram 1,85
Bijna al onze belegde broodjes gaan warm de deur uit!

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

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
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KLANTEN BEOORDELEN ONS 

BEDRIJF MET EEN:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

89

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

onderhoud voor alle merken

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

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

KWALITEIT IS BELANGRIJK WANT WE ZIEN U GRAAG TERUG

www.andrevanrooij.nl
Alvershool 5a • Gerwen • 040 - 284 72 72

Bezoek ons op Facebook: 
www.facebook.com/tuinderbedrijfAndrevanRooij

EASY POT HANGPOT 
MET WATERRESERVOIR 27 CM

MET 7 VERSCHILLENDE PLANTEN

VOLOP GERANIUMS

STEKPERKPLANTEN-PERKPLANTEN-KUIPPLANTEN

OOK DIVERSE GROENTE- EN KRUIDENPLANTEN.

TOMATEN- EN KOMKOMMERPLANTEN (GEËNT) 

GERANIUMS 

€ 1,00

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

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

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

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

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

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

worden.

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

ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

Langstraat 3 - 19
5595 AA Leende
T: 040 78 52 332
info@shadowz.nl

www.shadowz.nl
Bezoek onze binnen/buiten showroom (op afspraak)

Wij zijn weer open
www.frituurvanhoof.nl

Tijdens de Coronaperiode kunt u ook 
telefonisch bestellen via 040-8706857

www.frituurvanhoof.nl

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

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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Diede en Jule:     
nieuwe inwoners in Lieshout 
Twee geboortekaartjes in voortuin en op raam, deze keer in Lieshout. 
Omdat dit weekblad ook in Lieshout en Mariahout verschijnt, wordt de 
rubriek ‘Nieuwe inwoners in de gemeente Nuenen c.a.’ uitgebreid met 
‘Nieuwe inwoners in Lieshout en Mariahout’. De primeur gaat naar twee 
meisjes: Jule van Os en Diede Bloks. 

digd op de voorraam van de ouderlij-
ke woning van de familie Bloks aan 
de Dorpsstraat 42 in Lieshout. 

In de voortuin van Molenstraat 32 
staan drie borden die de geboorte van 
dochter Jule openbaar maken. Jule is 
23 maart geboren en de blije ouders 
zijn Sandra Gerrits en Thijs van Os. 

Jule en Diede: welkom in het mooie 
dorp Lieshout! 

Oproep aan lezers
Beste lezers in Lieshout en Maria-
hout: ziet u een geboorteaankondi-
ging op een bord in de tuin of aan de 
voordeur, laat het de redactie weten: 
redactie@ronddelinde.nl. Dan kun-
nen wij onze fotograaf op pad sturen 
om het tafereel te vereeuwigen. Zelf 
een plaatje schieten mag natuurlijk 
ook. Graag de foto met toelichting 
mailen naar de redactie. 
De twee aankondigingen in Lieshout 
zijn vastgelegd door fotograaf Cees 
van Keulen uit Gerwen.

In Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
bestaat de rubriek inmiddels al een 
paar jaar en inwoners maken er graag 
gebruik van. Vandaar dat de succes-
volle rubriek nu ook geopend wordt 
in de andere dorpen in ons versprei-
dingsgebied: Mariahout en Lieshout.

Als eerste dus twee meisjes geboren 
in Lieshout. Diede is de dochter van 
Angela Vermeulen en Dannie Bloks. 
De geboorte op 2 maart is aangekon-

de straatveger
hij hield zijn handen stil
bij al zijn simpele vragen
ook aan een echte monoloog
wist hij zich niet te wagen
op vragen uit het straat publiek
keek hij met neergeslagen ogen
alleen het stof en blad in de kubieke
meter kenden bij hem geen mededogen
de waarheid was voor hem de bezemsteel
en fraaie, schone straten
zijn bruine broek van ribfluweel
waarin al knieën zaten
het vegen was voor hem muziek
met ritme tijdens ’t vegen
het liefste zonder het publiek
dat maakte hem verlegen
en als de dag voorbij was
ging hij zijn kar weer legen.

Klaas de Graaff

Uitzendingen LON-TV

De digitale raadsvergadering van 
donderdag 23 april zal vanaf 
19.30 uur door LON TV recht-
streeks worden uitgezonden.
www.omroepnuenen.nl. U kunt 
alle reportages ook apart bekij-
ken op You Tube en Facebook en 
via www.youtube.com/lokaleom-
roepnuenen

Op welke TV- kanalen kunt u 
LON TV ontvangen?
Ziggo digitaal (kanaal 36) ; 
met CI+ module kanaal 334
KPN : kanaal 1436
Xs4all : kanaal 1436
T.Mobile : kanaal 791

Woonbedrijf bemiddelt   
in hulp voor ouderen
Woningcorporatie Woonbedrijf is een samenwerking aangegaan met Sa-
men voor Eindhoven, Philips en VHE (Maatje040) om ouderen te helpen 
tijdens én na de coronacrisis. De partijen zetten het bestaande vrijwilli-
gersnetwerk van VHE optimaal in om 80-plussers die wonen in huurwo-
ningen van Woonbedrijf veilig te kunnen ondersteunen. 

Inmiddels heeft Woonbedrijf al onge-
veer 800 bewoners telefonisch bena-
derd. Deze gesprekken worden ook al 
enorm gewaardeerd door de bewo-
ners.

Hoewel dit initiatief in het leven is ge-
roepen tijdens de coronacrisis, bete-
kent dit niet dat de hulp wegvalt wan-
neer de corona-uitbraak onder con-
trole is. De vrijwilligers zijn er voor de 
lange termijn, dus ook na de crisistijd.
Alle betrokken partijen hebben ja-
renlange ervaring met het bemidde-
len tussen vrijwilligers en hulpvra-
gers voor langere tijd. Bij vragen is er 
een coördinator te bereiken op 06-30 
48 468 1. 

Heeft u zelf ook hulp nodig of behoef-
te aan een praatje met een van onze 
vrijwilligers? Dan kunt u bellen naar 
040-244 76 69. E-mailen is ook moge-
lijk via info@maatje040.nl.

Vrijwilligers zijn inzetbaar voor klus-
jes als boodschappen doen, tuinieren 
en de hond uitlaten, maar ook voor 
een gezellig telefoongesprek. Ingrid 
de Boer, algemeen directeur van 
Woonbedrijf, is blij om te zien dat de 
samenwerking is gestart. “Het is fan-
tastisch dat een aantal Eindhovense 
organisaties op deze manier de krach-
ten bundelen om onze bewoners te 
helpen”, aldus De Boer.
Door de maatregelen rondom het co-
ronavirus is het voor sommige oude-
ren niet mogelijk om een beroep te 
doen op de mensen die hen eerder 
hielpen met dagelijkse klussen. 
In deze vervelende situatie schieten 
Woonbedrijf, Samen voor Eindhoven, 
Philips en VHE (Maatje040) te hulp. 

Woonbedrijf belt bewoners van 80 
jaar of ouder met de vraag of zij hulp 
nodig hebben of behoefte aan telefo-
nisch gezelschap. 

Herinrichting van    
laatste stukje Broekdijk
Eind mei is het laatste stukje van de Broekdijk gereconstrueerd en gaan 
de rijweg en het fietspad weer open voor alle verkeer. De aannemer is be-
gin vorige maand begonnen met de laatste fase van de herinrichting 
Broekdijk: het rijweggedeelte vanaf de kruising Broekdijk/Nieuwe Dijk 
tot aan de Gerwenseweg/Berg. Dit gedeelte is nu volledig afgesloten voor 
doorgaand (auto)verkeer.

vanaf de Hoekstraat tot de Ger-
wenseweg aangepakt. Fietsers ma-
ken dan tijdelijk gebruik van de nieu-
we rijweg. Om gevaarlijke situaties te 
voorkomen, blijft de rijweg afgeslo-
ten voor doorgaand (auto)verkeer.

LET OP! De planning kan onder in-
vloed van het weer of onvoorziene 
omstandigheden wijzigen. Raad-
pleeg de website nuenen.nl om op 
de hoogte te blijven van de actuele 
stand van zaken en tijdsduur. 

Het doorgaand (auto)verkeer tussen 
Son en Breugel en Nuenen wordt om-
geleid via Eindhoven. Nederwetten 
blijft bereikbaar vanuit Son en Breugel 
en vanaf Nuenen via de Soeterbeekse-
weg. Met de bewoners en plaatselijke 
ondernemers wordt de bereikbaar-
heid van hun perceel afgestemd.

Fietsers op nieuwe rijweg
Fietsers kunnen gewoon gebruik blij-
ven maken van het fietspad. In deze 
fase wordt echter ook het fietspad 

Getuigenoproep
Op maandag 20 april, omstreeks 17.50 uur, vond er een poging tot straat-
roof plaats in Nuenen. Een minderjarig meisje reed op dat moment over 
de Boord op haar postcode loterij fiets, voorzien van een rieten mand aan 
de voorzijde.

trum van Nuenen, waarna het tweetal 
op de scooter op de vlucht sloeg.
Kunt u de politie helpen aan meer in-
formatie over dit voorval? Weet u iets 
of heeft u iets gezien? Of kent of bent 
u de bestuurder van de Peugeot? 
Dan komen wij graag in contact met 
u. Wilt u ons dan bellen op 0900-8844 
en het volgende registratienummer 
doorgeven: 2020086154.

Het meisje kwam vanuit de richting 
Eindhoven en reed in de richting van 
het centrum van Nuenen, toen zij tot 
stoppen werd gedwongen door een 
tweetal jongens die donkere kleren 
droegen. Zij verplaatsten zich op een 
zwarte scooter. Dit was ter hoogte 
van het houten Jezus-kruis. Niet veel 
later kwam er een grijze Peugeot aan-
rijden vanuit de richting van het cen-

Politieberichten
Lichtpuntje in coronacrisis: 

Honderden      
extra oren voor de Luisterlijn 
Het is al weken extra druk bij de Luisterlijn. Nederlanders nemen massaal 
contact op voor emotionele steun of voor een praatje. Gelukkig is er ook 
een andere kant: de afgelopen maand boden ruim 800 nieuwe vrijwilli-
gers hulp aan om die extra oproepen te beantwoorden. Met een verkort 
opleidingstraject, én een extra telefoonlijn ‘de Coronapraatlijn’, is de Luis-
terlijn er nu voor nog meer mensen die om een praatje verlegen zitten. 

Overspoeld met mensen die willen 
helpen
De afgelopen maand werd de Luister-
lijn overspoeld met aanmeldingen van 
mensen die zich (tijdelijk) willen inzet-
ten. Een groot deel hiervan zijn men-
sen die in deze drukke tijd willen hel-
pen nu ze zelf minder of helemaal niet 
kunnen werken. “Het is echt hartver-
warmend om te zien hoeveel mensen 
willen helpen door er even te zijn voor 
een ander”, zegt Helen Maier, manager 
locaties en projecten. “Onze uitdaging 
was hoe deze nieuwe mensen snel, 
eenvoudig en met zo weinig mogelijk 
kosten, in te zetten. Samen met onze 
telefoonprovider Cloud Contact kwa-
men we met de oplossing: een telefo-
nieplatform, waarop elke nieuwe vrij-
williger vanuit huis kan inloggen. Hier-
door kunnen we meer mensen te 
woord staan die even hun hart willen 
luchten over de huidige situatie.”

De Luisterlijn is dag en nacht bereik-
baar voor een anoniem gesprek. Bel 
naar 0900-0767 of chat of mail via 
www.deluisterlijn.nl

In deze tijd waarin sociaal contact be-
perkt is, is de behoefte aan contact of 
een luisterend oor groot. Door nieu-
we vrijwilligers versneld (online) op 
te leiden hoopt de Luisterlijn nog 
meer oproepen te kunnen beant-
woorden. Deze vrijwilligers gaan de 
tijdelijke ‘Coronapraatlijn’ bemensen, 
een extra telefoonlijn die speciaal is 
geopend voor als je even een praatje 
wilt maken, je verhaal kwijt wilt, wilt 
kletsen of omdat je bezorgd bent. De 
extra lijn is te bereiken via het regu-
liere Luisterlijn-nummer 0900-0767. 

Dubbel zoveel gesprekken
Waar vrijwilligers van de Luisterlijn 
normaal gesproken zo’n 700 tot 800 
gesprekken per dag voeren, is dat 
aantal bijna verdubbeld tot zo’n 1200 
gesprekken per dag. Meer dan de 
helft van de gesprekken gaat over co-
rona en de bezorgdheid daarover. En 
een deel van de mensen die over co-
rona bellen willen gewoon even ie-
mand spreken, hun bezorgdheid uit-
spreken en iemand die luistert zon-
der oordeel. 
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100 
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

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

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

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

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

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

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

Volg ons ook op:

Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

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

E I G E N T I J D S

Koning brengt virtueel   
werkbezoek aan Máxima MC
Een bijzonder gesprek vorige week voor een aantal medewerkers van 
Máxima MC (MMC). Niemand minder dan Zijne Majesteit de Koning 
bracht een virtueel werkbezoek aan MMC. Via een videoverbinding sprak 
de Koning met medewerkers die achter de schermen helpen om de coro-
nacrisis het hoofd te bieden. Tijdens het gesprek werd onder meer ge-
sproken over de werkzaamheden van de schoonmaak, de inkoop en lo-
gistiek en de keuken tijdens deze crisis.

de voorraden, omdat er opeens veel 
minder patiënten in het ziekenhuis 
lagen. Ze lieten de Koning zien hoe 
zij daarmee om zijn gegaan, onder 
andere door maaltijden voor het per-
soneel te gaan maken. Ook maken zij 
speciale maaltijden voor de patiën-
ten, die door de samenstelling bijdra-
gen aan hun herstel.

Steun in de rug
Het gesprek was volgens de Koning 
bedoeld als een steun in de rug van 
alle medewerkers in de ondersteu-
ning, ook van andere organisaties. De 
Koning gaf aan dat we het maximale 
van onze ziekenhuizen vragen in 
deze tijd en dat we trots mogen zijn 
op onze artsen en verpleegkundigen. 
Zonder facilitaire dienst zouden zij 
echter hun belangrijke werk niet kun-
nen uitvoeren. Facilitaire diensten 
zien we weliswaar niet terug in de da-
gelijkse RIVM-cijfers, maar hun werk-
zaamheden zijn volgens de Koning 
minstens zo belangrijk om die cijfers 
naar beneden te krijgen.

Marten Kroese, lid van de raad van 
bestuur van Máxima MC is trots op de 
medewerkers. “Het is natuurlijk erg 

De afgelopen weken heeft de Koning 
in verschillende ziekenhuizen met 
een brede groep zorgmedewerkers 
gesproken en hen een hart onder de 
riem gestoken. Gisteren sprak hij met 
medewerkers van Máxima MC die 
‘achter de zorg’ werken en die met 
hun ondersteuning een waardevolle 
bijdrage leveren aan de zorg voor co-
ronapatiënten.

Ondersteunende werkzaamheden 
in crisistijd
In vier rondes ging de Koning in ge-
sprek met medewerkers van de facili-
taire dienst. Wat voor werkzaamhe-
den verrichten zij en hoe is dit werk 
tijdens deze crisis veranderd? Zo 
sprak de Koning onder andere met 
twee medewerkers van de schoon-
maak. Zij zijn gespecialiseerd in de 
schoonmaak van kamers van patiën-
ten met COVID-19. Dat is best span-
nend werk, waarbij de medewerkers 
beschermende kleding moeten dra-
gen. Ook ging de Koning in gesprek 
met medewerkers van inkoop en de 
logistiek. Hoe gaat de inkoop van 
persoonlijke beschermingsmateria-
len in tijden van schaarste en hoe 
zorg je voor een goede en snelle ver-
spreiding van al deze materialen 
door het hele ziekenhuis? Tenslotte 
sprak de Koning met personeel van 
de keuken. Deze keuken moest door 
de coronacrisis creatief omgaan met 

Bekrompen dorpspolitiek?
Een actiegroep betreedt de raadzaal in Het Klooster met chocoladeletters 
op het spandoek: BEKROMPEN DORPSPOLITIEK! SLAPPE KNIEEN! En 
mocht de gemeenteraad het voorstel afwijzen, dan is een fikse schade-
claim niet uitgesloten, aldus riep een actievoerder in de microfoon van de 
voorzitter. Die voorzitter is niemand minder dan burgemeester Maarten 
Houben. Hij slaat driftig met zijn hamer op tafel en laat de actiegroep 
door de gemeentebode verwijderen. 

Vijf etages
Hier een verkorte versie van de be-
handeling in de vorige raadsverga-
dering. Het gaat over een wooncom-
plex van vijf etages op de plek waar 
de scoutingblokhut Panta Rhei 
stond. Daar wil BanBouw een com-
plex van 14 appartementen bouwen 
in de prijsklasse van 600.000 tot 
875.000 euro. De 14 verkoopprijzen 
opgeteld komen uit op ruim 10 mil-
joen euro. Volgens Monique Don-
kers van Combinatie Nuenen c.a. 
zou dit gebouw de kers op de taart 
worden en ‘moet dit de winstgeven-
de factor worden.’ Volgens Louis 
Koenen van W70 past een dergelijk 
bombastisch gebouw in een stede-
lijke omgeving en hoort het niet 
thuis op deze plek in Nuenen-dorp. 
Volgens Huurdersplatform Helpt 
Elkander betekent een dergelijk 
hoog gebouw voor de bewoners 
van de sociale huurwoningen in die 
buurt een grote inbreuk op de priva-
cy en een sterke vermindering van 
zon- en daglicht en dus een aantas-
ting voor hun gezondheid. 

Bekrompen dorpspolitiek of niet, de 
raadsleden moeten vanavond hun 
stem uitbrengen. De voor- en tegen-
stemmers van de vorige vergadering 
zijn bekend. Wie heeft een rechte 
rug? Wie toont slappe knieën? De 
aap komt tijdens deze vergadering 
uit de mouw…..  

De rust keert weder in deze eerste di-
gitale vergadering van de raad van 
de gemeente Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten. Donderdagavond 23 
april is de vergadering live te volgen 
bij Lokale Omroep Nuenen. 
In de raadzaal zit voorzitter Maarten 
Houben met naast hem griffier 
Marloes Laurenssen. De 19 raadsle-
den en de 3 wethouders wonen el-
ders via een beeldscherm deze ver-
gadering bij. In de raadzaal is alles op 
een groot beeldscherm prima te vol-
gen en de voorzitter regelt de verga-
dering gladjes. Best goed voor ie-
mand die voor het eerst zo’n digitale 
bijeenkomst voorzit. 

Panta Rhei
Ter verduidelijking: de tekst op het 
spandoek komt uit de koker van Pieter 
van Santvoort, als makelaar betrok-
ken bij het verkoop van het woon-
complex Panta Rhei (zie zijn column in 
de vorige editie van dit weekblad). 
Panta Rhei, een appartementencom-
plex van vijf bouwlagen, staat centraal 
bij de behandeling van het bestem-
mingsplan Nuenen-centrum herzie-
ning omgeving De Vank. Omdat de 
gemeenteraad aan het hoofd van de 
gemeente staat moet een dergelijk 
bestemmingsplan ter goedkeuring 
worden voorgelegd aan de raad. 
In de vorige raadsvergadering staakten 
de stemmen (9 voorstemmers, 9 tegen-
stemmers), vandaar dat het plan nu op-
nieuw aan de orde komt. 

Tekst: Cees van Keulen, Gerwen. (foto Rezidenz)

Cees

Donderdag 23 april 2020

Bekrompen dorpspolitiek?

Cees van Keulen, Gerwen. (foto Rezidenz)

Dag licht voor de sociale huurders?
Afgelopen week stonden de Nuenense weekbladen vol met artikelen van voorstanders 
voor de bouw van Panta Rhei achter de Vank. Zij steken hiervoor de loftrompet uit en von-
den de aarzeling van Nuenense politici een ‘gebrek van behoorlijk bestuur’. 
Als onpartijdige bouwkundige wil ik hier graag mijn eigen licht op laten schijnen.
Begin juli 2019 worden de bewoners van de sociale huurwoningen voor het eerst concreet 
geïnformeerd over de plannen voor een herziening van het bestemmingsplan ‘Nuenen-
Centrum, omgeving De Vank’. Ze krijgen - vlak voor de vakantie - de standaard zes weken 
tijd, om de ingewikkelde plannen te bestuderen en eventueel bezwaar aan te tekenen.
Panta Rhei staat aan de oostkant van de sociale huurwoningen aan de Van de Schoorhof 
gepland. Het wordt vijf bouwlagen hoog en het staat ook nog boven op een plint van een 
half verdiepte garage. Vanaf het oorspronkelijk maaiveld resulteert dit in een bouwhoog-
te van minimaal 18 meter. De kortste afstand van het appartementengebouw tot de 
huurwoningen bedraagt 11,5 meter. Dat is heel dichtbij!
Vele van deze huurwoningen zijn eenzijdig georiënteerd, ofwel woningen met maar aan 
een gevel daglichttoetreding. Laat dat nu net de oostgevel zijn, waar vlak langs Panta 
Rhei komt. Zij verliezen door deze hoogbouw 35-40 procent daglicht. Daglichttoetreding 
is van essentieel belang voor de gezondheid van mensen en dient te worden gewaar-
borgd in het (nieuwe) bestemmingsplan. 
Er is wel een bezonningstudie gepresenteerd door de projectontwikkelaar. Maar bezonning 
zegt alleen maar dat er (strijk)licht op de gevel valt en niets over de daadwerkelijke daglicht-
toetreding in de woning zelf. De gehanteerde norm voor deze studie is: van oktober tot fe-
bruari helemaal geen bezonningsuren en daarna maar enkele uren per etmaal…... 
De motivatie van de plannenmakers is, dat deze grootstedelijke bezonningsnorm past in 
het centrumbeleid van Nuenen. Terwijl steeds wordt geroepen over een dorpse maat, 
gaan we met hoogbouw dezelfde dichtheden halen als in de randstad?
De sociale huurders voelen zich in de steek gelaten. Ook omdat het oorverdovend stil is bij 
de eigenaar van de woningen, de woningstichting Helpt Elkander. Zij moet als goede so-
ciale verhuurder opkomen voor de gezondheidssituatie van haar woningen. De woning-
stichting is haar naam niet meer waardig.
De grootste fout van de plannenmakers is dat de direct betrokken sociale huurders niet in 
een vroeg stadium bij het ontwerp zijn betrokken. Behoorlijk bestuur betekent op een eer-
lijke en transparante wijze omgaan met echt alle partijen die betrokken zijn bij bestem-
mingsplannen. Hopelijk ziet de gemeenteraad dit ook in en kunnen ze de druk van de pro-
jectontwikkelaar weerstaan.

Ik ben Arie van Kuijk architect, docent Bouwkundige Regelgeving 
en een sociaal bewogen Nuenenaar. Rietgorshof 14, Nuenen

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

Ingezonden brieven

bijzonder dat de Koning met onze 
medewerkers in gesprek is gegaan. 
Tijdens deze crisis werkt iedereen 
keihard, zowel aan het bed als in de 
ondersteunende functies. Deze ko-
ninklijke steunbetuiging is een grote 
pluim voor ál onze medewerkers.”
www.mmc.nl

Schrijfwedstrijd  
voor Nuenense 
kinderen 
Vinden jullie het net als ik hartstikke 
leuk om verhalen te schrijven en ben 
je tussen de 8 en 13 jaar? Schrijf een 
supercool, knettergek, spannend of 
mooi verhaal van maximaal twee ge-
schreven of getypte kantjes, met als 
onderwerp: 

”ALLES IS ANDERS”

Zet je naam, adres, leeftijd, telefoon-
nummer en/of mailadres eronder, zo-
dat ik de prijs thuis kan bezorgen, als 
je gewonnen hebt. Half juni maak ik 
de winnaars bekend.
De eerste prijs is een boekenbon van 
25 euro.
De tweede prijs een boekenbon van 
15 euro.
De derde prijs een chocoladepakket 
van Tony Chocolonely.

Stuur je verhaal voor 31 mei naar
annemieke-soethout@onsnet.nu 
of naar: Annemieke Soethout, Bart de 
Ligtstraat 11, 5671 DG Nuenen. 

Veel plezier, 
ik reken op heel veel verhalen!

Een mooie  
boodschap in  
deze bizarre tijd
Samen met mijn kinderen de Nue-
nense Kyra en Max (19 en 21 jaar) heb 
ik een muziek album gemaakt, in qua-
rantaine, hier in Nuenen. Op het al-
bum staan 11 nummers met 2 pe-
daalharpen en electronica. Het is ver-
nieuwend en we hebben het allemaal 
zelf geschreven en geproduced.

Ga de website Spotify https://open.
spotify.com en zoek naar de album 
‘Inge, Max en Kyra Frimout’

Hierbij ook de link naar YouTube:
https://youtu.be/bpmPwEY9p4k

Wij hopen dat alles goed met jullie 
mag gaan.

Het beste van ons,
Inge, Max en Kyra Frimout

Volg IVN Nuenen 
digitaal
Beste natuurvrienden. Ook voor het 
IVN is dit een vreemde tijd. Gewoon-
lijk hebben wij in deze tijd van het 
jaar veel wandelingen en excursies in 
de agenda staan. Maar in grotere ge-
zelschappen de natuur beleven, dat 
gaat nu even niet.

Natuureducatie op afstand
Om toch een vorm van natuureduca-
tie te kunnen bieden, hebben wij iets 
bedacht. Als je ergens in de Nue-
nense natuur bent en je ziet iets 
waarvan je graag meer wil weten, 
vertel het ons. Stuur een mail naar 
ivnnuenen@gmail.com waarin je zo 
goed mogelijk omschrijft wat je op 
welke plek hebt aangetroffen en wat 
je daarover wil weten. Voeg - liefst 
meerdere - foto’s toe van verschillen-
de kanten en afstanden. Onze na-
tuurgidsen zullen je mail daarna zo 
snel mogelijk beantwoorden.

Filmpje Collse Bus
Dat een excursie met pu-
bliek op dit moment niet 
kan, houdt natuurgids 
Eric niet tegen. Hij maak-
te een educatief filmpje van zijn wan-
deling door natuurgebied de Collse 
Bus. Scan de QR-code en loop virtu-
eel met Eric mee! Verzoekjes mailen 
voor een wandelfilmpje over een an-
der gebied mag.

Ga je toch zelf de natuur in? Houd 
voldoende afstand en blijf gezond. 
Volg ons via www.ivn.nl/nuenen en 
facebook.com/ivnnuenen.
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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!

0492 – 46 84 44
info@tpplaarbeek.nl
www.tpplaarbeek.nl

Wacht dus niet te lang met klachten aan uw kunstgebit en neem daarvoor direct contact met ons op. 
Maak telefonisch of per mail eerst een afspraak. In de praktijk helpen we u verder terwijl u wacht. 
In verband met corona hebben wij uiteraard  aangepaste hygiënemaatregelen.

Een goed gebit, een goed gevoel.

Ook nu tijdens 

de coronacrisis 

geopend voor 
reparatie en 
 pijnklachten.

Reparatie aan 
uw kunstgebit, 
klaar terwijl 
u wacht

STEUN 
DE LOKALE 
ONDERNEMERS✔ Met elkaar & 

voor elkaar.....

Rond de Linde iedere donderdag digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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Extra telefonische hulplijnen 
voor mensen met autisme 
Nederland telt ongeveer 200.000 mensen met autisme. Juist nu, in deze 
onzekere tijd, is het belangrijker dan ooit om aandacht te vragen voor au-
tisme. Het sociale isolement is door de maatregelen tegen het coronavi-
rus vaak nóg groter dan normaal. Ook het gebrek aan structuur door het 
plotseling wegvallen van zaken als werk, school, dagbesteding en bege-
leiding kan voor grote problemen zorgen.

die zich angstig, gefrustreerd of een-
zaam voelen. Maar we krijgen ook 
praktische vragen. Zo kunnen som-
migen alleen boodschappen doen 
samen met een begeleider. Maar su-
permarkten laten nu maar één per-
soon per keer binnen. Samen zoeken 
we dan naar een oplossing.”
De Informatie- & Advieslijn is bereik-
baar van maandag tot en met vrijdag 
van 10.00 tot 14.00 uur op tel. 030 - 
22 99 800 (optie 3).
De NVA helpt iedereen graag, ook 
niet-leden. Maar donaties zijn heel 
welkom. Kijk voor meer informatie op 
www.autisme.nl

Daarom heeft de Nederlandse Vereni-
ging voor Autisme (NVA) het aantal te-
lefoonlijnen van de Informatie- en Ad-
vieslijn uitgebreid. Mensen die behoef-
te hebben aan een luisterend oor of 
die vragen hebben over autisme, kun-
nen elke werkdag van 10.00 tot 14.00 
uur bellen met tel. 030 - 22 99 800 (kies 
optie 3). In heel Nederland zitten ruim 
voldoende vrijwilligers klaar. Zij zijn er-
varingsdeskundigen of hebben een 
kind of partner met autisme.
,,Het onvoorspelbare van deze situa-
tie is voor mensen met autisme extra 
moeilijk”, weet vrijwilliger Marianne. 
,,We krijgen telefoontjes van mensen 

Extra service bij          
Tuindersbedrijf Andre van Rooij

Kwekerijbezoek op afspraak
Daarnaast bieden wij onze klanten 
de mogelijkheid om een afspraak te 
maken voor een bezoek aan onze 
kwekerij buiten onze reguliere ope-
ningstijden. Dit is speciaal voor de 
klanten die in deze tijd liever niet 
overdag komen als er ook andere 

Per e-mail of telefonisch bestellen 
en laten bezorgen
Wij helpen u graag persoonlijk met 
het uitzoeken van de planten. Daar-
naast hebben wij een assortiments-
lijst samengesteld. Hiermee kunt u 
de planten eventueel online of tele-
fonisch bij ons bestellen. Deze assor-
timentslijst kunt u downloaden via 
onze website www.andrevanrooij.nl

• Aan de hand van de assortiments-
lijst kunt u uw order samenstellen. 
Geef in een e-mail duidelijk aan 
welke planten (naam), welke kleur 
en het aantal dat u wilt bestellen. 
Stuur uw bestelling naar ons e-
mailadres: info@andrevanrooij.nl.

• U hoeft de assortimentslijst niet 
naar ons terug te sturen, die mag 
u houden voor de volgende keer.

• Telefonisch doorgeven kan ook. 
Bel dan naar (040) 284 72 72 of 06 
50 48 73 72.

• U kunt uw bestelling bij ons af 
komen halen, wij zorgen dat 
deze klaarstaat. Wacht op ons af-
haalbericht.

• Ook kunnen wij de bestelling bij 
u komen bezorgen.

• Houdt u a.u.b. rekening met een 
levertijd van 1 à 2 werkdagen.

• Wij zullen de bestelling altijd 
eerst aan u bevestigen en laten 
weten wanneer deze klaar is.

In deze moeilijke tijd van het coronavirus willen we graag aan onze klan-
ten tegemoet komen. Ten eerste kunt u nog steeds gewoon een bezoek 
brengen aan onze kwekerij gevestigd aan Alvershool 5a in Gerwen. Wij 
zijn normaal geopend en hebben onze maatregelen genomen i.v.m. het 
coronavirus.

klanten in onze kwekerij aanwezig 
zijn. We willen dit gaan doen in blok-
uren van 19.00 uur tot 20.00 uur en 
van 20.00 uur tot 21.00 uur. Dit geldt 
alleen op doordeweekse dagen en 
altijd alleen op afspraak.

Tot slot wensen wij iedereen sterkte 
in deze moeilijke periode. Denk aan 
uw gezondheid en aan de gezond-
heid van de mensen om u heen.
Samen proberen we er het beste van 
te maken, want samen staan we 
sterk!

Nederwetten     
hengelt topkandidaat binnen
Nederwetten heeft in Harrie van de Ven (52) een nieuwe trainer voor de 
dames gevonden. Wie is Harrie en wat zijn de wederzijdse verwachtin-
gen? In dit artikel een sneakpreview.

dat hij nu voor Nederwetten kiest 
omdat hij na alle jaren bij SV Marvilde 
toe is aan een nieuwe uitdaging en 
zich weer wil focussen op 1 team. 
Harrie: “Plezier staat uiteraard voorop 
maar toch lijkt het me fantastisch om 
deze dames naar een nog hoger ni-
veau te tillen. Ik ben ervan overtuigd 
dat deze groep barst van kwaliteit en 
dat als iedereen er echt voor gaat we 
tot mooie dingen in staat zullen zijn.”

Binnen Nederwetten zijn we over-
tuigd geraakt van het spelinzicht van 
Harrie. Kenmerkend is dat Harrie 
communicatief vaardig is, hij is eerlijk 
en rechtvaardig, maar bovenal een 
voetbaldier. Met Harrie kun je altijd 
een praatje maken en zeker over 
voetbal.

“Ik kan niet wachten tot we weer het 
veld op mogen, ik heb ontzettend 
veel zin in deze nieuwe uitdaging.” Al-
dus Harrie. Nou Harrie, dat geldt voor 
ons ook. We wensen je heel veel suc-
ces en plezier bij onze dames!

Bestuur RKVV Nederwetten

Geboren en getogen in Eindhoven, 
gevoetbald bij Brabantia, werkzaam 
bij VDL, 12 jaar steward bij PSV; Harrie 
van de Ven is een echte Eindhove-
naar. Na een kruisbandoperatie 
moest Harrie helaas stoppen als ac-
tief voetballer, maar hij is daarna wel 
altijd betrokken gebleven. 

Doordat hun dochter Luna wilde 
gaan voetballen is Harrie samen met 
zijn vrouw Bianca betrokken geraakt 
bij het damesvoetbal. Bij SV Marvilde 
werd in 7 jaar tijd een waar dames-
voetbalimperium opgebouwd door 
de familie Van de Ven. Wat begon met 
een gemixt team van jongens en 
meisjes is uitgegroeid naar een da-
mesafdeling met ruim 100 meisjes en 
vrouwen verdeeld over 8 teams.

Als trainer/coach en coördinator van 
het damesvoetbal stortte Harrie ja-
renlang zijn ziel en zaligheid in het 
amateurvoetbal. In deze periode was 
er ook nog tijd over om een jongens-
team te coachen. De voor ons beken-
de Daan Heesakkers speelde op dat 
moment in dat elftal (JO19) en er 
werd een goede band opgebouwd 
tussen de trainer en zijn pupil. Daan 
werd verliefd in Nederwetten en is 
enkele seizoenen geleden overge-
stapt van SV Marvilde naar Neder-
wetten. Natuurlijk werd de afspraak 
gemaakt dat Harrie een keer zou ko-
men kijken naar zijn voormalig pupil.
De combinatie van Daan in actie bij 
Nederwetten 1, onze dames die een 
zwaarbevochten punt over de streep 
trekken en de derde helft in de gezel-
lige kantine, bleek voor Harrie de eer-
ste stap om overtuigd te raken van 
de mooie uitdaging die Nederwetten 
te bieden had.

Uit de gesprekscyclus met het be-
stuur en een afvaardiging met de da-
mes benoemde Harrie onder andere 

100 gebakjes voor zorgcentrum 
Archipel Akkers in Nuenen!
Gedurende de maand maart hebben alle klanten van Winkelcentrum het 
Kernkwartier zegels kunnen sparen bij hun aankopen. Bij besteding van 
€10,- kreeg men een zegel en bij 10 zegels een volle spaarkaart. Bij deze 
actie waren diverse prijzen te winnen waaronder 1 minuut gratis winke-
len bij de Jumbo. De prijs werd gewonnen door Tanya Kros en deze geluk-
kige winnares kwam met een hartverwarmend voorstel. In plaats van 
haar minuut gratis winkelen, vroeg ze of er een mogelijkheid was om 
haar prijs in te leveren en in plaats daarvan het zorgpersoneel en alle be-
woners van zorgcentrum Archipel Akkers in Nuenen blij te maken met 
iets lekkers voor bij de koffie! 

Een ongelofelijk lief gebaar van deze 
winnares en daar is de winkeliersver-
eniging gelijk mee aan de slag ge-
gaan. Afgelopen vrijdag bezorgde De 
Gebackerij, de bakker uit het winkel-
centrum, 100 gebakjes bij Archipel 
Akkers om hiermee de bewoners een 
hart onder de riem te steken en het 
zorgpersoneel een teken van dank-
baarheid te geven in deze moeilijke 
tijden! De dank vanuit alle winkeliers 
en de bewoners en personeel van 
zorgcentrum Archipel Akkers gaat uit 
naar deze winnares voor haar hart-
verwarmende gebaar!

DNDD        
ook te zien bij LON
De Lokale Omroep Nuenen (LON) brengt Nuenen in beeld. Tijdens deze 
bijzondere dagen met coronamaatregelen en aansluitend aan de regulie-
re uitzendingen van de LON wordt een aflevering van DNDD vertoond. De 
LON zendt uit in de regio, via de volgende frequenties: Ziggo digitaal (ka-
naal 36; met CI+ module kanaal 334), KPN (kanaal 1436) en T-Mobile (ka-
naal 791).

Afleveringen terugkijken
De vijfde en zesde aflevering van 
DNDD is te bekijken op het YouTube-
kanaal van DNDD (DNDD Nuenen) en 
ook terug te vinden op de Facebook-
pagina @DwersNuenenDraaitDoor). 
De YouTube links zijn: https://youtu.
be/pqMhD7jp_tM (aflevering 5) en 
https://youtu.be/ImGBKxHXbMI (af-
levering 6). Of maak gebruik van on-
derstaande QR-codes:

Oproep: Gedicht voor de koning
Binnenkort is het weer Koningsdag. 
Een dag die dit jaar heel anders moet 
worden gevierd. DNDD is op zoek 
naar nieuwe, speciaal voor deze dag, 
zelfgeschreven gedichten met als 
thema ‘Koning’ of ‘Koningsdag’. Inzen-
dingen ontvangt DNDD graag vóor 
26 april (2020dndd@gmail.com).
Er zal een selectie gemaakt worden 
uit de gedichten en DNDD komt dan 
de schrijver/schrijfster filmen tijdens 
het voorlezen van het gedicht. Er kan 
ook geregeld worden dat Bob van 
Dongen het gedicht voorleest. 

Ideeën/tips 
voor komende afleveringen?
DNDD laat zich graag inspireren. Mail 
tips/ideeën en/of persoonlijke bijdra-
ges in de vorm van filmpjes (mp4) en 
foto’s (jpg) naar 2020dndd@gmail.
com.

In aflevering vijf kan gekeken worden 
naar een gesprek met de burgemees-
ter. Er zijn muzikale bijdrages van Je-
roen van Keulen, Tim Messerschmidt 
en Django Wagner. Henry van Vler-
ken vertelt over zijn rol als centrum-
manager in ongewone tijden. Dat 
veel ondernemers binnen de kaders 
van het RIVM en de overheid gewoon 
doorgaan is te zien in een kort ge-
sprek met Corrie van ‘Corries visstek-
je’. Tot slot vertelt Wil Walraven over 
de rol van de Vrijwillige Ouderenad-
viseur.

Tip Jar en Bart de Rooij leveren een 
muzikale bijdrage in aflevering zes 
van DNDD. Verder een item over bi-
bliotheek Dommeldal en de moge-
lijkheden om ook in deze dagen vol-
op te kunnen lezen. Tot slot is er een 
interview met Friedeke Wisse (direc-
teur De Nieuwe Linde) over het op af-
stand lesgeven aan basisschoolleer-
lingen.

Iedere woensdag- en zaterdagavond 
is (meestal) vanaf 20.00 uur op YouTu-
be een nieuwe aflevering te bekijken; 
op de LON zal een nieuwe aflevering 
meestal enkele dagen later te zien 
zijn.

Bestuur RKVV Nederwetten

DNDD        

De Lokale Omroep Nuenen (LON) brengt Nuenen in beeld. Tijdens deze 

Intertoys haalt 
€103.455,50 op 
voor Jantje Beton
De landelijke donatie-actie van Inter-
toys en Jantje Beton heeft een bedrag 
van € 103.455,50 opgeleverd. Dinsdag 
overhandigde Mariska de Vries, be-
drijfsleider bij Intertoys in Culemborg, 
de cheque aan Dave Ensberg-Kleijkers, 
directeur-bestuurder van Jantje Be-
ton. Klanten van Intertoys konden bij 
de kassa € 0,50 doneren aan Jantje Be-
ton. De opbrengst komt ten goede 
aan projecten van Jantje Beton met 
speciale aandacht voor kinderen in 
kwetsbare speelposities. 
Dave Ensberg-Kleijkers, directeur-be-
stuurder Jantje Beton: “Alle Intertoys 
teams en hun klanten hebben enorm 
hun best gedaan. Wat ontzettend 
mooi om te zien dat zo veel mensen 
buitenspelen belangrijk vinden. Tij-
dens het uitbreken van het COVID-19 
virus werd buitenspelen een landelijk 
onderwerp van discussie. Het stond 
zelfs hoog op de agenda van de over-
heid. Onbezorgd en veilig buitenspe-
len met vriendjes op het schoolplein, 
op een speelplek in de buurt, een 
speeltuin of ravotten bij een club, 
bleek ineens niet vanzelfsprekend 
meer. Het lijkt zoiets kleins en simpels. 
Maar buitenspelen is onmisbaar voor 
een gezonde ontwikkeling voor kin-
deren. Het is een basisbehoefte. Bui-
tenspelen zat al in een benarde situa-
tie: drie op de tien kinderen spelen na-
melijk niet of slechts een keer per 
week buiten. Voor kinderen in kwets-
bare speelposities is de situatie zelfs 
schrijnend te noemen. Met dank aan 
Intertoys en haar klanten kunnen we 
ons de komende tijd voor deze kinde-
ren inzetten. Samen laten we meer 
kinderen, meer spelen.”

Over Jantje Beton
Jantje Beton is hét goede doel dat zich 
sinds 1968 samen met kinderen en 
jongeren inzet voor meer en uitdagen-
der speelruimte en meer speelkansen. 
Jaarlijks doen ruim 350.000 kinderen 
mee aan de activiteiten en projecten 
van Jantje Beton. Kinderen en jonge-
ren in kwetsbare (speel)posities krij-
gen hierbij extra aandacht. Wij willen 
bereiken dat álle kinderen en jongeren 
in Nederland dagelijks kunnen spelen 
en bewegen. Kinderen moeten steeds 
meer en spelen steeds minder, terwijl 
spelen het belangrijkste én het leukste 
onderdeel is van een gezond leven.
Daarom zegt Jantje Beton … STOP 
NOOIT MET SPELEN!
Meer info kijk op www.jantjebeton.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

Openingstijden:
Ma.- vr. van 9.00 - 17.00 uur

Za. van 9.00 - 17.00 uur
Zo. van 10.00 - 12.00 uur

Eddy van Gennip

VERSE ASPERGES

OOK AARDBEIEN

Collse Hoefdijk 26, Nuenen
Tel. 040 - 295 27 34

Tijdelijke opslag?

Lieshout

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

administraties | belastingen | advies
Voirt 55, 5671 HB Nuenen

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

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

Print
boekjes | scripties

direct mail | bouwtekeningen

Drukwerk
huisstijl | flyers | posters  
folders | brochures | stickers

Reclame
banners | LED frames
borden en panelen

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

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

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

start-
premie

€ 200,-
na drie maanden 
goed bezorgen

• ‘s Ochtends voor 07.00 uur kranten bezorgen (zaterdags  voor 08.00 uur)

• Vergoeding ca. € 275,- per vier weken
afhankelijk van de wijkgrootte. tweede wijk is mogelijk

• Startpremie € 200,- • Gratis de krant lezen
!!! alle leeftijden maar tenminste 15 jaar !!!

Bezorgers gezocht in Gerwen

Interesse of informatie?
krantenbezorgen.nl 

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

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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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.

WIJ GAAN
GEWOON
DOOR!
Door de inzet en het 
enthousiasme van onze 
thuiswerkende redactieleden 
ligt er iedere week 
een interessante Rond de Linde 
bij u op de mat!
www.ronddelinde.nl

Een         voor onze redactie!Een         voor onze redactie!

een interessante Rond de Linde 
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PRINTEN

ONTWERPENONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

Goed uitziende man van 79 
jaar (rookt niet, brildragend, 
bijna kaal) zoekt, nu het voor-
jaar is, een goed gezette dame 
om samen nog een aantal ja-
ren iets te ondernemen, zoals 
fietsen, wandelen, uit eten. 
Brief onder nr 17-23.
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Kerkberichten

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

In samenwerking met Yarden

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

Een mooi, passend afscheid kan u straks houvast Een mooi, passend afscheid kan u straks houvast 
geven bij de verwerking van uw verdriet.

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Het afscheid in 
vertrouwde 
handen.

Dag en nacht bereikbaar 040 84 48 630

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

ACTIVITEITENAGENDAACTIVITEITENAGENDA

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

De activiteitenagenda wordt gesponsord door:

autoverhuurnuenen.nlheesbeen.nl

Nuenen     heesbeen.nlNuenen     heesbeen.nl

AutoVerhuur
Nuenen     heesbeen.nl Nuenen     heesbeen.nl

AutoVerhuur
Nuenen     heesbeen.nl Nuenen     heesbeen.nl

AutoVerhuur
Nuenen     heesbeen.nlNuenen     heesbeen.nl

AutoVerhuur
Nuenen     heesbeen.nlNuenen     heesbeen.nl

AutoVerhuur

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

Hart 
voor de 

zorg

Haar grootheid lag in kleine dingen.....

Mia van den Nieuwenhof - Beks
9 oktober 1944 - 31 maart 2020

Overweldigend; de kaarten, bloemen, appjes, 
telefoontjes, mailtjes en brieven die wij hebben 
mogen ontvangen na het overlijden van mijn lieve vrouw, 
zorgzame (schoon)moeder en verwen-oma.

Hiervoor onze hartelijke dank. 
Het doet ons goed, jullie medeleven.

Jan, Annemie, Hansjürgen, Meike, Nikki, 
Jannie, Ruud, Floris, Carolien en Bas.

 

  Een glimlach van liefde
  Een traan van gemis
  Omdat het zonder jou
  Nooit meer hetzelfde is

Verdrietig, maar dankbaar voor al het mooie dat ze ons heeft gegeven, 
hebben wij afscheid moeten nemen van ons mam, oma en superoma

Truus Engels-Peeters
Weduwe van 

Hein Engels

12-08-1931
†17-04-2020

 
 Ansje †

 Annemie
 Rick en Marlies, Julie, Fiene
 Dianne
 Dick

 Henry en Ellen
 Emy
 Bibi en Frank

Correspondentieadres:
Pastoor Spieringslaan 1
5591 CT Heeze

Wij hebben op 22 april in kleine familiekring afscheid genomen.

Wij bedanken alle medewerkers van Zorgcentrum Akkers voor de 
liefdevolle verzorging.

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

In onze parochie zijn overleden Leo-
nard Hazenberg, Gerwenseweg 34, 
Wim van Hout, Steenbroeken 8 en 
Riet Schreuder - Kerkhofs, Margot Be-
gemannstraat 9.
Wij wensen de families en vrienden 
veel troost en sterkte bij het verwer-
ken van dit verlies.

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

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.

Hebt u in deze periode van het coro-
navirus behoefte aan een pastoraal 
gesprek, dan zijn de pastores bereik-
baar via het parochiesecretariaat 
(geopend van maandag tot en met 
vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur) 

op telefoonnummer 040-2831210, of 
elke zondag tussen 11.00 uur en 
12.00 uur in de H. Clemenskerk te 
Nuenen.

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

De kerkdienst van 26 april zal op-
nieuw worden uitgezonden vanuit 
De Regenboog. Vanaf 10.00 uur kunt 
u de dienst via internet beluisteren 
en bekijken. Op de website staan de 
links, die u nodig hebt om te worden 
verbonden. De voorganger van deze 
zondag is ds. Marlies Schulz. De (digi-
tale) collecte is voor het diaconaal 
werk in Nuenen.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Openbare vieringen van tweede zon-
dag na Pasen afgelast of vereenvou-
digd

In de oude kerk te Gerwen zijn we-
gens het heersende coronavirus alle 
openbare plechtigheden tot en met 
de tweede zondag na Pasen afgelast 
of vereenvoudigd. Voor nadere infor-

matie 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 dringende noodzaak om 
voortdurend te bidden dat God zich 
over de wereld, over alle landen en 
hun inwoners ontfermt. Het gebed 
wordt gevraagd voor de slachtoffers, 
het verplegend personeel en de au-
toriteiten. De gelovigen worden op-
geroepen zich aan de hygiënische 
richtlijnen te houden.

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

Digitaal dagboek IC-patiënten  
krijgt ondersteuning     
om internationaal te gaan
Het digitale dagboek dat IC-patiënten helpt met de verwerking van hun 
verblijf is een enorm succes. Het idee van Marc Buise, anesthesioloog-in-
tensivist van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, is opgepakt door 
Techleap.nl, geleid door Constantijn van Oranje. Het dagboek krijgt daar-
mee de kans internationaal bij te dragen aan het voorkomen of vermin-
deren van het Post Intensive Care Syndroom (PICS). 

een makkelijke manier met elkaar 
een virtueel dagboek maken met 
tekst, foto’s, film- en geluidsfragmen-
ten. 

Alle families van IC-patiënten in het 
Catharina ziekenhuis kunnen het 
Post IC-dagboek nu al gebruiken. 
Verpleegkundigen vullen het in via 
de bestaande computers naast de 
bedden, in een veilige ICT-omgeving. 
Ook het Jeroen Bosch Ziekenhuis, 
Isala Klinieken, Erasmus MC en ver-
schillende Santeon ziekenhuizen 
gaan het Post-IC dagboek op korte 
termijn aanbieden. 
www.catharinaziekenhuis.nl

Buise werkte het afgelopen jaar het 
‘Post-IC dagboek voor morgen’ uit 
met het Eindhovense bedrijf Games 
for Health. Ze werden vorige week 
uitgenodigd om hun concept te pre-
senteren voor de wedstrijd. Dat ge-
beurde via beeldbellen met een jury, 
onder wie Constantijn van Oranje, en 
bleek succesvol. In een eenmalig CO-
VID-19 programma wordt Games for 
Health nu samen met zeven andere 
startups klaargestoomd om hun op-
lossing snel op te schalen.

Leegte opvullen
Non-profitorganisatie Techleap.nl 
wordt gefinancierd door het Ministe-
rie van Economische Zaken en Kli-
maat. Het helpt technologiebedrij-
ven op te schalen met programma’s 
en initiatieven die de toegang tot ka-
pitaal, markt en talent verbeteren. 

Het dagboek voor IC-patiënten zou 
eigenlijk in oktober gelanceerd wor-
den op een congres voor zorgprofes-
sionals, maar is door de uitbraak van 
het COVID-19 virus versneld. Voor pa-
tiënten is de opname op de IC achter-
af vaak een groot zwart gat en dat 
leidt regelmatig tot zware lichamelij-
ke en mentale klachten. Het bijhou-
den van een dagboek kan deze leeg-
te opvullen en bijdragen aan de ver-
werking van deze periode.

Zorgverleners delen informatie op 
afstand
Tijdens de coronacrisis is het bezoek 
van familie en vrienden op de IC ech-
ter ernstig beperkt en dan schiet het 
tot dusver gebruikte papieren dag-
boek tekort. In de virtuele variant de-
len zorgverleners gegevens met fa-
milie op afstand en de familie kan op 

Marc Buise, intensivist-anesthesioloog 
Catharina Ziekenhuis

Hart onder   
de Riem, een lief 
initiatief van en 
voor Brabanders
Het is een verwarrende tijd, waarin 
we ons als 2,5 miljoen Brabanders 
verbonden voelen in de strijd tegen 
het corona virus, maar dat wel Samen 
Alleen moeten doen. Dus niet zoals 
we gewend zijn even een bakje koffie 
doen, geen drie zoenen meer of een 
hele dikke knuffel voor wie dat goed 
kan gebruiken. Zeker voor de oudere 
Brabanders is het soms erg stil, een-
zaam en verdrietig nu niemand meer 
op bezoek mag komen. We voelen al-
lemaal de behoefte om daar op onze 
eigen manier iets aan te doen en om 
mensen te laten voelen dat we ze 
niet vergeten. Omroep Brabant geeft 
daarom iedereen de gelegenheid om 
een persoonlijke videoboodschap in 
te sturen voor het tv-programma 
Hart onder de Riem.

Het concept is heel simpel: maak met 
je telefoon een filmpje van ongeveer 
een minuut waarin je bijvoorbeeld 
opa en oma de groetjes doet of de 
buurvrouw bedankt, omdat ze een 
extra pannetje soep heeft neergezet 
voor de deur. Hou de telefoon daarbij 
horizontaal. Stuur dat via whatsapp 
(06-53752022) in en Omroep Brabant 
zendt het uit.
Voor scholen is het misschien wel 
een hele leuke extra weekopdracht 
voor de kinderen in de klas, zij ken-
nen allemaal wel iemand die een lief 
filmpje met virtuele knuffel kan ge-
bruiken.

Geen filmpje maar een tekstbood-
schap? Ook dat mag via whatsapp 
(06-53752022) naar Omroep Brabant 
toe. Dat komt dan onderin beeld 
voorbij.

Iedere dinsdagmiddag en woens-
dagmiddag is Hart onder de Riem op 
tv, tussen 15.15 uur en 17.15 uur. Tus-
sen de wensen door laten we het al-
lermooiste uit het rijke tv-archief van 
Omroep Brabant zien. Of bekijk het 
programma online (terug) via de site
omroepbrabant.nl/hartonderderiem

STEUN 
DE LOKALE 
ONDERNEMERS✔ Met elkaar & 

voor elkaar.....
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AutoMaatje Nuenen
In de eerste 3 maanden van 2020 wisten steeds 
meer dorpsgenoten AutoMaatje te vinden. Nieuwe 
deelnemers meldden zich aan en er werden veel rit-
ten aangevraagd. Ook het aantal vrijwilligers nam 
toe en gezamenlijk lukte het om alle ritten te ver-
zorgen. Dat onze vrijwilligers hun taak serieus na-
men bleek uit de vele positieve reacties van de 
deelnemers.

De gezondheid van onze deelnemers en vrijwilligers is 
het allerbelangrijkste. Helaas moesten we in maart 
daarom de keuze maken om tijdelijk te stoppen met 
het vervoeren van dorpsgenoten. AutoMaatje Nuenen 
volgt de richtlijnen van de overheid: 1,5 meter afstand 
houden is niet mogelijk wanneer je bijvoorbeeld ie-
mand wilt helpen bij het in- of uitstappen. Natuurlijk 
starten we weer met het vervoer zodra dit mogelijk is, 
we houden u op de hoogte.

Kunnen we u op een andere manier helpen?
Dat we nu even niemand kunnen vervoeren betekent 
niet dat we helemaal niets kunnen doen. We bellen 
naar deelnemers om te informeren naar hun welzijn. 
Ook kunt en mag u ons bellen als u ergens hulp bij no-
dig heeft, ook als u (nog) geen deelnemer bent. Kun-
nen we een boodschap voor u doen? Wilt u even wat 
aanspraak of uw zorgen delen? De receptionistes van 
de LEV-groep staan u graag te woord en geven uw 
hulpvraag aan ons door waarna wij proberen om pas-
sende hulp te regelen. AutoMaatje Nuenen is op werk-
dagen telefonisch bereikbaar via 040 711 44 62. 

Wilt u deelnemer of vrijwilliger worden? Geef uw 
naam en telefoonnummer door dan nemen wij con-
tact met u op voor meer info: 
040 711 44 62, info@automaatjenuenen.nl,
www.automaatjenuenen.nl

ANWB AutoMaatjeANWB AutoMaatje

Bent u zelf minder mobiel en voor uw vervoer a ankelijk van 
anderen? En moet u daardoor teveel thuisblijven? Met ANWB 
AutoMaatje komt u weer onder de mensen!

Nuenen
Vervoerservice voor en door eigen inwoners
• Voor wie minder mobiel is
• Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto
• Tegen een kleine onkostenvergoeding
• Alle inwoners van de gemeente Nuenen kunnen

gebruik maken van ANWB AutoMaatje Nuenen

Meer informatie of meedoen?
Bel: 040 - 711 44 62
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 12:00 uur 

Mail: info@automaatjenuenen.nl
Of kijk op www.automaatjenuenen.nl 

Wilt u een rit maken? Vraag die dan minimaal 2 werkdagen ervoor 
aan.

Mede mogelijk gemaakt door 4.500.000 ANWB Leden

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

Wat gebeurt er met jouw verhaal?
Jouw bijdrage komt binnen bij de se-
cretaris van de vereniging: Ruud Bo-
vens. Hij gaat alle verhalen lezen en 
kiest de drie meest bijzondere uit. 
Die worden gepubliceerd in deze 
krant.

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

Zoek in jullie huis spullen die jullie 
doen denken aan Vincent van Gogh. 
Maak hier een klein verhaaltje bij 
waarom je vindt dat dit met Van 
Gogh heeft te maken. En eventueel 
een foto of tekening.

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 afbeelding) sturen naar dit 
mailadres: info@drijehornick.nl Ver-
meld zowel je naam als ook jouw 
leeftijd erbij.

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.

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.

Beste jongens en meisjes, nadat jullie je huiswerk af hebben, wil je mis-
schien wel eens héél wat anders doen. We hebben een tweede opdracht 
voor jullie. Doe je best!

 dagvlinder PUZZELHOEKPUZZELHOEKWeek 17

Horizontaal: 1 aantekenboek 6 hevig 11 familielid 12 geestelijke 14 bijwoord 16 opdracht 
18 voedingsstof 19 autopech 21 riv. in Duitsland 22 reageerbuis 24 ellende 
25 mannelijk dier 26 barenspijn 27 paard 29 roem 30 ereteken 32 pakken 
34 landbouwwerktuig 35 slee 37 reinigingsmiddel 40 inwendig orgaan 44 zangstem 
46 Ned. voetbalclub 47 bejaard 48 hoofddeksel 50 lichte bedwelming 52 nu 54 vaartuig 
55 Russisch gebergte 57 soort 58 wilde hond 59 de onbekende 60 herstel 63 tot en met 
64 ski-onderdeel 65 Europees land.

Verticaal: 1 planeet 2 eikschiller 3 grappenmaker 4 titel 5 raad 6 inwonend 7 achter 8 kraan 
9 geestdrift 10 Spaanse titel 11 halsmisdrijf 13 olm 15 scheepsuitruster 17 beschadiging 
20 middag 22 schrijfgerei 23 gesloten 26 spoorrijtuig 28 laster 31 opschudding 33 jaartelling 
36 bijbelse fi guur 37 hemellichaam 38 keurig 39 striem 40 dwergboom 41 strik 42 koppel 
43 kleinste deel 45 een weinig scheel 49 nauwe doorgang 51 bijbelse fi guur 53 bloeiwijze 
54 deel v.e. schip 56 deel v.h. oor 58 projectieplaatje 61 riv. in Italië 62 motorraces.
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A R M I L L U S I E E N E
L A A R E R E L K S G

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

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

Oplossingen wk 16
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

STAAFDIAGRAM

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.

AALST
AEGIR
AFDRUK
ALARMEREN
ALLEE
BALTS
BENDE
BESLUITEN
BIJOU
BLAAS
CARPORT
DEERNE
DWEPEN
EELDE
FUNDAMENT
HANDVEST
HAUTAIN
INTERNIST
KERKLEER
LEUKEMIE
MAAIEN
MEJUFFROUW
NAGESLACHT
NOEST
ONTDEKKING
PAPYRUS
PLAID
PODIUM
RASTER
RAYON
REEKALF
REGEN
ROTAN
SLAAP
SLAPEN
STREVEN
TIENTAL
TOVERHEKS
TRANENDAL
UMLAUT
VERDAMPING
WERELDJE

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

9 6 7
9 5

8 2 6 9
9 3 4 7

2 7 1 9
7 8 6 2

7 4 5 6
5 4

5 9 3

Sudoku

week 15, Dhr. T. van Deurzen, Nuenen.

Zeer zeldzame Visaya   
wrattenzwijntjes geboren  
in dierentuin Dierenrijk
Bron: Dierenrijk 

In Dierenrijk zijn twee zeer zeldzame Visaya wrattenzwijntjes geboren. 
Van dit soort leven er nog maar 200 in het wild. Het zijn de eerste jongen 
van deze varkenssoort die dit jaar in Europa ter wereld zijn gekomen.

Oorspronkelijk kwam deze dieren-
soort voor op veel van de eilanden 
op de Visayas, een eilandengroep in 
de Filipijnen. Tegenwoordig zijn ze 
alleen nog te vinden op de eilanden 
Negros en Panay.

Eerste twee van 2020
In Europese dierentuinen leven er 
van deze soort nog 158 - inclusief 
deze twee jongste aanwinsten. Die-
renrijk is samen met Diergaarde Blij-
dorp de enige plek in Nederland 
waar ze te zien zijn.
De afgelopen twaalf maanden zijn 
er in Europa slechts elf jongen gebo-
ren. De twee zusjes in Dierenrijk zijn 
de eerste twee van dit jaar.

De twee vrouwtjes kwamen op 7 
april ter wereld. Moeder Malaya 
maakt het goed en zorgt goed voor 
haar tweetal. “Ze is een ervaren moe-
der”, vertelt verzorger Stephan Rij-
nen. “Het is haar tweede nestje en 
dat kun je zien.”
Haar eerdere jongen werden gebo-
ren in de Belgische dierentuin Zoo 
Planckendael. Malaya woont sinds 
afgelopen zomer in de dierentuin op 
de grens van Mierlo en Nuenen.

Bedreigd
Het Visaya wrattenzwijn is een klei-
ne zwijnensoort welke wordt geken-
merkt door een brede witte band op 
de snuit. Ze eten vruchten, grassen 
en bladeren. Na een draagtijd van 
vier maanden worden er meestal 
twee tot vier jongen geboren. Ze 
worden tussen de tien en vijftien 
jaar oud.
Deze varkenssoort komt alleen 
maar voor in de Filipijnen, waar 
hun voortbestaan wordt be-
dreigd door jacht en het snel 
kleiner wordende leefgebied. 

Rode Kruis: GRATIS online 
thuiscursus EHBO 
Het Rode Kruis stelt speciaal voor alle thuisblijvers in district Brabant-Zuidoost 
een GRATIS online thuiscursus EHBO beschikbaar. Hiermee leer je vanuit huis 
via je laptop of tablet hoe je eerste hulp verleent bij veelvoorkomende situa-
ties. Volg de cursus in je eentje, of samen met je partner of huisgenoten. 
Kijk op https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/gratis-thuiscursus-ehbo/
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Dienst Huub Schumacher op 19 april     
vanuit de Regenboog via kerkdienstgemist.nl

Huub Schumacher    
weer in de Regenboog
Huub Schumacher (1945) is theoloog, priester en publicist. Hij schreef on-
der andere, samen met Bas Rentmeester het boek ‘Elke dag één rozijn. 
Voedsel voor de geest’, uitgegeven bij Berne Media. Het boek bevat voor 
elke dag een moderne meditatie. 

Het thema van de dienst wordt: ‘Tho-
mas vindt er het zijne van’. Er zijn pas-
sende liederen gevonden in het Nieu-
we Liedboek. Soms gezongen, of an-
ders op de melodie geïmproviseerd. 
Ook zijn er liederen van bemoediging 
in deze tijd. De tijd van het ‘Licht dat 
ons aanstoot in de morgen’. Het wordt 
een viering, waar je het ‘jouwe’ over 
mag vinden. 
De stream is te vinden, onder kopje 
Nuenen op www.kerkdienstgemist.nl

Hij staat bekend als een verhalende 
man met zijn eigen vertellende stijl. 
Ook treedt hij soms een beetje bui-
ten de gebaande banen. Schuma-
cher heeft vaak verrassende wendin-
gen in zijn uitleg.

Ach, hij is al een paar keer als voor-
ganger geweest. Ook heeft hij (sa-
men met Paul Weijmans) een keer 
een oecumenische avond ver-
zorgd.

Dienst Huub Schumacher op 19 april     

Huub Schumacher    

Lieve allemaal,
De bijzondere tijd waarin we leven zal ons nog lang blijven heugen: De 
tijd waarin er geen witte strepen in het luchtruim te zien zijn, omdat er 
geen of nauwelijks vliegverkeer is. We kúnnen de vogels nu duidelijker 
horen in deze lente waarin de natuur jubelt als nooit te voren. De witte 
bloesem van de perenboom in onze tuin geeft licht van vreugde! We zien 
dat de natuur blij is zonder ons. En wij maar denken dat we zo belangrijk 
zijn. De natuur heeft ons niet nodig. Die natuurt beter zonder ons.

wachte stilte der natuur. Ik ben net 
als jullie uit mijn dagelijkse ritme ge-
trokken. Twee tot drie maal per week 
trad ik op met de beste muzikanten 
en speelden we voor prachtig pu-
bliek. We maakten elkaar gelukkig.
En dat is er nu niet. Nu is er de stilte 
waarin alles verborgen is. Zowel onze 
doodsangst als de enorme ruimte die 
daar onder ligt. De ruimte van ons ei-
gen bewustzijn die zolang werd over-
schreeuwd door alle drukte in en om 
ons heen.

En wij nemen rust van al onze beslom-
meringen. Rust van het idee dat wij 
het allemaal in de hand hebben wan-
neer we er met zijn allen bovenop zit-
ten. Nee dus! Het leven gaat ons voor 
en wij volgen gewoon. Ook nu een vi-
rus de hele wereld in zijn macht heeft.

Is het het virus dat ons in de macht 
heeft of is het onze doodsangst niets 
meer te zullen zijn dan het stof der 
aarde? Ik heb er geen antwoord op 
maar geniet stiekem van deze onver-

Vlaggen halfstok voor corona-  
slachto� ers op Konings- (Wonings)dag
Wat zou het toch een waardig en eervolle gedachtenis zijn wanneer op Koningsdag (voor 
dit jaar omgedoopt tot Woningsdag) voor de dodelijke coronaslachtoffers de nationale 
driekleur halfstok zou worden gehangen op alle openbare gebouwen en in de Nederland-
se straten. 
Het is een onbegrijpelijk en onzalig idee van de Oranjebond (een overkoepeling van Oran-
jeverenigingen en - stichtingen) om, in verband met de heersende Coronacrisis, voor dit 
jaar op Koningsdag 27 april een aangepast programma te presenteren en de naam Ko-
ningsdag om te dopen tot ‘Woningsdag’. Hoe krijgt men het verzonnen? Voor deze ‘Wo-
ningsdag’ heeft Voorzitter Pieter Verhoeve van de Oranjebond een ‘binnenblijf’ program-
ma voorgesteld waarbij de onderdanen des Konings gevraagd zal worden om ’s morgens 
de vlag uit te steken en in zijn of haar straat gezamenlijk en luidkeels het Wilhelmus te 
gaan staan zingen. Voorts komt er een digitale vrijmarkt op internet en als afsluiting een 
‘thuistoast’ op onze jarige Koning. Juist in deze tijd, waarin over de gehele wereld het co-
ronavirus als ‘een onzichtbare vijand’ rondwaart en in al zijn hevigheid toeslaat waarbij 
het dagelijks vele duizenden dodelijke slachtoffers maakt was het mijn inziens beter en 
begrijpelijker geweest om dit jaar géén Koningsdag te vieren. Het is er immers ook de tijd 
niet voor waar verplegend en verzorgend personeel in zieken-, verpleeg- en verzorgings-
huizen hun alleruiterste best doen en proberen 24/7 lang de helpende hand te bieden aan 
coronapatiënten. Daarom als blijk van medeleven, eerbetoon en gedachtenis aan de vele 
dodelijke slachtoffers van dit coronavirus: hang op deze Koningsdag de Nederlandse drie-
kleur halfstok en laat daarbij de verdere binnenhuiselijke feestelijkheden achterwege. On-
getwijfeld kan en zal ons Koningspaar daar met alle respect mee instemmen.

Rens Kuijten, Vondelstraat 7, Nuenen

Reactie van       
huurdersplatform Helpt-Elkander
Betreft: Panta Rhei in Nuenen
Met verbazing hebben wij, Huurdersplatform Helpt-Elkander, de artikelen in Rond de 
Linde van 16 april 2020 gelezen.

Hieronder, onze reactie op makelaar Pieter van Santvoort in Rond de Linde over Panta Rhei:
De realisatie van dit prachtige woongebouw draagt bij aan de doorstroming van vrij-
gekomen woonruimte voor jongeren en gezinnen. De woningen welke vrijkomen zijn 
financieel niet te betalen voor de gestelde doelgroep!
Op de informatieavond voor de buurt kwam niemand opdagen, de opmerking klopt in 
het geheel niet! Er zijn bij de eerste bijeenkomst van woensdag 3 juli 2019 in Het Kloos-
ter een groot aantal omwonenden geweest, zo ook wij als Huurdersplatform HE waren 
daar aanwezig.
Daar is beloofd dat de aanvullende ontbrekende informatie - documentatie direct 
naar ons opgestuurd zou worden!! Dit is niet gebeurd, sterker nog Rezidenz, was tijdens 
de bouwvakvakantie niet bereikbaar (antwoordapparaat)! 
De opmerking van een schadeclaim raakt kant nog wal en is misleidend! Ook de Wet-
houder heeft tijdens een raadsvergadering aangegeven dat de gemeente gevrijwaard 
is voor mogelijke kosten bij geen doorgang. Overigens heeft Rezidenz niet aan de ver-
plichting voldaan om in een vroeg stadium omwonende vroegtijdig te informeren!

Reactie op artikel in Rond de Linde van donderdag 16 pril 2020 op ‘De belangengroep 
Panta Rhei’:
Onbegrijpelijk dat een totaal onbekende zogenaamde belangengroep zo’n ruime pu-
blicatie krijgt en dat daarbij volledig voorbij aan het woongenot van bewoners van o.a. 
Van der Schoorhof, een wooncomplex welke reeds vele jaren daar op deze plek staat! 
-midden in het centrum gesitueerd is voorheen bekend staat als de Aloysius-school. 
Men kan hier niet aan voorbij gaan. Zie de vele ingediende zienswijzen en de insprekers 
tijdens commissie en raadsvergaderingen!
Een hoogbouw welke dominant en overheersend is, kan zeker niet op deze situatie en is 
niet gewenst.
Ook de opmerking van de woordvoerder van Rezidenz over een mogelijk gesprek met 
de woningcorporatie Helpt Elkander over mogelijkheden met betrekking tot verhui-
zing van protesterende huurders om zijn plan te realiseren raakt kant noch wal. Een 
huurder dient weer ingeschreven te zijn bij Wooniezie conform de regio afspraken. 
Helpt Elkander benadrukt dat een huurder geen voorrang kan krijgen op onze Nue-
nense woningmarkt, geen verhuiskosten en/of vergoeding/schadeclaims! 
Wij, als Huurdersplatform HE, hopen dat de gemeenteraad voor de bestaande bewo-
ners rondom de locatie een weloverwogen besluit nemen, waarmede iedere inwoner 
van Nuenen tevreden kan zijn. Een appartementengebouw minder dominant en min-
der overheersend zoals het goedgekeurde woongebouw type D precies t.o. de mogelij-
ke bouwlocatie naast het Dwerspad op Park Luistruik van 4 bouwlagen, hetgeen past 
bij onze Nuenense dorpskern en vrijwaringszone - waarde dorpsgezicht- . 

Kerngroep Huurdersplatform Helpt-Elkander
info@huurdersplatform-helptelkander.nl

p/a Postbus 48, 5670 AA Nuenen

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

Ingezonden brieven

Ik heb te doen met alle mensen die 
opgesloten zitten en geen bezoek 
kunnen ontvangen. Ook met al die 
mensen die hun geliefde familiele-
den en vrienden niet meer kunnen 
bezoeken. Dit is heel tragisch. Ik heb 
te doen met alle alleenwonenden die 
zich eenzaam voelen. Ik denk dat als 
mijn vader nog geleefd had terwijl hij 
in een verzorgingshuis woonde, ik 
hem ontvoerd zou hebben. In ieder 
geval vind ik deze situatie ondraaglijk 
voor beide kanten.
En natuurlijk is er de financiële klap 
die nog moet komen of die er al is.

Maar ondertussen juicht de natuur. 
Die kan nog wel even zonder ons.
Straks zullen we weer samen zijn en 
in ons hart zijn we dat al. Dan omar-
men we elkaar als nooit tevoren en 
de muziek kan niet wachten om deze 
vreugde uit te drukken in klanken en 
woorden in een jaar waarin we als 
herboren weer tevoorschijn hopen te 
komen.

Lenny Kuhr

Zomaar een mooi voorjaarsplaatje van twee Friese paarden voor de wagen, 
geschoten tijdens een wandeling over buurtschap Wettenseind door Tonny 
van den Boomen.

Corona-revalidatie 
in Nuenen
Sinds de uitbraak van het corona-
virus ziet het werk van ons als ge-
riatriefysiotherapeuten er heel 
anders uit. Alleen de noodzakelij-
ke fysiotherapie wordt nog toe-
gepast via telefonisch en digitale 
begeleiding.

Fysiotherapie Kwiek heeft zich in de 
tussentijd wel weten voor te berei-
den op ondersteuning voor herstel-
lende coronapatiënten middels spe-
cifieke scholing die aansluit op onze 
bestaande specialisatie rondom lon-
gaandoeningen. Coronarevalidatie 
kan namelijk van enorme meerwaar-
de zijn en er wordt aangegeven dat 
coronapatiënten zo snel mogelijk, 
zodra hun toestand het toelaat, fy-
siotherapie en aanverwante zorg 
moeten krijgen. 

Vaak zal een combinatie van fysiothe-
rapie - onder meer gericht op het 
ademhalingsstelsel en de algehele 
conditie - en ondersteuning door bij-
voorbeeld een diëtist, een ergothera-
peut en/of een psycholoog dan uit-
komst bieden. Vanwege de ernst en 
complexiteit van corona gerelateer-
de klachten is deze samenwerking 
essentieel voor een voorspoedig her-
stel. Wij volgen alle richtlijnen en zijn 
aangesloten bij Chronisch Zorgnet, 
die een leidende rol spelen in het 
proces dat hieromtrent op gang 
komt. Wij zijn te vinden in de ‘zorg-
zoeker’ op hun website (https://chro-
nischzorgnet.nl/nl/zorgzoeker), daar-
bij is ook de kwalificatie omtrent Co-
rona zichtbaar.

Zodra er dus weer mogelijkheden 
zijn om therapie op te starten zijn wij 
er klaar voor. Wij wensen u het aller-
beste, blijf thuis en houd vol! 

Groeten namens het gehele team 
van Fysiotherapie Kwiek

Geen loslopende honden in het Nuenens Broek

Jonge reekal� es meest kwetsbaar
Loslopende honden en wild gaan niet samen. Het is geregeld in het 
nieuws dat reeën of jonge reekalfjes het slachtoffer zijn geworden van 
een hond. Meestal juist op die plaatsen waar honden niet mogen loslo-
pen. Ook voor de hondenlosloopgebieden geldt: honden mogen nooit 
achter wild aangaan. Het baasje moet daar op toezien. De hond moet al-
tijd onder controle zijn. Kalfjes zijn het meest kwetsbaar. Vanaf het vroe-
ge voorjaar tot in de zomer worden reekalfjes geboren, ook in het Nue-
nens Broek. Vindt u een reekalfje? De moeder is bijna altijd waakzaam in 
de buurt. Maar ze zal het kalfje verstoten als u het aanraakt.

ke dood sterven. Er kan van alles ge-
beuren, maar vooral weinig goeds.

Het gaat erom dat het wild rust heeft. 
Bent u er niet zeker van dat uw hond 
nooit achter wild aangaat? Hou hem 
dan alstublieft aan de lijn. Ook in een 
hondenlosloopgebied. Dank u wel, 
ook namens het ree.

Dus houd vooral in de maanden april, 
mei en juni uw hond aan de lijn. Lang 
niet altijd krijgt een hond het ree te 
pakken. Want het ree is supersnel, 
daar ligt het niet aan. Maar de reeën 
lopen zich dood tegen een boom of 
een hek. Of ze krijgen een beet van 
een hond, die beetwond gaat ontste-
ken waarna ze alsnog een jammerlij-

PPrraacchhttiigg,, mmaaaarr wweeeerrllooooss!!

Vanaf het vroege voorjaar tot in de zomer worden reekalfjes 
geboren. Ook hier.

Ze zijn weerloos tegen loslopende honden. 
Er vallen (buiten uw zicht) meer slachtoffers dan u denkt. 
Houd uw hond dus aangelijnd!

Vindt u een reekalfje? De moeder is bijna altijd waakzaam in de 
buurt. Maar ze zal het kalfje verstoten als u het aanraakt.

Geniet van uw ontmoeting met een ree.  Maar bescherm ze,
door hun rust te respecteren en ze niet aan te raken. Dank u wel!

Dit is een uitgave van Vereniging het Reewild
Meer informatie vindt u op www.reewild.nl 
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