
ROND DE LINDE week 18 Donderdag 30 april 2020

W E E K D I E N S T E N
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Hoge Brake 72.

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Veldsink Advies 
breidt uit 
met diensten 
RegioBank

Eerste digitale 
raads-
vergadering 
snel ten einde

DJ J’ROEN 
mixt op 
45 meter 
hoogte

APPARTEMENT TE 
KOOP GEVRAAGD

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Puur | Professioneel | Persoonlijk

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?
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Dahlia xxl
Heeft prachtige grote 

bloemen. Diverse 

kleuren, in 5 liter pot. 

9.99

6.99

Elke zondag open

Nuenen Kapperdoesweg 8

Drie koninklijke onderscheidingen    
in Nuenen bij Koningsdag

oenschappen, lid jubileumcommissie, 
beheerder archief. Ad hoc adviseur be-
stuur, mede-initiatiefnemer aanleg 
kunstgrasbanen, bouw eigen paviljoen 
en privatisering tennisaccommodaties 
Nuenen. 

Binnen de KNLTB is hij 5 jaar penning-
meester geweest voor Eindhoven 
(1999-2004) en vanaf 2005-2013 lid 
van de Landelijke Ledenraad.

Daarnaast heeft hij zich ingezet voor 
woningbouwvereniging Helpt Elkan-
der als lid Raad van Commissarissen, 
binnen de Rabobank als lid van de le-
denraad en binnen de gemeente 
Geldrop Mierlo als lid rekenkamer-
commissie. 
Decorandus is ook actief geweest bij 
Verenigingen van Eigenaren Het Oog 
van Nuenen.

De heer Meijvis werd gedecoreerd
als Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Cees Meijvis (15-09-1949) 
heeft zich jaren ingezet voor de          
EHBO te Nuenen. Hij heeft in 1981 
het EHBO-diploma gehaald. Vanaf 
1981 tot 2001 is hij plaatsvervangend 
voorzitter geweest.
In 1985 EHBO-instructeur geworden.
Hij heeft 25 jaar lesgegeven bij de 
Vereniging EHBO Geldrop en Eindho-
ven.
Na 2010 lid geworden bij EHBO 
vereniging Nuenen.

De heer van den Bogaert 
werd gedecoreerd als Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau
De heer Frans van den Bogaert (19-02-
1949) is op maatschappelijk gebied 
veel actief geweest op diverse vlak-
ken. Hij is in 1986 bestuurslid gewor-
den van tennisvereniging De Lisse-
voort, 11 jaar als penningmeester en 3 
jaar als voorzitter. In 2000 benoemd 
als erelid. Vanaf 2000 is hij als vrijwilli-
ger op allerlei gebieden actief geble-
ven voor de club, 1986 algemeen be-
stuurslid, 1987-1997 penningmeester, 
1997 - 2000 voorzitter. Vanaf 2001 
voorzitter jubileumcommissie. Toer-
nooileider Nuenense kampioenschap-
pen, organisator district masterkam-pi-

Burgemeester Maarten Houben stelde in aangepaste vorm drie Nuenena-
ren in kennis van het feit dat zij in aanmerking waren gekomen voor een 
koninklijke onderscheiding. Samen met accordeonist Willem van der     
Heijden en een ambtenaar bezochten zij op vrijdagmorgen een drietal in-
woners om hen mede te delen dat ze later dit jaar een koninklijke onder-
scheiding zouden ontvangen. Met een bos bloemen en een korte speech 
werden de totaal verraste inwoners op de hoogte gebracht. Willem sloot 
ieder kort bezoek af met een ‘Oranje Boven’.

Hij heeft zich jaren ingezet als hulp-
verlener bij vele evenementen in 
Geldrop. 
Decorandus zet zich in bij evenemen-
ten in Nuenen o.a. sportwedstrijden 
toernooien etc.
Hij is vanaf 1996 tot op heden EHBO-
er bij de thuiswedstrijden van PSV.

Daarnaast maakt hij zich nog ver-
dienstelijk bij het klusjesteam van de 
LEV Groep.
Binnen de Rabobank was hij jaren-
lang lid van de ledenraad, waar hij 
met zijn maatschappelijk inzicht veel 
wist te betekenen voor Nuenen.

De heer van Maasakkers werd
gedecoreerd als Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau
De heer Frans van Maasakkers (5-5-
1946) heeft zich al jaren ingezet ge-
durende zijn werkzame leven en zet 
zich nog steeds in voor tal van orga-
nisaties als vrijwilliger. Hij heeft zich 

10 Mei10 Mei
Moederdag Moederdag 

uitermate verdienstelijk gemaakt. Te 
noemen valt de LON Nuenen, Ons-
Net Nuenen. VVD Nuenen, Zwem- en 
Polovereniging Nuenen, PlatOO, 
Stichting Verpleging & Verzorging de 
Archipel en Achipel Akkers.

Hij heeft de LON op de kaart gezet. 
Hij is de grote motor en creatief brein 
achter de technologische ontwikke-
lingen van de LON. Hij heeft een be-
palende rol zowel nationaal en in 
Oost-Brabant binnen de ontwikke-
ling van de publieke lokale omroep. 
Hij toont veel inzet bij evenementen 
in Nuenen. Hij weet en regelt daar 
ook alles.

Als voorzitter van de VVD heeft hij 
VVD Nuenen door een moeilijke tijd 
geloodst en zich daarbij vooral ver-

dienstelijk gemaakt in het proces van 
het niet doorgaan van de destijds 
voorgenomen herindeling.

Hij is voorzitter geweest van de 
Zwem- en Polovereniging Nuenen. 

Drie koninklijke onderscheidingen    uitermate verdienstelijk gemaakt. Te 
noemen valt de 
Net Nuenen. VVD Nuenen, Zwem- en 
Polovereniging Nuenen, PlatOO, 
Stichting Verpleging & Verzorging de 
Archipel en Achipel Akkers.

Hij heeft de 

Nuenenaren helpen Nuenenaren 

Nuenen Lokaal
Veel mensen en vooral bedrijven hebben het moeilijk in deze Covid19-
tijd. Overal zijn er initiatieven ontstaan om toch wat inkomsten te gene-
reren om het hoofd boven water te houden.

Zo hebben we bijvoorbeeld een café eigenaar die soep is gaan verkopen en 
een pizzabakker die ook is gaan thuisbezorgen. Heb jij tijdens de coronacrisis 
iets bedacht en kom je uit de gemeente Nuenen? Dan kun je op de pagina 
Lokaal Nuenen op Facebook reclame maken. Ieder initiatief is welkom.
Dus bijvoorbeeld ook de bedrijven die vouchers verkopen voor als ze weer 
open kunnen of een werkloze thuiskapster die maaltijden is gaan maken. Als 
het maar is ontstaan in en door de coronatijd en je iets te verkopen hebt.
Dingen weggeven doen we niet, daarvoor zijn voldoende andere pagina’s. 
Dit is echt bedoeld om mensen en bedrijven te steunen die het nu moeilijk 
hebben. Het is echt helemaal gratis.
Maak een bericht waarin je uitlegt wat je bent gaan doen en wat je te bieden 
hebt. Je kunt er natuurlijk ook een foto bij plaatsen. Je kunt daarna zelf mee-
helpen om je bericht bekendheid te geven door andere Nuenenaren uit te 
nodigen om deze pagina leuk te vinden, want dit initiatief staat of valt bij vol-
doende deelnemers maar ook voldoende lezers. 

Denk aan uw advertentie
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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 

Het CMD en LEV zijn op dit moment fysiek niet te be-
zoeken voor vragen. Het CMD (WMO, Maatschappelijk 
werk, Schuldhulpverlening, Jongerenwerk, Vluchte-
lingenwerk en Jeugdhulp) is telefonisch te bereiken 
op nummer 040-2831675. U wordt te woord gestaan 
door de receptioniste van het CMD, die u verder kan 
doorverbinden naar de medewerker die uw vraag ver-
der kan beantwoorden. Voor vragen over werk en 
inkomen kunt u bellen naar het algemene nummer van 
de gemeente (040-2631631).

(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.

hier ook aanmelden. De provincie Noord-Brabant en 
Buurkracht ondersteunen de EnergyParty’s.

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 20-04-2020 EN 27-04-2020

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

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie    Omschrijving 
Refelingse Erven 24 Schuur met overkapping 
Larikslaan 3   Aanleg zwembad 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie    Omschrijving 
Schietbergen 87  Plaatsen erfafscheiding 
Hoge Brake 72  Wijzigen entree en winkelindelingen 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie    Omschrijving 
Centrum Nuenen Koningsdagactiviteiten 2021 

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

steld. In plaats daarvan is de stichting gestart met de actie 
Allemaal Buren, om juist in deze moeilijke tijd de krachten 
van buren te bundelen. Via deze actie kan iedereen buren 
van elkaar worden en elkaar een handje helpen. Ook in 
Nuenen is al zo’n activiteit gestart. Alle inwoners kunnen 
mee doen.

Alle buren in Nederland met elkaar verbinden
Via de actie Allemaal Buren laten buren weten dat ze hun 
kwetsbare buurtgenoten willen helpen. Dat is vooral fi jn 
voor de familie en vrienden van die kwetsbare buren. Zij 
wonen soms ver weg en kunnen nu niet op bezoek. Via 
de buren kan de familie in kwestie, ondanks de afstand en 
beperkingen, toch een oogje in het zeil houden. 

Waar is de burenhulp op afstand te vinden?
Er zijn al in ruim 60 plaatsen meer dan 100 Allemaal Bu-
renacties gestart, waar familie en vrienden gebruik van 
kunnen maken. De actuele lijst van plaatsen en buurten is 
te vinden op www.buurkracht.nl/allemaal-buren. De ac-
tie die in Nuenen is gestart, is hier ook te vinden. Inwoners 
die buiten Nuenen wonen, kunnen hier terecht om zelf 
een Allemaal Burenactie starten. 

De 25 EnergyParty’s komen er wél aan
Als inwoner van Nuenen is het al wel mogelijk om je op te 
geven voor een EnergyParty bij je thuis. Bijna alle deelne-
mers vinden naderhand de weg naar een veel lagere ener-
gierekening, via kleine en grote maatregelen, van een 
deurdranger of tochtstrips tot zonnepanelen of isolatie. 

Meer informatie over de EnergyParty’s is te vinden op 
buurkracht.nl/energyparty. Inwoners van Nuenen die in-
teresse hebben in de rol van gastheer/-vrouw kunnen zich 

MILIEUSTRAAT GESLOTEN
Op 5 mei is de milieustraat gesloten.

GEEN 25 BURENFEESTJES MAAR 
BURENHULP IN NUENEN
Vanwege de Coronacrisis zijn de 25 EnergyParty’s die 
Stichting Buurkracht in Nuenen zou organiseren uitge-

Collega’s meest gemist,  
reistijd minst door thuiswerk 
Mensen die vanwege de coronamaatregelen thuiswerken, missen het 
menselijk contact het meest. Dat blijkt uit onderzoek van Another Cookie 
uitgevoerd door onderzoeksbureau Diversions. Meer dan de helft van de 
respondenten geeft aan contact met collega’s (45%) en klanten (15%) te 
missen. Minst gemist wordt de reistijd.

Scouting Lieshout - Mariahout: 

#ikscoutthuis

nieuwe ‘Junglefever Challenge’ ge-
stuurd om ook de Scouts de vaardig-
heden niet te laten verleren.

Zoals elke gewone opkomst geo-
pend wordt, werd ook de challenge 
geopend met het saluut aan de vlag. 
Daarna werd tijdens de eerste chal-
lenge een sleutelhanger uit hout ge-
sneden. Voor de tweede challenge 
werden de tochttechnieken uit de 
kast gehaald. (Virtueel) werden 
tochten gelopen door Moskou, 
Groenland, Sydney en Taiwan. Ui-
teraard werd ook aan de eenzame 
medemens gedacht in deze Corona-
tijd. Als derde opdracht moest een 
kaartje bezorgd worden bij eenza-
me mensen. Omdat je van al deze 
challenges best wel honger krijgt, 
werd als vierde challenge aan de 
scouts gevraagd om tomatensoep 
volgens Scouting Lieshout - Maria-
hout recept voor te bereiden. On-
dertussen werken de scouts aan al-
weer de vijfde challenge, een ‘tetris’ 
foto met allemaal scouting materia-
len die de scouts thuis beschikbaar 
hebben.

CRAZY 48
Voor de bevers en welpen zijn er 48 
te gekke opdrachten aan de leden 
verstuurd. De opdrachten variëren 
van het roosteren van marshmallows, 
tot het opruimen van je eigen kamer, 
maar ook het maken van een platte 
knoop, het nummeren van WC-pa-
pier en bak een taart of cupcake, ma-
ken onderdeel uit van de opdrach-
ten. De leiding ontvangt regelmatig 
leuke foto’s en filmpjes binnen van le-
den die opdrachten uitgevoerd heb-
ben, welke gewaardeerd worden met 
de Thuis badge voor op de Scoutfit.

Ook kinderen tot 11 jaar die géén lid 
zijn van Scouting Lieshout - Maria-
hout kunnen de CRAZY 48 opdrach-
ten uitvoeren. Na een e-mail aan wel-
pen@scoutinglieshoutmariathout.nl 
worden de opdrachten doorge-
stuurd. Uiteraard verwacht de leiding 
dan ook foto’s en filmpjes van de uit-
gevoerde opdrachten.

Junglefever Challenge
Elke week wordt aan de Scouts van 
Scouting Lieshout - Mariahout een 

Jordi (links) en Ruben (rechts) nemen deel 
aan Crazy 48 #ikscoutthuis

Vanwege de Coronacrisis heeft ook Scouting Lieshout - Mariahout de op-
komsten vanaf half maart moeten stoppen. Om de leden de mogelijkheid 
te geven om actief te blijven met scouting activiteiten zijn er door de lei-
ding twee activiteiten gestart voor de verschillende leeftijdsgroepen.

Het onderzoek werd gehouden on-
der een panel van 100 respondenten 
en getoetst en verdiept aan de hand 
van Google-data. Dit leverde verras-
sende inzichten op. Jochem Snels 
van Another Cookie: “We zien dat 
mensen collega’s missen, maar ze 
leggen zich daar niet bij neer. Ze 
gaan actief op zoek naar oplossin-
gen.” In Google leidde het tot een ver-
drievoudiging van het aantal zoek-
opdrachten naar online chatmoge-
lijkheden. Het complete onderzoek 
kan worden aangevraagd op onder-
zoek.anothercookie.nl.

Top 5 - meest en minst gemist 
Wat missen medewerkers het meest? 
Naast contact met collega’s en klan-
ten, is dit: een (3) goede werkplek en 
(4) lunch op kantoor. In enkele geval-
len (5) wordt goede koffie gemist. 

Minst gemist is naast reistijd; (2) ver-
gaderen, (3) slechte koffie, (4) contact 
met collega’s en (5) klantcontact.

Toetsing met HR-professional
Another Cookie vroeg de ervaren 
HR Manager Antoinette Vertommen 
(Ictivity) om haar reactie op de uit-
komsten. Vertommen: “Thuiswerken 
blijkt in ons bedrijf geen probleem. 
We geven wel extra aandacht aan 
het persoonlijke contact. Je moet in 
deze tijd oppassen dat samenwer-
king niet te zakelijk wordt.” 
Wat verwacht ze voor de toekomst? 
“Nu we zien hoe effectief werken op 
afstand kan zijn, is het logisch dat 
personeel straks de files gaat mijden. 
Het is zonde daar tijd aan te verspe-
len, terwijl we nu zien dat er een uit-
stekend alternatief is. Thuis starten 
en na de spits op pad gaan.”

Opstarten van de opkomsten
Naar aanleiding van het versoepelen 
van de maatregelen hebben de vrij-
willigers van Scouting Lieshout - Ma-
riahout de mogelijkheden bekeken 
om eventueel de opkomsten weer op 
te starten. Rekening houdend met de 
gezondheid van de leiding (waarvan 
er een aantal werkzaam zijn in de vi-
tale beroepen) en de leden is beslo-
ten om eerst de ervaringen van de 
scholen af te wachten alvorens de 
opkomsten weer op te starten. Ou-
ders en leden worden via e-mail op 
de hoogte gehouden.

STEUN 
DE LOKALE 
ONDERNEMERS✔ Met elkaar & 

voor elkaar.....
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BRUNCH 1
• COURGETTESOEP

• MINI SAUCIJZENBROODJES
• 2 MINI BROODJES MET ZALMSALADE 

& EIERSALADE
• 2 SANDWICHES MET BRIE & KIP

• WRAPJE MET GEITENKAAS 
& PERENCHUTNEY

• WRAPJE MET ITALIAANSE HAM, PESTO
& PARMEZAANSE KAAS

• CROISSANT MET VERSE AARDBEITJES 
€ 17,50
PRIJS P.P.

BRUNCH 2
• PROEVERIJ VAN 

KOUDE VLEES & VISGERECHTJES 
• ASPERGESOEP

• WARME GERECHTEN: BEENHAM 
MET CRANBERRYSAUS│KIPPENRAGOUT│

ZALM MET BIESLOOKSAUS│QUICHE 
MET SPINAZIE & FETAKAAS│

AARDAPPELGRATIN│GROENE SALADE.
• TRIFLE MET MANGO, 

AARDBEIEN & SCHUIMKOEKJES
€ 25,00
PRIJS P.P.

Wijn
WILT U TIJDENS UW BRUNCH OF BORREL 

GENIETEN VAN EEN FLESJE WIJN?
PROSECCO € 15,00

WITTE WIJN: 
CHARDONNAY, SAUVIGNON BLANC € 12,50

RODE WIJN: 
MERLOT, CABERNET SAUVIGNON € 12,50

MALBEC, RIOJA € 15,00

VANAF 2 PERSONEN

• BRUSCHETTA MET CARPACCIO
• OLIJVEN • GEITENKAASBOLLETJES 

MET PISTACHE & MELOEN
• FUET WORST • OUDE KAAS

• BROOD MET DIVERSE SMEERSELS
• ZALMTARTAAR • ITALIAANSE HAM

 • NOTENBROODJE MET BLAUWE KAAS

€ 27,50 
PRIJS 2 PERSONEN

UIT TE BREIDEN MET
• ASPERGESOEPJE • QUICHE 
• GAMBA’S • PATATAS BRAVAS

€ 17,50
PRIJS 2 PERSONEN

VANAF 2 PERSONEN

Borrelplankje
LeSOURIS € 21,50

PRIJS P.P.

DRIE-GANGEN AVONDMENU € 17,50  
TUSSEN 17.00 - 19.00 UUR

ZIE ONZE WEBSITE, FACEBOOK EN INSTAGRAM

€ 21,50

Moederdag High TEA

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

BEL OF MAIL ONS, DAN BEZORGEN WIJ ONZE VERSBEREIDE GERECHTEN TOT AAN UW DEUR!BEL OF MAIL ONS, DAN BEZORGEN WIJ ONZE VERSBEREIDE GERECHTEN TOT AAN UW DEUR!
WIJ BEZORGEN TUSSEN 9.00 - 19.00 UUR.WIJ BEZORGEN TUSSEN 9.00 - 19.00 UUR.

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

ZONDAG 10 MEIZONDAG 10 MEI
Moederdag LIKE ONS OP FACEBOOK!!!

EN MAAK KANS OP EEN 
MOEDERDAG BRUNCH NAAR KEUZE

Geldropsedijk 51 - 53 Nuenen 
telefoon 040 - 283 24 47
www.autobedrijfjoopvdheuvel.nl
info@autobedrijfjoopvdheuvel.nl

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Wij staan graag voor u klaar!

500 gram Runder Gehakt +
500 gram Kipfi let .......................... 7,95
Go Nuts
“Gemalen Biefstuk met Hazelnoot” ... 100 gram 2,75
Gemarineerde
Varkens Oesters  ....4 stuks 5,95
100 gram Gebraden Rosbief +
100 gram Gebraden Gehakt  ........... 3,75
Japanse Biefstuk
Puntjes ................................ 500 gram 8,50
Barbeque Worst
“Uit eigen keuken”  ...............................4 stuks 5,00

KOOPJE

SPECIAL

KOOPJE

VLEESWAREN

ROERBAK

KOOPJE

DEZE KLANTSCORE IS ONAFHANKELIJK ONDERZOCHT DOOR KLANTENVERTELLEN.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

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

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

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie 

Nuenen en omgeving. 

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl Polit
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Een kennismaker/
medewerker leesbevordering 
en digitale geletterdheid  M/V
• voor 13 uur per week 
• waarvan 8 uur als kennismaker en 5 uur als medewerker 

leesbevordering en digitale geletterdheid. 
• Bij voorkeur wonend in Nuenen
• Meer informatie over werkzaamheden en wijze van 

solliciteren vind je op www.bibliotheekdommeldal.nl 

bibl iotheek dommeldal  |  info@bibl iotheekdommeldal .nl  |  w w w.bibl iotheekdommeldal .nl Dommeldal

Bibliotheek Dommeldal 
zoekt voor de vestiging 
Nuenen:

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

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

Adverteerders maken dit mogelijk!
Daardoor kan Rond de Linde ook in deze moeilijke periode 

toch nog steeds een mooie en leesbare krant 
van en voor ons allemaal uitbrengen.

Team Rond de Linde

Een voor al onze adverteerders!Een voor al onze adverteerders!

✔

Kom gerust 
naar onze 

winkel!
De ondernemers 

houden zich 
aan de 

landelijke 
coronamaat-

regelen (RIVM) 
en plaatselijke regels 

U bent dus 
van harte 
welkom

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

IEDERE ZONDAG OPEN
 10.00 -17.00 UUR

DAGELIJKS DAGELIJKS 
VERSE AARDBEIEN & VERSE AARDBEIEN & 

(GESCHILDE) ASPERGES(GESCHILDE) ASPERGES

Een groot assortiment: - tuinplanten 

TE HUUR BEDRIJFSRUIMTE INCL. KANTOOR
SPEGELT 17 NUENEN

Oppervlakte ca. 220 m2 totaal op begane grond met hoogte plafondhoogte
van 3.66 meter waarin 20 m2 kantoorruimte
Entree via loopdeur danwel mechanisch te openen overheaddeur

Parkeren;
2 parkeerplaatsen beschikbaar

Opleveringsniveau bedrijfsruimte
Vrije hoogte 3.66 meter
1 Mechanisch te openen overheaddeur
Krachtstroomaansluiting aanwezig
Pantry aanwezig
Brandblusvoorziening
Toilet
Verwarming middels gestookte gasheater
Verlichting middels TL opbouwarmaturen
Alarminstallatie
Monolitisch afgewerkte betonvloer

Opleveringsniveau kantoorruimte
Apart afsluitbaar gelegen aan raampartij

Aanvaarding; juni 2020

Meer info via; 06- 81 34 30 17

TE HUUR BEDRIJFSRUIMTE INCL. KANTOOR 
SPEGELT 17 NUENEN 

Oppervlakte ca. 220 m2 totaal op begane grond met hoogte 
plafondhoogte van 3.66 meter waarin 20 m2 kantoorruimte.
Entree via loopdeur danwel mechanisch te openen overheaddeur 

Parkeren; 2 parkeerplaatsen beschikbaar 

Opleveringsniveau bedrijfsruimte; 
• Vrije hoogte 3.66 meter 
• 1 Mechanisch te openen overheaddeur 
• Krachtstroomaansluiting aanwezig 
• Pantry aanwezig 
• Brandblusvoorziening 
• Toilet 
• Verwarming middels gestookte gasheater 
• Verlichting middels TL opbouwarmaturen 
• Alarminstallatie 
• Monolitisch afgewerkte betonvloer 

Opleveringsniveau kantoorruimte;
Apart afsluitbaar gelegen aan raampartij 

Aanvaarding; juni 2020 

Meer info via; 06- 81 34 30 17
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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

Mensen,         
wat een verhaal van een stad….
Gewone mensen staan centraal in een prachtig boek, geschreven door 
een mensen-mens. Veel aandacht voor het alledaagse leven van de gewo-
ne inwoner en zijn beleving van de historische mijlpalen van een stad op 
afstand van Nuenen. Veel Nuenenaren hebben iets met die stad: oplei-
ding en werkkring, geboorteplaats en sportbeleving, winkelen en uit-
gaan, vertrek- en aankomstplaats voor vlieg- en treinreis. 

stelling voor journalistiek’. Ik trad min 
of meer in de voetsporen van mijn 
vader, die bij Philips stoker was in het 
ketelhuis. 

Voorlichter van Frits Philips
Bij de Persdienst kwam ik te werken 
tussen veel alfa-collega’s en een van 
hen was bedrijfsjournalist Jan van 
Schagen. Hij reisde stad en land af 
langs alle Philips-vestigingen om ver-
halen op te tekenen van de mensen 
die daar werkten. Hij was de reizende 
reporter van de Philips Koerier. Wat 
deed ik daar? Leesbare persberichten 
maken over ‘De triomf der techniek 
van Philips’, zeg maar ‘technische’ 
persvoorlichter. Jan werd ook pers-
voorlichter, met name op het terrein 
van sociaaleconomische onderwer-
pen en ook nog eens persoonlijk voor-
lichter van Frits Philips. Na 40 dienstja-
ren ging Jan met pensioen. Hij bleef 
reizen en schrijven en kreeg de smaak 
te pakken als auteur van boeken. 

Prachtig tijdsbeeld
Jan van Schagen is pas 80 geworden 
en ziet zijn boek over de gewone 
Eindhovenaar als zijn levenswerk. In 
dit boek beschrijft hij in zeven tijd-
vakken de geschiedenis van zijn ge-
boortestad. Drie elementen komen 
in ‘Acht eeuwen Eindhoven’ steeds 
aan bod: mensen, geschiedenis en de 
stad. Een prachtig boek dat veel ver-
telt over deze regio en bij iedereen 
met belangstelling voor historie in de 
smaak zal vallen. Jan kan met recht 
trots zijn op dit prachtig tijdsbeeld 
van de lichtstad.

Lezend en bladerend in de tweedeli-
ge omvangrijke uitgave, geleverd in 
een stevige cassette, komt men spe-
lenderwijs van alles te weten over ge-
zondheidszorg, cultuur, onderwijs, 
economie, industrie, bestuur, land-
bouw, woningbouw, stadsontwikke-
ling, religie, sport en recreatie. Inder-
daad, een prachtig boek van de hand 
van een Nuenenaar. 

Auteur Jan van Schagen
Jan van Schagen woont al ruim 35 
jaar in Nuenen en hij is de auteur van 
het interessante boek ‘Acht eeuwen 
Eindhoven, verhaal van een stad’. U 
kunt het boek reserveren via www.
frits.nl/voorinschrijving en dan 
wordt het boekwerk gratis (zonder 
extra kosten) bij u thuisbezorgd. Het 
is ook te koop in Nuenen in het Kern-
kwartier bij kantoorboekhandel/
postagentschap Risjamo.
Acht eeuwen samengevat op ruim 
achthonderd pagina’s, dat is slechts 
honderd pagina’s voor elke 100 jaar. Ik 
schat wel meer dan duizend foto’s en il-
lustraties met als motto: één foto zegt 
meer dan duizend woorden. Mensen, 
wat een verhaal van een stad….

Nog even iets meer over de auteur. 
Jan van Schagen (Eindhoven,1940) 
trad op 17-jarige leeftijd in dienst van 
de Philips Persdienst. In het begin 
van de jaren-70 werd ik bij die Pers-
dienst collega van Jan. Als jonge elek-
trotechnisch ingenieur uit Gerwen in 
dienst van de grote gloeilampenfa-
briek in het zuiden van ons land. Phi-
lips zocht zo’n ingenieur ‘met belang-

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Donderdag 30 april 2020

Mensen,         
wat een verhaal van een stad….

Eerste digitale raads-  
vergadering snel ten einde
Door Gerrit van Ginkel

Op donderdag 23 april vond de eerste digitale raadsvergadering plaats 
van de Gemeente Nuenen. In recordtempo werd de vergadering op een 
zakelijke wijze afgehandeld. Met spanning werd uitgekeken naar de be-
handeling van het bestemmingsplan Panta Rhei.

wethouder als antwoord dat er 
slechts een vereniging om steun 
heeft gevraagd, dus de instelling van 
een noodfonds is niet aan de orde.
Het komt tot een onderzoek voor de 
verkeersveiligheid op het kruispunt 
Europalaan/Kapperdoes naar aanlei-
ding van vragen van de VVD. Wet-
houder van Brakel antwoordde dat 
het onderzoek er komt als de ver-
keersstroom is genormaliseerd.
Laco wil als huurder van het Enode-
bad lagere tarieven van de Gemeen-
te. Wethouder Pernot wil met de ex-
ploitant verder onder dezelfde condi-
ties als voorheen. Dat wil Laco niet en 
daarmee is het buitenbad nog niet 
open. Volgens de wethouder worden 
deze week de onderhandelingen 
hervat.

De Combinatie diende een ordevoor-
stel in om het van de agenda te ha-
len. Voor het ordevoorstel stemden 
12 raadsleden en tegen waren er 7. 
Daarom werd het van de agenda ge-
haald. Het woord integriteit werd 
vaak gebruikt als reden voor het van 
de agenda halen.

Bij de schriftelijke vragen was een 
vraag van de PvdA over het aantal 
meldingen voor ondersteuning.
Wethouder Stultiëns antwoordde dat 
er 710 ondernemers uit Son en Breu-
gel en Nuenen zich gemeld hebben. 
Daarvan zijn er 375 uit Nuenen. 206 
krijgen een voorschot en voor 1 mei 
is alles behandeld.
Op vragen van dezelfde partij om 
een noodfonds op te richten gaf de 

Een bijna lege raadzaal in Het Klooster 
tijdens de eerste digitale vergadering 
van de raad van de gemeente Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten, met voorzitter 
Maarten Houben (rechts) en griffier 
Marloes Laurenssen. Verboden toegang 
voor pers en publiek.

© Gemeente Nuenen c.a.

Uitstel aangifte voor mensen 
met DigiD-machtigingscode
Het zijn buitengewone tijden, voor ons allemaal. Ondanks alles hebben 
miljoenen burgers en ondernemers hun belastingaangifte over 2019 al 
gedaan. Er zijn echter ook mensen die vanwege hun leeftijd, beperkte di-
gitale vaardigheden of moeite met de Nederlandse taal, niet zelfstandig 
aangifte kunnen doen. Velen van hen maken gebruik van hulp bij aangif-
te en hebben hiervoor een afspraak gemaakt en een DigiD-machtigings-
code aangevraagd.

doen. De mensen die het betreft krij-
gen hierover in mei bericht van de Be-
lastingdienst.

Uitgezonderd zijn mensen die aangif-
te moeten doen als ondernemer en 
om die reden over een DigiD-machti-
gingscode beschikken. Zij worden 
zelfredzaam genoeg geacht om in-
dien noodzakelijk zelf uitstel aan te 
vragen. Op deze manier levert de Be-
lastingdienst maatwerk voor hen die 
dit nodig hebben.

Aangifte doen kan tot 1 mei
Ondanks de huidige omstandigheden 
hebben miljoenen burgers en onder-
nemers hun aangifte al gedaan. Voor 
iedereen die de aangifte nog wel moet 
doen heeft de Belastingdienst het 
meeste alvast ingevuld. Mensen heb-
ben tot 1 mei om aangifte te doen. 
Maar de Belastingdienst snapt dat niet 
iedereen daar tijdig aan toe komt. Uit-
stel aanvragen kan tot 1 mei, op Belas-
tingdienst.nl/aangifte of via de Belas-
tingtelefoon.

Het automatische uitstel voor mensen 
met een DigiD-machtigingscode is 
niet de eerste maatregel waarmee de 
Belastingdienst mensen tegemoet 
komt. Eerder was al bekend gemaakt 
dat alle mensen die een fysieke af-
spraak voor hulp bij aangifte bij de Be-
lastingdienst hadden gemaakt, auto-
matisch uitstel krijgen tot 1 september.

Omdat de coronamaatregelen al kort 
na de start van de hulp bij aangifte ac-
tiviteiten zijn ingegaan, konden niet 
alle afspraken in onder meer biblio-
theken of ouderencentra doorgaan. 
De Belastingdienst komt mensen te-
gemoet die gebruik maken van hulp 
bij het doen van hun aangifte. Mensen 
die voor deze ondersteuning een Di-
giD-machtigingscode hebben en nog 
geen aangifte hebben gedaan, krijgen 
automatisch uitstel voor het doen van 
aangifte tot 1 september 2020.

Jaarlijks hebben veel mensen iemand 
nodig om aangifte inkomstenbelasting 
te kunnen doen. Dit kan hulp zijn van 
de Belastingdienst zelf, een vak- of ou-
derenbond, van andere maatschappe-
lijk dienstverleners of iemand in hun 
naaste omgeving. Om van deze hulp 
gebruik te kunnen maken hebben deze 
mensen een DigiD-machtigingscode 
aangevraagd. Maar nu hulp dichtbij 
door de maatregelen om de versprei-
ding van het coronavirus tegen te gaan 
in veel gevallen niet voor 1 mei gebo-
den kan worden, moeten de mensen in 
deze groep uitstel aanvragen.

Het aanvragen van uitstel is zo een-
voudig mogelijk gemaakt. Deson-
danks begrijpt de Belastingdienst dat 
een deel van de groep mensen met 
zo’n machtigingscode toch niet vol-
doende in staat is om zelf uitstel aan te 
vragen. De Belastingdienst komt deze 
groep daarom nu tegemoet.

Automatisch uitstel
Iedereen met een DigiD-machtigings-
code die is uitgenodigd om aangifte te 
doen en nog geen aangifte heeft ge-
daan (of uitstel heeft aangevraagd), 
krijgt daarom automatisch uitstel van 
het doen van aangifte tot 1 september 
2020. Zij hoeven hier zelf niets voor te 

Inkijkje in Het Klooster
Onlangs heeft de gemeenteraad een inkijkje mogen nemen in Het Klooster. Zo 
zal Het Klooster er na een grondige verbouwing uitzien (zie impressie). En 
wanneer start de verbouwing van Het Klooster? Het wachten is op de goed-
keuring van de plannen door de gemeenteraad. De officiële heropening volgt 
dan zo’n drie jaar later, ergens in 2023. 
In het ontwerp valt de wenteltrap rechts op en ook het doorzichtige dak. De 
grote boekenwand links geeft de plek aan waar de bibliotheek komt. Want het 
is de bedoeling dat de bieb vanuit het gemeentehuis weer verhuist naar Het 
Klooster. Het woord is nu aan de gemeenteraad die binnenkort de plannen 
met het prijskaartje tegen het licht zal houden. 

Een artist impressie van het verbouwde Klooster  © Gemeente Nuenen c.a.

Vioolconcert   
in Westerbork
kon hij zonder applaus 
zijn werk voltooien
met trillende handen
om de viool
het koele hout
tegen zijn kin
en tegenover hem
het duits gezag
en anderen
sterrendragers
die wachtten op hun einde
hij speelde voor Mozes, Sam en Ephraim
de snaar nog gespannen

een traan viel op
een valse noot
hij knikte en mocht
een weekje 
langer blijven
applaus was voor hem niet
weggelegd.

Klaas de Graaff
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Uitzendingen LON-TV

Het programma van ons maga-
zine Nuenen Nú wordt meerdere 
keren per week ververst met nieu-
we onderwerpen.

De volgende onderwerpen zijn in 
de loop van week 18 en 19 (onder 
voorbehoud) in de uitzending 
van Nuenen Nú te zien:
• Nuenense huisartspraktijk in tijd 
 van corona
• Muzikaal buitenoptreden voor 
 bewoners van de Lindenhof
• Gesprek met de burgemeester
• Het Van Goghkerkje in coronatijd
• Tuincentrum Coppelmans in 
 coronatijd
• Hoe de boa’s handhaven in 
 coronatijd
• Lintjes in Nuenen
• Passion Nuenen 2020
• LON start fitnessprogramma
• Aflevering van ‘LON door de 
 jaren heen’

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 en 23.00 uur. De pro-
gramma’s van LON TV zijn ook te 
volgen via de livestream op www.
omroepnuenen.nl. Tevens kunt u 
op deze website actuele nieuwsbe-
richten lezen en oude LON-opna-
mes bekijken. U kunt alle reporta-
ges ook apart bekijken op You Tube 
en Facebook en via www.youtube.
com/lokaleomroepnuenen

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

Hebt u een idee of een tip voor een 
door LON TV te verzorgen reporta-
ge? Stuur dan een e-mail naar tv@
omroepnuenen.nl. U kunt ook op 
werkdagen gewoon binnenlopen 
in onze studio in Het Klooster tus-
sen 10.00 en 12.00 uur.

Afhaalservice in alle vestigingen 
van Bibliotheek Dommeldal
Ook de vijf vestigingen van Bibliotheek Dommeldal zijn in lockdown. We 
weten hoe moeilijk het is om zonder boeken te zitten, als je niet naar bui-
ten kunt. Voor bibliotheekleden waren er natuurlijk altijd al e-books. Ook 
voor niet-leden (jong en oud) heeft de Bibliotheek nu 100 e-books be-
schikbaar gemaakt. Te downloaden in de ThuisbiebApp.

op het boek-icoontje om te zien of 
het boek in jouw vestiging aanwezig 
is en zo ja: reserveer het. De Biblio-
theekmedewerkers gaan direct aan 
de slag en bellen of mailen vervol-
gens om een afhaalafspraak met je te 
maken. Zij registreren ook meteen de 
boeken op je lenerspas zodat je de 
pas bij het afhalen niet nodig hebt.
Misschien staat er nog een bedrag 
open? Betaal dit dan eerst via Ideal, 
anders kan de aanvraag niet ver-
werkt worden.

Veiligheid voorop
De veiligheid van bezoekers en me-
dewerkers staat voorop. We houden 
ons strikt aan de richtlijnen van het 
RIVM. Het afhalen gaat daarom con-
tactloos. Onze medewerkers vullen 
een tas met de aangevraagde boe-
ken en zetten die 72 uur van tevoren 
klaar, op een afgesproken plek, met 
je naam erop. Zo houden we het voor 
iedereen veilig. Ga daarom niet zon-
der die afspraak naar de Bibliotheek. 
Je krijgt zo snel mogelijk een mailtje 
of telefoontje. Angst voor boetes is 
niet nodig want de uitleentermijn is 
opgeschort tot 2 juni 2020. Maar heb 
je je boeken uit dan is het toch fijn, 
voor de volgende lener, als je de boe-
ken even terugbrengt.

Wil je nog iets vragen? Mail naar af-
haalservice@Bibliotheekdommeldal.
nl of bel naar 040 2862805.
Natuurlijk blijft ook de onlinebiblio-
theek open. Je hoeft dus nooit zon-
der boeken te zitten.
Heel graag gedaan!

Maar er is nu ook een manier gevon-
den om de Bibliotheekleden toch 
met fysieke boeken van dienst te zijn. 
Op een veilige manier, met de Afhaal-
service:
Online kun je boeken reserveren, die 
in jouw vestiging beschikbaar staan. 
Je haalt ze vervolgens af, na een mail-
tje of telefoontje van de Bibliotheek. 
Omdat de vervoersdienst nog niet 
werkt kun je alleen boeken reserve-
ren in de vestiging waar je ze ook op-
haalt.
Let op: het reserveren en lenen van 
tijdschriften is nog niet mogelijk.

Hoe werkt de afhaalservice?
Zoek je boeken uit via de website 
www.bibliotheekdommeldal.nl. Klik 

Veldsink Advies breidt uit 
met diensten RegioBank
Het regelen van al je financiële zaken op één plek wordt vanaf 1 mei wel 
heel gemakkelijk. Veldsink Advies in Nuenen maakt het dan mogelijk om 
naast je hypotheek, verzekeringen en pensioen ook eenvoudig je bankza-
ken te regelen. Het kantoor in het hart van Nuenen breidt uit met Regio-
Bank en kan zo een totaalpakket aan financiële diensten aanbieden. 

Perfecte match
RegioBank profileert zich al sinds 
1920 (dit jaar precies 100 jaar) als 
persoonlijke bank in de buurt, waar je 
zelf kiest hoe je je geldzaken regelt en 
waar je voor advies altijd zonder 
afspraak kan binnenlopen. Waar men 
nog écht de tijd voor je neemt. “Dit 
sluit naadloos aan bij onze filosofie. 
Als local hero staan we, net als 
RegioBank, middenin de samenleving 
en dat maakt het zo’n goede match. 
Om die reden voelt deze uitbreiding 
van ons kantoor in Nuenen als een 
logische en zeer waardevolle stap”, 
vertelt directeur Henri Veldsink 
enthousiast. Met de toevoeging van 
RegioBank aan het kantoor in Nuenen 
heeft Veldsink Advies nu 27 vestigingen 
in Nederland met een bankfunctie.

Bankieren zoals je wilt, 
privé en zakelijk
Bankieren doen we veelal online en 
daar is niets mis mee. Het heeft wel 
tot gevolg dat banken steeds meer 

kantoren sluiten, vooral in de kleinere 
dorpen. Met de RegioBank in eigen 
huis houdt Veldsink Advies de deur 
graag voor haar klanten open. 
“Mensen kunnen hun geld straks 
gewoon persoonlijk bij ons komen 
opnemen”, vertelt Niels Kliebisch, 
vestigingsmanager van het Veldsink 
advieskantoor in Nuenen. “We helpen 
iedereen graag met uitleg over 
internetbankieren en het werken met 
de app”, gaat Niels verder. “Ook 
kunnen kinderen hier straks gerust 
met hun spaarvarken onder de arm 
naartoe komen om samen munten te 
tellen. Naast het feit dat dat natuurlijk 
heel leuk is, maakt het ze ook meer 
bewust van de waarde van geld en 
ook die educatieve kant vinden wij 
erg belangrijk.” 

Collega vestigingsmanager Frank 
den Toonder vult aan: “Ook aan 
(kleinzakelijke) ondernemers is ge-
dacht; of je nu een eigen winkel hebt 
of bestuurder bent van een stichting 

of vereniging, bij ons vind je een be-
taalpakket op maat waarmee je alles 
eenvoudig online regelt. Maar wij 
zouden Veldsink niet zijn als je voor 
hulp of advies niet even kan binnen-
lopen. Dat persoonlijke contact met 
een adviseur die jou écht kent en 
weet wat het beste bij jou past: dáár 
zit onze kracht en daar laten we Nue-
nen graag gebruik van maken!”

---------------------------------------------------------
“Kinderen kunnen hier gerust 
met hun spaarvarken onder 
de arm naartoe komen” 

Niels Kliebisch - 
Vestigingsmanager Veldsink Advies

---------------------------------------------------------
Totaalpakket 
aan financiële diensten
Met de uitbreiding als Zelfstandig 
Adviseur van RegioBank op de loca-
tie van het Veldsink kantoor aan Park 
26-28, biedt Veldsink Advies een to-
taalpakket aan financiële diensten. 
Van hypotheken tot verzekeringen, 
van bankzaken tot pensioenen, Veld-
sink Advies heeft het allemaal in huis. 
“Wij bieden je het gemak van één 
partij waar je terecht kunt voor al je 
financiële vraagstukken, van jong tot 
oud. Dus vanaf het samen tellen van 
de muntjes in je spaarvarken, tot aan 
het hypotheekadvies voor je droom-
huis, wij regelen het voor je”, zegt 
Niels enthousiast. Frank vult aan: 
“Daarnaast heeft het verruimen van 
onze diensten als voordeel dat wij 
jou als klant nóg beter leren kennen. 
Dit komt ons financieel advies, voor 
nu en in de toekomst, alleen maar 
ten goede.” 

Over Veldsink Advies
Familiebedrijf Veldsink Advies staat 
inmiddels 41 jaar symbool voor per-
soonlijk en onafhankelijk financieel 
advies. Met dienstverlening op het 
gebied van hypotheken, verzekerin-
gen, pensioenen, betalen en sparen 
investeert het bedrijf in langdurige 
relaties met particulieren en onder-
nemers, met als missie het bieden 
van financiële rust.

Aannemer werkt hard    
aan nieuwe Broekdijk
Nog een maandje en dan gaat de nieuwe Broekdijk open, de verbinding 
van Gerwen/Nuenen met Nederwetten en vice versa. Eind mei gaan de 
nieuwe rijweg en het nieuwe fietspad open voor alle verkeer. De aanne-
mer werkt met man en macht aan de laatste fase van de herinrichting 
Broekdijk en zet daarbij een snelle straatwerker in (zie foto). 

maken dan tijdelijk gebruik van de 
nieuwe rijweg. Het is opletten gebla-
zen bij het oprijden en afrijden van 
de rijweg. Los grind geeft geen goe-
de grip voor fietsbanden. Op Ko-
ningsdag is een vrouw met haar fiets 
bij de kruising Broek/Evert de Vries-
dreef/Broekdijk lelijk ten val geko-
men. Het stuk nieuwe rijweg dat al 
gereed is blijft gesloten voor door-
gaand (auto)verkeer.

Vanaf de driesprong Berg/Gerwense-
weg/Broekdijk is het kerkdorp Ne-
derwetten dan weer bereikbaar. En 
de bewoners van Nederwetten kun-
nen dan ook gebruik maken van de 
Broekdijk om naar Nuenen of Ger-
wen te rijden.

LET OP! In de laatste fase wordt het 
fietspad vanaf de Nieuwe Dijk tot de 
Gerwenseweg aangepakt. Fietsers 

Het Gerwense dorpsraadslid Ruurd van Heijst houdt een oogje in het zeil bij de snelle 
straatwerker op de Broekdijk….(foto Cees van Keulen) 

2020 New York Festivals World’s Best TV & Film

Goud & Brons     
voor Veldkamp Produkties
Afgelopen week zijn de Awards bekend gemaakt van New York Festivals 
World’s Best TV & Film 2020. Jaarlijks worden deze awards uitgereikt tij-
dens een gala op de NAB Show in Las Vegas; de grootste media & enter-
tainment conferentie van de wereld, maar door de coronacrisis heeft de 
organisatie besloten de bekendmaking online te laten plaatsvinden. 

Walt Disney Company, Al Jazeera, 
BBC Studio’s en vele andere grote in-
ternationaal bekende productiehui-
zen. In 2018 viel Veldkamp Produk-
ties in deze competitie ook al in de 
prijzen met een Bronze World Medal 
voor de productie ‘We Bring High-
Tech To Life’ voor Sioux Technologies. 

De met de Gouden en Bronzen We-
reld Medaille bekroonde films zijn te 
bekijken op de website van Veld-
kamp Produkties: https://veldkamp-
produkties.com/portfolio-item/crea-
ting-opportunities-sintlucas/ en htt-
ps://veldkampprodukties.com/port-
folio-item/change-the-inevitable-
brabantdc/

Het New York Festivals World’s Best 
TV & Film is de grootste internationa-
le competitie voor televisieproduc-
ties en opdrachtfilms uit de hele we-
reld. Voor de 2020 editie zijn uit meer 
dan 50 landen zo’n 1000 televisie- en 
videoproducties ingezonden welke 
door een vakjury van 205 mensen uit 
de hele wereld zijn beoordeeld. 
Veldkamp Produkties was met drie 
films in vier categorieën finalist. De 
film ‘Creating Opportunities’, gepro-
duceerd voor en in samenwerking 
met Sint Lucas, won een Gold World 
Medal in de categorie Editing. De film 
‘Change the Inevitable’ geprodu-
ceerd voor en in samenwerking met 
BrabantDC en de Provincie Noord-
Brabant, won een Bronze World Me-
dal in de categorie Public Relations & 
Social Engagement. Winnaars in ove-
rige categorieën in deze competitie 
zijn bijvoorbeeld Endemol Shine, The brabantdc/zijn bijvoorbeeld Endemol Shine, The 
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DNDD: twee a� everingen   
én een special op Koningsdag
In aflevering 7 kan gekeken worden naar interviews met Marlies Schulz 
(dominee Protestantse Gemeente Nuenen) en Stefanie Leijsen (mede-
werker LEV Nuenen). Willem van der Heijden levert een muzikale bijdra-
ge. Tot slot een gesprek met Bas van Keulen (café De Stam in Gerwen).

ring 7), www.youtube.com/watch?v= 
J0-Co4oMHh0 (aflevering 8) en www.
youtube.com/watch?v=QkGwHCVOLzk
(de Koningsdagspecial). 

Of maak gebruik van onderstaande 
QR-codes:

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

Informatie, muziek, creativiteit en 
sport: het zit allemaal in aflevering 8. 
Geopend wordt met het wekelijks 
gesprek met de burgemeester, waar-
na Esther van den Nieuwenhof (eige-
naar van Bonteboel en illustrator van 
het ‘gezicht’ van DNDD) uitlegt bij 
welke projecten ze zoal betrokken is. 
De muziek in deze aflevering is van 
Mark Elbers met een ode aan het 
mooie Nuenen. Het laatste interview 
is met Rens van den Nieuwenhof die 
vertelt over ‘walking football’.

In de special op Koningsdag de toe-
spraak van burgemeester Houben, een 
gesprek met Matthijs Brandt (voorzit-
ter Oranjecomité Nuenen) en de win-
nende gedichten n.a.v. de oproep ‘Ge-
dicht voor een Koning’ (van Suzanne 
van Mil en Annemieke Soethout).

Afleveringen terugkijken?
Inmiddels zijn al twee afleveringen 
verschenen op een eigen YouTube-
kanaal: DNDD Nuenen. Iedere afleve-
ring wordt ook op Facebook (Dwers 
Nuenen Draait Door) geplaatst. De 
YouTube links zijn: www.youtube.
com/watch?v=KitUrsqNyao (afleve-

Wel en Wee van Weverkeshof in Nuenen

DJ J’ROEN mixt      
op 45 meter hoogte
Afgelopen zaterdag 25 april draaide DJ J’ROEN van café Villa Fiesta te 
Eindhoven vanaf 45 meter hoogte. Dit voor alle gasten die hun stapavond 
in de kroeg moeten missen door de verplichte coronasluiting. DJ J’ROEN 
ging vanaf het Eeneind in Nuenen 45 meter hoog de lucht in en mixte een 
uur lang ‘stapavondmuziek’. De liveshow was via Facebook te volgen en 
er konden muzieknummers aangevraagd worden.

en de lucht was hemels blauw, ingre-
diënten voor een uur lang zomers 
muziekspektakel.

DJ J’ROEN, woonachtig in Nuenen en 
in het dagelijkse leven Jeroen Han-
sen, wilde in deze moeilijke tijd iets 
verrassends en unieks neerzetten. Bij 
de gemeente Nuenen vond hij een 
gewillig oor en kon hij zijn plan ten 
uitvoer brengen. De locatie was ge-
heim gehouden om toeloop te voor-
komen. Zaterdagmiddag klokslag 
15.00 uur startte hij zijn liveshow 
vanuit de lucht. De zon scheen volop 

Onze allerliefste opa Jan Strijbos is 70 jaar geworden

Onze opa staat altijd voor ons klaar! Wij hebben een mooi bord geknut-
seld en dat pronkt nu mooi in de voortuin in het centrum in Nuenen.

De kleinkinderen Lisa, Emma, Sem, Elin & Julia Strijbos

Daar loop ik dan weer, alleen, onder een vrolijk voorjaarszonnetje over het 
terrein van Weverkeshof, op weg naar mijn bijen. Hoe mooi had het kunnen 
zijn. Hoe druk had het kunnen zijn, maar Corona heeft anders beslist.

Denk nu niet dat het altijd rustig is op 
onze Nuenense boerderij, want de 
dieren bijvoorbeeld trekken zich niets 
aan van Covid-19, Corona of een lock-
down. Dat zelfde geldt voor het on-
kruid in groententuin en bloemen-
tuin. Alles groeit daar gewoon door 
alsof Jaap van Dissel en Mark Rutte 
daar niets over hebben gezegd.
Maar ja, de dieren hebben verzorging 
nodig: eten en drinken elke dag, scho-
ne hokken en ze moeten allemaal 
goed gezond blijven. Dus daar zijn 
elke dag, ’s morgens en ’s middags, 
dierverzorgers om te zorgen dat dat 
allemaal op rolletjes blijft lopen.

Dat we, ook voor onze bezoekers, 
weer allerlei mooie jonge dieren heb-
ben is natuurlijk heel fijn, maar als we 
ze niet mogen bekijken, er niet van 
kunnen genieten is dat allemaal een 
beetje zuur.
In de laatste week van maart zijn bij 
onze Kempische heideschapen 8 lam-
metjes geboren: 6 ooilammetjes en 2 
ramlammetjes. De bevallingen zijn al-
lemaal prima verlopen en alle lamme-
tjes zijn nog fantastisch gezond.
Met Pasen zijn er 65 kuikens uit het ei 
gekropen. Die donsbolletjes groeien 
al goed, maar ook hen mogen we niet 
gaan bekijken. Alle andere dieren ma-
ken het ook goed: ze lopen en spelen 
in hun weitjes, liggen in het zonnetje, 
eten wat, drinken wat, poepen wat en 
hebben er geen weet van dat er geen 
bezoekers rondlopen. Ik laat ook wat 

foto’s zien van onze dieren, zodat je 
met indirecte ogen kunt zien dat het 
echt zo is.
Ook het onkruid laten we niet zomaar 
onze tuinen verwilderen. Wekelijks, 
met in acht nemen van 2 meter tus-
senruimte, komen onze vrijwilligers 
van groententuin en bloementuin 
langs om het onkruid weg te halen en 
er vooral voor te zorgen dat, als we 
weer open kunnen, alles weer staat te 
geuren, te kleuren en voor iedereen 
mooi staat te wezen.
In de eerste maanden van dit jaar, 
toen we nog niet eens wisten hoe we 
Covid-19 moesten schrijven, dachten 
we er al over om een nieuw plan te 
gaan maken voor het achterterrein 
(ganzenvijver, geiten- en schapen-
weiden, de in de winter slecht be-
gaanbare paden). Aan het maken van 
die plannen zijn we niet eens toege-
komen. Wel hebben we van de rust 
gebruik gemaakt om de bestrating bij 
de ingang opnieuw te laten leggen.
En verder gaat de natuur haar eigen 
gang op Weverkeshof. Al in april heb 
ik 1 bijenzwerm kunnen voorkomen 
en 1 andere bijenkoningin nog net op 
tijd kunnen behouden. Zwermen 
doen bijenvolken normaal (maar wat 
is normaal in de natuur?) pas na april.

Jullie mogen nog steeds niet komen, 
maar nu weten jullie tenminste dat 
onze dierverzorgers en vrijwilligers in 
de tuinen, onze Weverkeshof goed 
blijven verzorgen.
Samen een beetje alleen.

Tot wanneer dit gaat duren weten we 
ook niet, maar we moeten nu nog ge-
sloten blijven voor publiek. Geen kin-
derfeestjes, geen leergierige klassen 
en docenten, geen papa’s, mama’s, 
opa’s en oma’s aan de koffie, geen 
rondfietsende kinderen, geen mu-
ziekzondagen, afgedekte zandbak. 
Stilte. Samen een beetje alleen dus.
Geen voorjaars-boekenmarkt, waar-
schijnlijk geen boerenmertje, geen 
honing slingeren en schaapsscheren 
voor publiek. Voorlopig. Heel veel 
niet dus tot ???  We weten het niet (tot 
de grote boekenmarkt ??), maar zodra 
we weer open gaan, nota bene in het 
jaar dat ons hoofdgebouw 35 jaar be-
staat, laten we het jullie met veel la-
waai weten.
Hoe leuk zou het zijn als we morgen 
wakker worden en het allemaal een 
slechte droom blijkt te zijn geweest. 
Nou, ik zal jullie uit die droom halen: 
het is echt zo. We leven nu in een nieu-
we werkelijkheid en zoals het in 2019 
was zal het even niet meer worden.
Komen we er allemaal bovenop? Ze-
ker. De meeste mensen houden niet 
van veranderingen, maar ze kunnen 
zich fantastisch aanpassen aan nieu-
we omstandigheden. Laten we de 
kans met beide handen aanpakken: 
op weg naar nieuwe mooie tijden.

Blijf blijmoedig en gezond. Tot snel al-
lemaal.

P.S. Kijk ook eens naar de filmpjes op 
DNDD op facebook en LON, daar is 
ook een item over onze lammetjes en 
een LON-filmpje over Weverkeshof 
uit 1993.

Bingotime in de Panakkers!
Een Bingo georganiseerd in de wijk Panakkers die iedereen kon volgen 
vanuit de huiskamer. Jacqueline en Bertine hadden dit georganiseerd om 
toch iets te organiseren in de wijk en ook de Corona regels na te leven. 
Met het programma Zoom kon iedereen op zijn eigen PC de bingo volgen. 
Een alternatief om de Bingonummers door te krijgen was om deze te le-
zen in de WhatsApp groep.

groep zetten zodat deze gecontro-
leerd kon worden. Door het mooie 
weer zaten er ook op diverse plekken 
mensen in de voortuin of op de oprit. 
Het was een hele leuke middag en 
omdat er bij ons in de buurt diverse 
gezinnen buiten zaten bleef het tot 
lang na de Bingo nog heel gezellig in 
de straat.
Dit moeten we zeker nog eens over-
doen.

Huub en Anita Strijbos

Ruim 50 deelnemers hadden inge-
schreven om mee te doen en de Bin-
gokaarten waren bij iedereen in de 
brievenbus gedaan.
Bertine en Jacqueline stonden in de 
voortuin in de Constantijnstraat met 
de bingoballen en iedereen die een 
prijs had gewonnen kon daar meteen 
een prijs uit komen zoeken.
Om te controleren of je echt Bingo 
had moest je een foto maken van je 
Bingokaart en deze in de WhatsApp 

Info over coronavirus 
Nieuwe video-animatie 
in begrijpelijke taal   
voor gezinnen met  
kinderen t/m 12 jaar

Eén op de negen ouders met school-
gaande kinderen is laaggeletterd. 
Voor hen is alle informatie over de co-
ronamaatregelen voor kinderen tot 
en met 12 jaar veel en ingewikkeld. 
Daarom biedt Stichting Lezen en 
Schrijven een video-animatie in be-
grijpelijke taal. Het is van levensbe-
lang dat iedereen in Nederland de 
nieuwe maatregelen begrijpt. Zo’n 
2,5 miljoen volwassenen in Neder-
land hebben grote moeite met lezen, 
schrijven en/of rekenen.

Animatie
Via alle media komt de berichtgeving 
over het coronavirus voortdurend op 
iedereen af. Het is de vraag of al die 
berichtgeving op een begrijpelijk ni-
veau is voor de 2,5 miljoen laaggelet-
terden in Nederland. Om die reden 
maakt Stichting Lezen en Schrijven 
sinds eind maart video-animaties. De 
video’s ‘Corona, wat nu?’ en ‘Wat is 1,5 
meter?’ leggen de tips van het RIVM 
in begrijpelijke taal uit. Getekende 
animaties versterken de tekst in 
beeld en geluid. De derde video-ani-
matie gaat over de maatregelen voor 
kinderen tot en met 12 jaar.

Downloaden
Op de website lezenenschrijven.nl/co-
rona zijn de drie video-animaties te 
zien. Iedereen mag deze video gebrui-
ken en inzetten. Op de website bun-
delt Stichting Lezen en Schrijven in be-
grijpelijke taal informatie over corona 
en over de te nemen maatregelen.

Laat Nuenen   
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het nieuws

wat u vindt dat Nuenen 
moet weten. Plaats GRATIS

uw redactioneel artikel.
redactie@ronddelinde.nl

foto Carla van den Nieuwenhof
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LINDEBLAADJES

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

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

 dagvlinder PUZZELHOEKPUZZELHOEKWeek 18

Horizontaal: 1 insect 6 rigoureus 12 deel v.e. ei 13 opstandig 15 vertrager 16 een weinig 
18 bron 19 plakmiddel 20 titel 22 staat 25 uitroep van afkeer 26 muziekinstrument 
29 wees gegroet 30 partij in een geding 32 ontlastend bewijs 34 cijfer 36 plantenwereld 
37 stijf 39 reusachtig 41 zangspel 43 toevluchtsoord 45 woonschip 47 spelleiding 
49 deel v.d. bijbel 50 vis 52 deo volente 53 wilde haver 55 vragend vnw. 56 recht vaarwater 
58 halsbont 59 deel v.e. breuk 61 vliegenier 63 ervaren leidsman 64 bedehuis.

Verticaal: 1 uitroep van vreugde 2 familielid 3 mijns inziens 4 maand 5 lof bewijzen 
7 deel v.e. trap 8 opstootje 9 getijde 10 zelfkant 11 aardbol 12 felle boosheid 14 verdriet 
17 hardnekkig 18 babybedje 21 legerrang 23 televisie 24 buikloop 27 slavenschip 
28 deel van Oostenrijk 30 wondvocht 31 ransel 33 drinkgelegenheid 35 ratelpopulier 
38 vuurmond 40 tijding 41 berggeel 42 snedig 44 wasem 46 Romanum Imperium 
48 afgod 50 betaalwijze 51 plakband 54 afslagplaats bij golf 55 voorschrift 57 horizon 
58 uitroep van afkeer 60 met name 62 langspeelplaat.

A G E N D A I N T E N S

M A K A R D I N A A L E R

O R D E R V E T P A N N E

O D E R P I P E T N O O D

R E U W E E R O S E R E

D K R A N S N E M E N R

E G A R

A S P O N S B L A A S A

A L T N E C O U D P E T

R O E S T H A N S K A N O

O E R A L R A S D I N G O

N N R E P A R A T I E T M

S L A L O M I T A L I E

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

Oplossingen wk 17
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

BAMBOESCHEUT

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.

ARROGANTIE
BANALITEIT
BONNET
BUIGING
CORSO
DUBIO
EMMEN
FEITE
HANEKAM
HOEKSTEEN
HUISARREST
INGEVEN
KAZEN
KOLENHOK
LACUNE
LEIDING
LEUGEN
LIGGEN
NACHTMIS
NERING
NEUTRONEN
ONBEHOUWEN
OPDISSEN
ORANGEADE
PANNE
PENSION
PIANO
PILLETJE
RANDEN
REKENSCHAP
ROLBAND
ROUGE
ROUWDIENST
SPRUIT
TAPIR
TRANCE
TREEM
VALREEP
VARAAN
VLAAMS
ZEDEN
ZESDELIG

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

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

1 7 5
7 6 2 9 3

8 1
7 5
6 5 1 8

2 6
3 7

5 9 2 7 6
8 4 9

Sudoku

week 16, Mw. L. Blaakman, Eindhoven.

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

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

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

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

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

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

Openingstijden:
Ma.- vr. van 10.00 - 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

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

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

TE KOOP: Damesfiets, 
Koga Miyata Prominence, 
in zeer goede staat. Wei-
nig gebruikt. Framemaat 
47, 21 versnellingen. We-
gens aanschaf electrische 
fiets € 300,- euro. Tel.: 06-
28056589.

TUINONDERHOUD  Nu-
enen-Eeneind, wie vindt 
het leuk om tegen een ver-
goeding mijn onderhouds-
vriendelijke tuin bij te hou-
den? Tel 0641043359.

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

Binnenkort 
ook in Nuenen

Uw bank dichtbij

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

Op het veldje bij de Spierkesdreef werden door 2 gezinnen 
Koningsspelen gespeeld, helaas zonder Koning.

In de Voirt waren 3 meisjes aan het dansen op leuke muziek 
voor de voorbijgaande fietsers en wandelaars. 

STEUN 
DE LOKALE 
ONDERNEMERS✔

Met elkaar & 
voor elkaar.....
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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

Het verlies was er al voor het einde kwam
Toen die onzekere verwarring bezit van je gedachten nam
Wij voelden mee, je stil verdriet
Wij treuren, maar vergeten je niet

Wij zijn bedroefd, maar dankbaar voor de zorgzaamheid en liefde die hij 
ons heeft gegeven. Wetend dat het goed is zo, hebben wij afscheid 
genomen van mijn man, onze vader, schoonvader en opa

Kees van Schaik
Cornelis Hubertus Antonius Sven

echtgenoot van

Dorie van Schaik-Bleeker
* Leeuwarden, 23 oktober 1934 † Oirschot, 18 april 2020

 Nuenen: Dorie

 Prato (IT): Paul en Christina
 Jasmin en Matteo
 Nadesh en Lorenzo

 Son: Peter en Marja
 Margit en Jesper
 Anneloes

 Castricum: Willem en Alena
 Hidde en Margot 
 Lotte en Patrique
 Stijn en Iris

 Kudelstaart: Huub en Marieke
 Desiree en Gerco
 Lianne
 Wouter

Pieter Dekkersstraat 52, 5671 DA  Nuenen

Wij hebben in beslotenheid afscheid van Kees genomen op donderdag 23 april 
in crematorium Berkendonk in Helmond.

Een condoleance kunt u plaatsen op: www.memori.nl/kees-van-schaik.

Op 13 april is toch nog onverwacht overleden onze zus,
 tante en oudtante

Jeannette Arina de Wit
Schiedam, 2 februari 1948          Nuenen, 13 april 2020

 Ter Apel:  Bert en Thea †
      Astrid en Marcel, Belle, Ruup
      Martijn en Katja, Anna, Collin

 Nuenen:  Erwin 

 Nuenen:  Marchel

We missen haar.

Refeling 47, 5672 CH Nuenen

De crematie heeft inmiddels volgens haar wens 
in besloten kring plaatsgevonden.

Wij zijn overweldigd door uw medeleven na het overlijden van 
mijn man, onze (schoon)vader en opa

LEONARD HAZENBERG

Helaas is het onmogelijk om naar ieder persoonlijk te reageren. 
Daarom willen wij u op deze manier hartelijk danken.

Joke Hazenberg - de Louw
Kinderen en kleinkinderen

Ons mam was een buitenmens, een bezige bij. 
Om het huis, in de tuin en op de boerderij. 
Trots op haar gezin, altijd gastvrij. Er was plek 
voor iedereen. Schuif maar aan, dan zetten we 
er een bord bij.

Moedig en volhardend maakte zij haar dromen 
waar. Eerst met ons pap en later was Walther 
er voor haar. Niets was moeilijk of onmogelijk, 
als je er maar aan begon. We herinneren haar 
vooral zoals ze was toen ze alles nog kon.

Verdrietig, maar vervuld van mooie herinneringen, nemen we afscheid 
van mijn maatje, onze lieve (schoon)moeder en oma

Jo Gevers - van Rooij
Johanna Maria Petronella

¶ Nuenen, 6 april 1937                          † Nuenen, 23 april 2020

weduwe van

Jan Gevers

dierbare vriendin van

Walther van Schijndel

Walther, kinderen en kleinkinderen

We nemen op donderdag 30 april om 11.00 uur in besloten kring afscheid.            
U kunt het afscheid volgen via: www.gevers-van-rooij.nl.

Wij bedanken alle medewerkers van Savant Zorg en van zorgcentrum Akkers 
voor de liefdevolle verzorging.

Correspondentieadres: Prinsenweier 22, 5673 TZ, Nuenen

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

In onze parochie zijn overleden Fran-
cien van Helvoirt - van Gompel, Mar-
got Begemannstraat 11 en Jo Gevers - 
van Rooij, Margot Begemannstraat 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 2831210, of elke 
zondag tussen 11.00 uur en 12.00 uur 
in de H. Clemenskerk te Nuenen.
Op dinsdag 5 mei is het secretariaat 
gesloten.

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

De kerkdienst van 3 mei zal 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. U 
moet klikken op ‘live stream’. Na af-
loop kunt u meedoen met onze virtu-
ele koffieontmoeting. Ook daarvoor 
staat een link op de website. De voor-
ganger van deze zondag is kerkelijk 
werker P. Flach. De (digitale) collecte 
is voor traumahulp in Nigeria.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Openbare vieringen van derde 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 derde 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’).

Taizé-vesper via      
een video- en audiowebstream
Komende zondag is er weer een Taizévesper. Dit keer kunnen we geen 
vesper houden in het Kerkje. Met behulp van een webstreaming zorgen 
we voor een speciale vesper, die u thuis kunt zien en beluisteren. Mee-
doen op afstand en je verbonden voelen met elkaar.

SeniorWeb   
in Coronatijd
Zoals zoveel organisaties heeft ook 
SeniorWeb Nuenen haar activiteiten 
abrupt af moeten sluiten, lopende 
cursussen zijn afgebroken, Helpdesk 
en Computercafé gestopt. Hoe lang 
dit zal duren en of er een veilige om-
geving gecreëerd kan worden in 
onze bibliotheek om kleinschalig 
weer iets op te starten blijft de vraag. 
Gelukkig kan de landelijke Senior-
Web organisatie wel online onder-
steuning bieden.

Ondersteuning vanuit SeniorWeb
Landelijk SeniorWeb ziet nu een 
groeiende belangstelling voor on-
dersteuning bij videobellen en on-
line boodschappen doen, maar ook 
zijn mensen op zoek naar leuke web-
sites nu men verplicht binnen zit.

Thuis online
Op www.seniorweb.nl/thuis-online 
vinden mensen handige stap-voor-
stapuitleg over praktische zaken, 
zoals contact onderhouden via 
WhatsApp of Skype en online bood-
schappen doen. En tevens veel inspi-
ratie om thuis online leuke dingen te 
doen. Denk hierbij aan uitleg over so-
ciale media, online muziek luisteren 
of virtueel een museum bezoeken.
Men kan ook gebruik maken van de 
PCHulp via telefoon of via internet. 
Op deze manier wil SeniorWeb men-
sen helpen om, juist in deze tijd, thuis 
online te zijn en contact met hun 
naasten te onderhouden.

Tijdelijk gratis hulp per telefoon 
bij SeniorWeb
Lukt videobellen niet, loopt u vast in 
WhatsApp of hebt u een ander com-
puterprobleem? Bel gratis het hulp-
nummer van SeniorWeb.
De coronamaatregelen houden ons 
voorlopig thuis. Gelukkig is er via in-
ternet veel mogelijk. Op de eerste 
plaats contact door videobellen.
SeniorWeb heeft met www.senior-
web.nl/thuis-online allerlei nuttige 
maar ook leuke informatie verzameld 
om deze moeilijke tijd te kunnen 
doorstaan. Ook kan iedereen gratis 
een beroep doen op onze digitale 
hulp. Want niet iedereen is even han-
dig met de smartphone, tablet of 
computer.

Tijdelijk gratis hulpnummer
Onze vrijwilligers helpen u op werk-
dagen tussen 09.00 en 12.00 uur tele-
fonisch op weg bij digitale proble-
men. Tussen 9.00 en 10.30 uur, is het 
rustig en wordt u het snelst gehol-
pen. Het hulpnummer is 0800 - 0506.

De opzet van de vesper is zoals het al-
tijd is: luisteren naar Taizéliederen, 
luisteren naar teksten en meditatieve 
pianomuziek.  Komende zondag zul-
len we ‘herdenken en vieren’. Een vie-
ring, voorafgaand aan de ‘Bevrijding’. 
Nu we in deze tijd zelf ‘gevangen’ zijn, 
is het wel bijzonder, juist nu we zelf zo 
verlangen naar bevrijding. Maar nog 
steeds is het een periode, dat in het te-
ken staat van ‘hoop en verwachting’. 
Heel erg contrastrijk deze tegenstel-
ling. Het thema is ‘de deur op een kier?’

De Taizé-vesper zal te beluisteren zijn 
via de www.kerkdienstgemist.nl. 
Kies PGN Nuenen, kies 5 april en kies 
TAIZÉVESPER. 

Ook zal op de site van de PGN-Nue-
nen een link naar de videostream te 
vinden zijn. Op de website zal om tij-
dens de viering mee te lezen een 
Orde van Dienst met de teksten en 
liederen te vinden zijn.
De vesper begint om 19.30 uur. Voor-
afgaand is er pianomuziek.
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Een oproep aan alle basisschoolkinderen  
in Nuenen, Gerwen en Nederwetten!

meente: Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten.

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.

Zoek in jullie huis zoveel mogelijk 
oude foto’s op papier. Ga na wie er op 
staan of wat er op staat, hoe oud de 
foto’s zijn en maak er een kort ver-
haaltje bij.

Stuur je verhaal (met een foto) naar 
dit mailadres: info@drijehornick.nl 
Vermeld er je naam en leeftijd bij.

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 Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten. Deze 
vereniging bestaat al sinds 1971. Drij-
ehornick is een oude schrijfwijze van 
het woord Driehurk, dat driehoek be-
tekent. Deze driehoek staat symbool 
voor de drie dorpen van onze ge- Pixabay.com

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

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

Wat gebeurt er met jouw verhaal?
Jouw bijdrage komt binnen bij de 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….

Basisschool Het Mooiste Blauw 
is bijna klaar
In Nuenen-west wordt de laatste hand gelegd aan het prachtige school-
gebouw waar na de zomervakantie, kinderen, ouders en medewerkers 
ontvangen kunnen worden.

Drie units; onder- midden- en boven-
bouw met ieder drie stamgroepen 
die een vaste ‘thuisruimte’ hebben en 
samen een groot speel en leerplein 
delen.
In de school biedt Korein voor- en na-
schoolse opvang aan en er komt een 
peutergroep die aansluit bij de on-
derbouw.

EN|EN architecten is er in geslaagd om 
een gebouw te ontwerpen waar ie-
dereen bewondering voor heeft. Voor 
een impressie en info over jenaplan-
onderwijs: www.obsdemijlpaal.nl
Voor informatie over kinderopvang: 
www.korein.nl

In mei wordt de bouw opgeleverd 
door bouwbedrijf van Stiphout. Tot 
eind juni heeft Puur Sang Interieur-
concepten, de tijd voor de inrichting. 
Nog net voor de zomervakantie zal 
basisschool De Mijlpaal verhuizen van 
Nuenen-zuid naar de nieuwe plek.
Het is de bedoeling dat alle kinderen 
die na de zomervakantie starten in 
Het Mooiste Blauw nog voor de va-
kantie elkaar hebben ontmoet, we-
ten bij wie ze in de groep komen en 
het gebouw en de omgeving alvast 
hebben verkend.
De school is zo gebouwd en ingericht 
dat het jenaplanconcept optimaal tot 
uiting komt.

Het Mooist Blauw is bijna klaar

Baseer je op de feiten
Het is moeilijk om in deze tijd over iets anders te schrijven dan over corona en 
de gevolgen. Het houdt iedereen bezig. In de eerste plaats is er natuurlijk ver-
driet over het verlies van dierbaren en grote zorg over ziekte en besmetting. 
Daarna volgt de zorg over de economische gevolgen. Het is haast niet voor te 
stellen dat je daardoor niet geraakt zult worden. Velen - en ook mensen die er-
voor gestudeerd hebben - schetsen gitzwarte scenario’s. Ze spreken zelfs over 
een crisis die nog dieper wordt dan die van de jaren dertig in de vorige eeuw. 
Die situatie lijkt me heel moeilijk vergelijkbaar. 
Ook als het gaat over de woningmarkt proberen velen ons in het diepste dal 
ooit te praten. Vooropgesteld: niemand weet hoe lang de beperkingen van 
kracht blijven en hoe sterk ze de economie gaan beïnvloeden. Maar ik zeg in 
navolging van landelijk NVM-voorzitter Onno Hoes wel: baseer je op de feiten! 
Natuurlijk krijgen wij makelaars weer het verwijt dat we de zaak graag wat 
mooier voorstellen om de markt in beweging te houden. Dat is een overschat-
ting van onze mogelijkheden. De klant laat zich door ons echt niet naar een 
woning praten als ze er geen vertrouwen in hebben. 
Wij baseren ons op real-time data die de NVM beschikbaar heeft en daaruit 
blijkt tot nu toe geen grote terugval in het aantal verkopen. En we zien geen in-

zakkende prijzen, maar een stabilisatie. Hoe het precies 
verder gaat, weten we niet. Wel dat de krapte groot blijft 

op de woningmarkt. De club van projectontwikkelaars 
meldt dat ook de verkoop van nieuwbouwwoningen 
- na een kleine terugval - zich al herstelt. Wij zijn daar-
om een beetje nijdig op onheilsprofeten als het EIB 
(Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid) en 
ABN Amro die doemscenario’s schetsen met massa-

ontslag in de bouw en een zware crisis op de woning-
markt. Zij baseren zich niet op feiten, maar op angstge-
voel. De banken wakkeren dat nog eens aan door zich 

minder soepel op te stellen bij hypotheekaanvragen, 
ook als daar geen enkele aanleiding voor is. Op die 
manier help je de crisis een handje. 

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Nuenense ondernemers helpen 
huisartsenpraktijken    
met honderden mondkapjes
Na de eerste zending op 31 maart heeft Gerard van Keulen (ETB van Keulen; be-
stuurslid van Ondernemerscontact Nuenen OCN) nogmaals een verzameling 
mondkapjes kunnen afleveren bij de gezamenlijke huisartsen in Nuenen. In to-
taal zijn hiermee enkele honderden mondkapjes beschikbaar gesteld door de 
Nuenense ondernemers die daarmee hun maatschappelijke betrokkenheid to-
nen! De mondkapjes blijven hard nodig de komende periode!

Nu breekt de periode aan dat er veel visites gebracht zullen worden aan zieke 
(Corona)patiënten. Daarmee ontstaat een nieuwe behoefte; er dreigt nu een 
tekort aan beschermende schorten bij de huisartsen in Nuenen. Ook deze 
vraag is inmiddels bij de leden van OCN neergelegd.

Voor diegene die wil:
“Het RADBOUDUMC Nijmegen, centrum voor mindfulness en compassie, biedt in deze 
corona-periode dagelijks gratis live een mindfulness of compassieoefening aan, ver-
zorgd door ervaren trainers die verbonden zijn aan het Radboudcentrum te Nijmegen.”
Meer info: https://www.radboudcentrumvoormindfulness.nl/het-centrum/10545/

Carolien Timmermans (mindfulness en compassietrainer), Putterlaan 20, 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

Villahof ‘De Beekse Tuin’ in aanbouw

Dozijn verkochte villa’s   
aan de Beekstraat in Nuenen 
In villahof ‘De Beekse Tuin’ in Nuenen worden 12 villa’s gebouwd. Een dozijn vil-
la’s: acht luxe villa’s aan de Beekse Tuin en vier royale villa’s aan de Beekstraat. 
De kopers hebben zo rond de half miljoen euro betaald en komen te wonen in 
een luxe villa met alle gemakken van nu op een historische plek met allure. 
‘Klaar voor een zorgeloze toekomst’, aldus de makelaars op hun site. Vorige 
week heeft het Nuenense sloopbedrijf Ton Beks het vervallen gebouw van de 
voormalige vestiging van Tuintechnisch Bureau Smeulders aan de Beekstraat 
vakkundig met de grond gelijk gemaakt. Het grote perceel is verdeeld in twaalf 
bouwkavels voor een dozijn luxe villa’s. Reuvers Bouw uit Oss gaat binnenkort 
starten met de bouw van deze villa’s (foto’s Cees van Keulen). 

Dorpsraad Lieshout 
ondersteunt ook 
kleine projecten
Dat de Dorpsraad Lieshout meepraat 
bij grote projecten en daar probeert 
de belangen van de Lieshoutenaren 
te vertegenwoordigen is algemeen 
bekend.
Dat ze ook kleinere, lokale initiatieven 
ondersteunen en zelfs vooruit helpen 
is wellicht wat minder bekend. 
Een voorbeeld hiervan is het terrein, 
achter het Franciscus-hof, waar met 
inspanningen van onder andere de 
Dorpsraad Lieshout een aantrekkelijk 
parkje is gemaakt.
Het terrein achter het Franciscus-hof 
is lange tijd redelijk onbegaanbaar 
geweest. Via het Oranje Fonds zijn er 
wat middelen gekomen om het ter-
rein op te knappen en er een kippen-
hok te bouwen. 
Om dit kippenhok van elektra te 
voorzien is er bij de Dorpsraad Lies-
hout aangeklopt. Zij hebben dit pro-
ject ondersteunt en gezorgd voor 
een zonnepaneel en windmolentje, 
zodat hier groene stroom opgewekt 
kan worden en er dus verlichting in 
het hok kan worden aangelegd.

Kruisbeeld
Later kreeg het nieuwe parkje het 
kruisbeeld aangeboden dat in het ver-
leden had gestaan bij het oude kerk-
hof, aan de Burg. Van de Heuvelstraat. 
Ook dat element moest een mooie 
plaats krijgen in het parkje. Opnieuw is 
de Dorpsraad Lieshout hier met raad 
en daad ingesprongen en hebben zij 
letterlijk de fundamenten gelegd zo-
dat het kruisbeeld daar kon staan. 
Door deze ondersteuning is het park-
je een mooie samenkomstplaats ge-
worden.
Op deze wijze ondersteunt de Dorps-
raad Lieshout dus ook kleine initiatie-
ven. Die raad is er dus niet alleen voor 
de inspraak bij de grotere projecten. 
Zij helpen op deze wijze ook vereni-
gingen, maar dus ook lokale projec-
ten. Heeft u ook zo’n vraag of verzoek 
aan de Dorpsraad Lieshout? Ga dan 
naar de site van de Dorpsraad (www.
dorpsraad-lieshout.nl) en download 
het aanvraagformulier. Insturen en 
vragen stellen kan natuurlijk altijd via 
info@dorpsraad-lieshout.nl



ROND DE LINDE week 18 Donderdag 30 april 2020

BCL start weer op 
met jeugd

Badminton Club Lieshout wil graag 
zo snel mogelijk weer opstarten. Van-
wege de lockdown-maatregelen 
hebben de Lieshoutenaren hun sport 
al enige tijd niet meer fysiek kunnen 
uitoefenen. Vanwege de versoepe-
ling, die aangekondigd is voor het 
sporten door de jeugd, ziet de vereni-
ging kansen om weer op te starten: 
eerst met de jeugd.

Versoepeling 
Met de onlangs aangekondigde be-
perkte versoepeling van de ‘intelli-
gente lockdown’ zijn er kansen ge-
schapen om weer op te starten met 
de jeugd. Buitensporten zijn immers, 
onder bepaalde voorwaarden, vanaf 
29 april weer toegestaan. En, bad-
minton is in Nederland officieel een 
zaalsport, maar badmintonnen kan 
natuurlijk ook prima buiten! Om die 
reden heeft Badminton Club Lies-
hout snel een werkgroepje opgestart 
met Frans van Waardenburg, Tim van 
Bommel, Ainara Vandegard en Isa 
Verkoeijen om de mogelijkheden 
verder te onderzoeken. Zij zijn inmid-
dels tot de conclusie gekomen dat 
het prima zou kunnen.

Randvoorwaarden
Om op te kunnen starten zijn echter 
wat toestemmingen en hulpmidde-
len nodig. Allereerst is daarom een 
verzoek bij de Gemeente Laarbeek 
ingediend om gebruik te mogen ma-
ken van het parkeerterrein náást 
Sporthal de Klumper: hier kan prima 
buiten-badminton gespeeld worden. 
Ook hebben ze inmiddels speciale 
buitenshuttles aangeschaft om ook 
met een beetje wind te kunnen bad-
mintonnen. Ook netten zijn inmid-
dels beschikbaar. Hiernaast zijn pro-
tocollen opgesteld voor het brengen 
en halen van de kinderen en de aan-
wezigheid van ouders. Tevens is er 
een aparte opzet gemaakt voor de 
kinderen van 12 tot 18 jaar. Kortom: 
Badminton Club Lieshout staat klaar 
om op te starten.

Digitaal
Intussen blijft de vereniging volop 
actief op het digitale front. De senio-
ren spelen volop mee in de wekelijk-
se ‘Kahoot-quiz’ die door Derek Dir-
ven onderhouden wordt en steeds 
weer voorzien wordt van verassende 
vragen. De jeugd speelt mee in de 
door Tim van Bommel geïnitieerde 
challenges: inmiddels zijn er hier al 
zes van gelopen. Hiernaast is de hele 
vereniging nog bezig om digitaal 
met elkaar te badmintonnen: alle le-
den is gevraagd een filmpje van zich-
zelf te maken waarbij een shuttle 
naar de persoon toe wordt geslagen; 
hij/zij vangt deze op en slaat deze 
weer verder. Door al deze filmpjes 
achter elkaar te monteren is de hele 
vereniging tóçh met elkaar aan het 
badmintonnen.
www.badmintonclublieshout.nl

De jeugd staat klaar om weer te gaan 
badmintonnen !

Mason-James: nieuwe inwoner 
in onze gemeente
Hoera een jongen! Dat zeggen Mabel Rissewijck en Edwin van Dongen, de 
blije ouders van Mason-James. Het is hun eerste kind en zijn roepnaam 
luidt Mason. Twee keer Mason-James in de voortuin van Hoekstraat 72A 
in Nederwetten, bij afbeeldingen van een kinderwagen en een hond. Zijn 
moeder Mabel is opgegroeid in Eindhoven en vader Edwin in Etten-Leur. 
Mason: welkom in de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 

Hebt u ook een aankondiging in de 
voortuin staan of een ‘geboortekaart-
je’ op de raam of een hek, schiet dan 
een fotootje en mail dat met toelich-
ting naar redactie@ronddelinde.nl. 
Alleen naam en adres doorgeven 
mag ook, dan sturen wij een foto-
graaf op pad om het ‘geboortekaart-
je’ vast te leggen. De foto van de 
openbare aankondiging van de ge-
boorte van Mason van Dongen in Ne-
derwetten is gemaakt door Cees van 
Keulen uit Gerwen.

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

Er zijn van die oude weggetjes in Nuenen die je niet gauw 
zult vinden, omdat je er eigenlijk nooit hoeft te zijn. Zo’n weggetje is ’t 
Hool, beter bekend als De Geer. Diep verscholen aan dit zandpad stonden 
hier in 1832 twee boerderijtjes. Omstreeks 1850 liet de toenmalige eige-
naar, klompenmaker Teeuwen, er een van slopen. Het pand dat bleef staan 
is in de loop der eeuwen diverse malen, vernieuwd, verbouwd en her-
bouwd. Tegenwoordig is dit De Geer 15. Sinds de aankoop door Laurens 
van der Zanden rond 1873 is het in de familie gebleven. Eigenaren waren 
onder andere ‘Dulfke’ van der Linden, Jan Bax, Martinus Vogels en zijn zoon 
Jan. Op de foto voor de boerderij staan Marinus en Lucia Vogels. Poserend 
voor de groepsfoto staan van links naar rechts: Ria Vogels, Martien Vogels, 
Joke Bax, Marietje van der Linden, Joke van der Linden, Walter Bax en Jan 
Vogels.
Meer over De Geer kunt u lezen in het boek Nuenen op het randje op pagi-
na 77 t/m 80.

Hartverwarmende initiatieven 
voor bewoners Archipel Akkers
Nu ons leven volledig in het teken staat van het coronavirus, worden er 
door het hele land acties georganiseerd om elkaar te steunen. Zo werd 
Archipel Akkers de afgelopen weken overspoeld met mooie initiatieven 
om de bewoners van het verpleeghuis een hart onder de riem te steken.

aan de bewoners van Akkers aange-
boden. Jannie van Voren, medewer-
ker van Archipel Vervoersvoorzie-
ning, heeft de scheurkalender be-
zorgd aan alle extramurale cliënten 
die gewoonlijk naar de dagbesteding 
komen, maar nu thuis moeten ver-
blijven.

Bezoek door vide-momenten
Binnen Akkers zelf ontstaan ook aller-
lei initiatieven. Alexandra: “De dagbe-
steding heeft een activiteitenboekje 
gemaakt, zodat alle cliënten die door 
de coronacrisis thuis moeten verblij-
ven, toch actief kunnen zijn. En we 
zijn begonnen met zogenaamde ‘vi-
de-momenten’, waarbij bewoners in 
een aparte ruimte familiebezoek kun-
nen ontvangen. Het bezoek wordt 
van de bewoner afgeschermd door 
middel van een raam en er wordt ge-
communiceerd door middel van een 
babyfoon, die is gesponsord door 
stichting Vrienden van de Akkers. Op 
deze manier kunnen bewoners toch 
in contact blijven met hun dierbaren. 
We hopen door dit soort acties de 
zwaarte van het sociaal isolement iets 
te verlichten en willen iedereen die 
ons de afgelopen tijd heeft bijge-
staan, ontzettend bedanken!”

Alexandra Schattefor, programmalei-
der Akkers Cultuur, vertelt: “De afgelo-
pen tijd heeft de Nuenense gemeen-
schap zich met veel liefde ingezet om 
onze bewoners en medewerkers te 
steunen. Zo ontvingen we van Nue-
nense ondernemers al gebak, verse 
sapjes, puzzelboeken, tijdschriften, 
bloemen en chocolade. En met Pasen 
kregen we zelfs een paasbrood toege-
stuurd. Ook worden we regelmatig 
getrakteerd op gratis optredens en at-
tenties van vrijwilligers, die de bewo-
ners nu niet fysiek kunnen bijstaan. En 
we krijgen de mooiste zelfgemaakte 
producten toegestuurd, waaronder 
tekeningen en knutselwerken. Hetty 
Sol-Coppen maakte zelfs tachtig ge-
stoffeerde harten die met Moederdag 
onder bewoners en medewerkers 
worden uitgedeeld.”

Scheurkalender
Ook scholen dragen het verpleeg-
huis een warm hart toe. Zo bedach-
ten leerlingen van het Nuenens Col-
lege een scheurkalender voor oude-
ren in de gemeente. De scheurkalen-
der loopt van 1 mei tot en met 31 de-
cember en is gevuld met puzzels, ge-
dichten en tekeningen. Afgelopen 
dinsdag 21 april werd de kalender 

Nationale driekleur kleurt het 
centrum op K(w)oningsdag
Maandag 27 april waren ze al vroeg op pad, de ondernemers van Nuenen, sa-
men met het Oranje Comité en de scouting om het hele centrum te voorzien van 
onze nationale driekleur. Om 9.30 uur startte men bij de kiosk in het Park, om 
van daaruit alle in het centrum aanwezige vlaggenstokhouders te voorzien van 
een vlag. Het prachtige weer deed de rest en zo kreeg Nuenen, ondanks wo-
ningsdag, toch een feestelijke aanblik.

Een impressie van het ophangen van de vlaggen

STEUN 
DE LOKALE 
ONDERNEMERS✔

Met elkaar & 

voor elkaar.....
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Spaanse margriet
Heeft prachtige bloemen en 
kan in de felle zon. In diverse 
kleuren. 1.75 p.st.

0.99

Nerium Oleander
Houdt van een zonni-
ge, warme plek. Di-
verse kleuren, in 21cm-
pot. 70cm hoog. 16.99

Dahlia XXL
Heeft prachtige grote 
bloemen. Diverse 
kleuren, in 5 liter pot. 
9.99

Pluk tomato
Een pruimtomaatje, met 
een zoete smaak. In 
14cm-pot. 6.99

Aardbei in hangpot
8.99

A
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4.99

8.99

Maestro Las Vegas Buitenkeuken
Beschikt over 3 branders en heeft een 
geïntegreerde thermometer, warm-
houdrek, elektronische ontsteking en 2 
stuks geëmailleerde grillroosters. Incl. 
aansluitgarnituur. + Gratis wifi/blue-
tooth thermometer t.w.v. 39.95 
329.-

12.99

279.-

5.99

ELKE ZONDAG OPEN

Senetti
Kan zowel binnen als 
buiten en heeft een rijke 
lange bloei. In diverse 
kleuren. In 23cm-pot. 7.99

5.99

6.99

Nuenen Kapperdoesweg 8

Bacopa
Of Sneeuwvlokje geeft 
een tapijt van witte 
bloemen. Geschikt voor in 
de tuin of als hangplant. 
1.39

0.89


