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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

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

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

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

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

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Vleermuizenpad 
van 3 km 
tussen Nuenen 
en Stiphout

DNDD: 
Twee 
burgemeesters 
in gesprek

NKV 
draait 
door

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?

Puzzel mee 
Win een kadobon ter waarde van 
€ 10,- van Albert Heijn Parkstraat. 
Kijk op de puzzelpagina in ons week-
blad voor meer informatie.
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Dodenherdenking Nuenen
met select gezelschap
Zonder publiek hebben burgemeester Maarten Houben en jeugdburge-
meester Luuk van den Nieuwenhuijzen maandagmorgen een krans ge-
legd bij het herdenkingsmonument aan het Bevrijdingsplein hoek Park-
straat - Europalaan.

Nuenen was tot dusver een van de 
weinige gemeenten die geen aan-
dacht schonk aan de nationale doden-
herdenking op 4 mei. De gemeente 
herdenkt oorlogsslachtoffers jaarlijks 
rond 21 september, de dag dat Nue-
nen in 1944 werd bevrijd.
Het plan van de gemeente om een 
jaarlijkse ceremonie op 4 mei te intro-
duceren, viel in het water door de co-
ronacrisis. Op verzoek van raadslid en 
pleitbezorger Tineke Wieringa werd 
er gezocht naar een andere vorm om 
toch te herdenken.
Die vorm werd gevonden in een sobere 
en plechtige ceremonie maandagoch-
tend. Na de kranslegging werd twee mi-
nuten stilte gehouden.

Er was een select gezelschap aanwe-
zig bij de ceremonie. Het moment 
van de plechtigheid was geheim ge-
houden om niet al te veel mensen op 
de been te krijgen die wilden komen 
kijken.

Bron ED.

Foto’s: Lidwien Bakkeren

Moederdag Drive-In 8 en 9 mei

Dat maakt het niet minder gezellig want  
we maken er feestje van met heel veel 
harten, muziek en gezelligheid.

Cross door de Moederdag drive-in op 
8 mei van 09.30 tot 20.00 uur en op 
9 mei van 09.00 tot 17.00 uur. Tot dan!

foto Frank van Welie Zuil De Heikrekel beschadigd
De zogeheten Terugbeeldzuil aan het Eindhovens Kanaal is ernstig be-
schadigd. Het cortenstalen paneel is vervormd, de plaat is omgebogen. 
De Terugbeeldzuil aan het kanaal is een van de 43 zuilen die heemkunde-
kring De Drijehornick heeft geplaatst op locaties in Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten en op ’t Eeneind waar in het verleden een belangrijk of mar-
kant gebouw heeft gestaan. Ook zijn er zuilen die informatie geven over 
verdwenen buurtschappen. Het is de eerste keer sinds het plaatsen van 
de Terugbeeldzuilen in 2016 dat er schade is ontstaan.

De Heikrekel.
Terugbeeldzuil nummer 22 geeft in-
formatie over het gebied De Heikre-
kel. De aanleg van het Eindhovens 
Kanaal in 1846, de inmiddels afge-
broken boerderijen en café De Heik-
rekel in eigendom van de Geldropse 
baron Van Tuyll van Serooskerken en 
de grenswijziging tussen Nuenen c.a. 
en Geldrop in 1991 waarbij het voor-
malige café op Geldrops grondge-
bied kwam te liggen. In 1980 werd de 
oude smalle Heikrekelse brug over 
het Eindhovens Kanaal afgebroken 
en maakte plaats voor een geheel 
nieuwe brug die een tiental meters 
westwaarts over het kanaal werd ge-
bouwd.

Het project Terugbeeld van heem-
kundekring De Drijehornick is ont-
worpen door Peter van Kemenade 
van 4PR Realisation uit Nuenen en 
gefinancierd door de Stichting Cul-
tuurfonds Nico en Zingra Nagtegaal-
Geerts.

Het stalen 
paneel van de 
Terugbeeldzuil 
is verbogen en 
beschadigd 

Foto’s: Roland van Pareren

Ouderendag krijgt andere invulling
Beste Nuenenaren, met pijn in ons hart hebben we helaas moeten beslui-
ten om op 2 oktober a.s. de Ouderendag Nuenen niet in de vorm door te 
kunnen laten gaan zoals de afgelopen jaren. We zouden namelijk nu 
wenskaartjes moeten uitsturen en alvast beginnen met regelen, terwijl 
onze doelgroep en onze vrijwilligers wel andere zorgen hebben, uitjes 
vooralsnog niet geregeld kunnen en mogen worden en niet zeker is dat 
dat in de loop van de komende maanden wel zal mogen. 

Maar, houd 2 oktober 2020 toch nog even vast in de agenda, want wij beraden 
ons om onze Nuenense ouderen die dag op de een of andere manier tóch een 
hart onder de riem te kunnen steken. Zeker nu! Dus, wordt vervolgd!

Comité Ouderendag Nuenen 
https://www.facebook.com/nationaleouderendagnuenen/

Moederdag Moederdag 
10 Mei10 Mei

Alle moeders gefeliciteerd

Rond 
de 

Linde

Kids kom op 8 en 9 mei naar de Moederdag Drive-In 
bij Intratuin Nuenen! Rijd met je � ets, skelter, lopend 
of dansend door de drive-in en zoek het allerleukste 

moederdag cadeau uit voor de allerliefste mama!
Natuurlijk betaal je contactloos én op 1,5 meter afstand. 
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GEMEENTEBERICHTENGEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

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

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

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

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

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

AFVALWEETJE:

Textielaanbod is momenteel te hoog. Breng 
tijdelijk geen textiel naar de containers, 
maar bewaar het even thuis. 

COMMISSIEVERGADERINGEN
Agenda en bijbehorende stukken staan online. De com-
missievergaderingen beginnen om 19.30 uur.

12 mei Commissie Ruimte 
- Live via nuenen.raadsinformatie.nl - Ruimte en het LON
• Bestemmingsplan Buitengebied De Geer – Helsestraat 

Nuenen
• Bestemmingsplan Hof aan het Laar
• Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Kerkakkers 

2019 Gerwen
• Structuurvisie Nuenen, wijziging 2020 en Landschap-

sinvesteringsregeling

• Regionaal Streefbeeld voor ons landelijk gebied MRE
• Studie leefbaarheid en bereikbaarheid Bundelroutes 

Nuenen.

13 mei Commissie Samenleving 
- Live via nuenen.raadsinformatie.nl - Samenleving en het LON
• Verordeningen Werk en Inkomen
• Verordening Jeugdhulp gemeente Nuenen 2020

14 mei Commissie Algemene Zaken (AZ) - 
- Live via nuenen.raadsinformatie.nl - Algemene Zaken en het 
LON)
• Rekenkamerrapport ‘Draaien aan de knop van de OD-

ZOB, onderzoek Omgevingsdienst
• ODZOB Zienswijze Begroting
• Dienst Dommelvallei Zienswijze Begroting
• MRE Zienswijze begroting + meerjarenfinanciering 

Brainport Development
• GGD Zienswijze begroting
• VRBZO Zienswijze begroting.
• WSD Zienswijze begroting
• Ontheffing van de eis ingezetenschap voor wethouder 

Van Brakel
• Evaluatie starterslening en voorstel voor tweede herzie-

ning

Tijdens de commissievergadering kunt u gebruikmaken van 
het digitaal spreekrecht.

I.v.m. de  digitale vergaderingen en voorbereiding vragen 
wij u aan te melden;
• Ruimte - maandag 11 mei 2020, voor 12.00 uur.
• Samenleving - dinsdag 12 mei 2020, voor 12.00 uur 
• Algemene Zaken - woensdag 13 mei 2020, voor 12.00 

uur

Neem daarvoor contact op met de griffie via griffie@nue-
nen.nl

VERGUNNINGEN PERIODE 
27-04-2020 EN 04-05-2020
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de 
volgende besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Nassaustraat 23 Plaatsen dakopbouw op carport
Schietbergen 32 Plaatsen tuinhuis
Sportlaan 8  Plaatsen tijdelijke telecommast

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Schietbergen 9 Wijzigen bestaande berging in
   keuken
De Vroente 158 Plaatsen dakopbouw

Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving
Refelingse Erven 24 Plaatsen schuur met overkapping

DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving

29-04-2020 Nuenen c.a. Noodverordening COVID-19
veiligheidsregio Brabant-
Zuidoost 29 april 2020

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

Maatregelen tegen het coronavirus

30 april 2020

Houd 1,5 meter 
afstand.

Was vaker je 
handen.

.

Blijf zoveel 
mogelijk thuis.

Heb je verkoudheidsklachten? 
Blijf dan thuis en ziek uit. 

Ben je ook benauwd en/of heb 
je koorts? Dan moet iedereen in 
het huis thuisblijven.

Uitzondering voor gezinnen / huishoudens 
en kinderen t/m 12 jaar onderling. 

Opening kinderopvang en 
(speciaal) basisonderwijs. 

Kinderen gaan 50% van de 
tijd naar school. De tijd dat de 
leerlingen niet op school zijn, 
wordt op een andere manier 
ingevuld. De invulling wordt 
bepaald door de school en de 
leraren. 

Vanaf 11 mei

Kinderen t/m 12 jaar kunnen 
georganiseerd en begeleid 
samen buiten sporten en 
bewegen. Wedstrijden zijn 
niet toegestaan. 

Jongeren van 13 t/m 18 jaar 
kunnen georganiseerd en 
begeleid buiten sporten en 
bewegen op 1,5 meter afstand. 
Wedstrijden zijn niet 
toegestaan. 

Topsporters kunnen binnen- 
en buitentrainingen 
herva�en, op 1,5 meter 
afstand. Wedstrijden zijn niet 
toegestaan. 

Vanaf 29 april

Het overige onderwijs blij� 
gesloten. 

Ga alleen naar buiten voor 
boodschappen, een frisse 
neus of om iets voor een 
ander te doen.

Werk thuis wanneer dit 
mogelijk is. 

Evenementen zijn verboden.

Tot 1 september:T/m 19 mei:

Alle eet- en drinkgelegenhe-
den zijn gesloten. Bezorgen 
en a�alen blij� mogelijk. 

Sportverenigingen (18+), 
�tnessclubs, sauna’s, casino’s, 
speelhallen en seksinrichtin-
gen zijn gesloten. 

Bioscopen, theaters, 
concertzalen, bibliotheken 
en musea zijn gesloten.

Het uitoefenen van contact-
beroepen is verboden.

Alle samenkomsten zijn 
verboden.

Verder geldt:

Hoest en nies in 
je elleboog.

Gebruik papieren 
zakdoekjes. 

Schud geen handen.

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirusrijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351 
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Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Ook voor een vers
en goed belegd broodje!

4 Mega Burgers
“Puur Runds”  ................................................. 6,95
Kalkoen Roulade
“Kalkoenfi let - Kokos - Mango - Cashewnoten”  100 gram 1,75
Leverkaas ....................... 150 gram 1,50
Brusselse Kipfi let
“Roerbakken”  .................................. 100 gram 1,25
2 Gegrilde Kippenpoten  3,50
Runder Minute Steak
..............................................................4 stuks 7,95

KOOPJE

SPECIAL

DEZE KLANTSCORE IS ONAFHANKELIJK ONDERZOCHT DOOR KLANTENVERTELLEN.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

DEZE K
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.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 

BEDRIJF MET EEN:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

89

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

onderhoud voor alle merken

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

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

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

Nu ook sushi bij Tong Ah
check bestellen.tongah-nuenen.nl

€ 18,50

Dinsdag gesloten, overige dagen geopend van 16.00 tot 20.30 uur

King Do Kai (kip in zoetzure saus)
***

Babi Pangang
***

Tjap Tjoy
***

Indisch rundvlees
***

Chun Kun Loempia 6 stuks
***

Kroepoek
***

Bami, Nasi of Rijst

 
 
 
 
 
 

Bekijk ook onze webshop 
www.slijterijvanlieshout.nl 

Tips voor Moederdag! 

Villa Massa limoncello 
Cadeau + glas 0,7lt. €19,95 

Quarenta Y tres 
Likeur 43        1lt. €19,95 

Gorter 
Jonge Jenever 1lt. €11,50 

Gris de Gris Rosé 
5+1 gratis - per fles €8,75 

Acties geldig van 7 t/m 28 mei 

SPECIAL

KOOPJE

KOOPJE

● Het legen & vervangen van vetafscheiders
● Aanleg & Vernieuwing van afvoerleidingen

● Ontstopping & Reiniging
● Camera-inspectie 

Spegelt 26-28 - 5674 CD Nuenen - cor@coppelmans.com040-283 60 43 

VCA**
_

ISO
9001:2008

24-uurs service

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

MULTI
PRINTEN

ONTWERPENONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

Hortsedijk 35, 5708 HA Helmond  |  t 088 500 9000
  Doe mee: totalbodybalance.nl/corona

Succesvol afvallen sinds 2003

Nu 2 weken gratisbij een nieuw te starten afslanktraject van minimaal 10 weken. 

Actie geldig tot 1 juni 2020 of zolang de maatregelen van het RIVM gelden.

Al sinds 2003 hét adres voor verantwoord 
en gezond afslanken. Géén crash dieet!

Gegarandeerd succes en blijvend resultaat.

Hortsedijk 35, 5708 HA Helmond  |  t 088 500 9000

Kan op 

locatie en 

online!

Corona-kilo’s?
Bel Dick!
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Pixabay.com

Een oproep aan alle basisschoolkinderen 
in Nuenen, Gerwen en Nederwetten!
Beste jongens en meisjes, 
Nadat jullie je huiswerk af hebben, wil je misschien wel eens héél wat anders doen. We hebben een vierde en 
laatste opdracht voor jullie. Doe je best!

Zoek in jullie huis (of vraag aan opa of 
oma) geboortekaartjes en bidprent-
jes en sorteer ze op ouderdom. Maak 
er een kort verhaaltje bij over wie 
deze mensen zijn en stuur dat samen 
met een foto van de kaartjes naar dit 
mailadres: info@drijehornick.nl. Ver-
meld 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 vereni-
ging bestaat al sinds 1971. Drijehor-
nick is een oude schrijfwijze van het 
woord Driehurk, dat driehoek bete-
kent. Deze driehoek staat symbool 
voor de drie dorpen van onze gemeen-
te: Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

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

Opgegraven oudheden
In het Heemhuis wordt heel veel in-
formatie over vroeger van onze dor-
pen bewaard, dus je kunt in het ar-
chief snuffelen en bijvoorbeeld oude 

foto’s bekijken. In de vitrinekasten 
liggen oude voorwerpen die in de 
bodem zijn gevonden en ooit door 
mensen zijn gebruikt, die hier heel 
vroeger woonden.

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

PS: Als je ouders het goed vinden, 
kun je de kaartjes ook in de brieven-
bus van het Heemhuis doen of via het 
mailadres een afspraak maken om ze 
af te geven als corona voorbij is.

De Kern van Grootheid

Nuenense paden verzand in tijd.
Dorpse dreven versteend na strijd.
Wil ik ontkomen aan ‘DAT dorpsgedoe’?
Wij ‘dorpsen’ zijn ‘DAT’ lang niet moe!

Gaat woontoren ‘kern’ kenbaar maken?
De kerk is lang ons dierbaar baken
Voor velen een verbindend teken
Van samen zingen en bespreken!

Is grootheid maat der dingen?
Wordt moed door hoogmoed uitgehold? 
Staat trots in steen gestold?
Gaan wij nu grootheidswaan bezingen?

Ons Klooster plek om te bezinnen:
De kern van grootheid zit vanbinnen!

Sjoerd Hoekstra

Grootheid als kernwaarde 
vraagt moed van raadsleden
In 2000 heb ik de ‘Kern van Grootheid’ geschreven voor een Nuenense 
dichtwedstrijd. De juiste formulering van de opdracht is in mijn nevelen 
gehuld, maar je kon met een gedicht de aandacht vestigen op een locatie 
in Nuenen of op een facet van het dorpsleven, met als beloning: plaatsing 
van het gedicht in een bundel en op een paaltje bij de betreffende Nue-
nense verwonderplek.

Mijn gedicht is weliswaar in de bun-
del terechtgekomen, maar nooit op 
een paaltje geprikt. Ik troost me met 
de gedachte dat het door mij ver-
guisde object nooit is gebouwd.
Het was een ‘hekeldicht’ gericht te-
gen de bouw van een torenflat op de 
plek waar nu ‘Het Oog van Nuenen’ 
staat. Op dit terrein zou een flat van 
zeven bouwlagen verrijzen! Klein 
probleempje: “er was een gemeente-
lijke bouwverordening dat er maxi-
maal vier hoog gebouwd mocht wor-
den”. Dat werd als de wiedeweerga 
gladgestreken met als argument, dat 
de kern van Nuenen dan beter zicht-
baar zou worden en het zou een 
bouwsel worden waar we trots op 
zouden kunnen zijn. Na enig protest 
werd het project afgeblazen, want de 
Nuenense bevolking wilde graag het 
‘dorpse karakter behouden’. Dit ge-
schiedde nadat de eerst annexatie-
poging door Eindhoven was mislukt.

Waar heb ik onlangs ook alweer gele-
zen over een soortgelijke volgorde 
van gebeurtenissen? En wat bedoel-
de die Griekse filosoof eigenlijk toen 
hij sprak: ”Alles stroomt “? Of bedoel-
de hij toch: “Alles wijkt”? En gaat het 
dan over water of zonlicht? Ingewik-
keld dus. Maar ik las in het stuk van 
Arie van Kuijk ‘Dag licht 23-4-20’ dat 
je wel degelijk kunt meten hoeveel 

zonlicht er wijkt. En nog eenvoudiger 
is het om uit te rekenen dat 5.5 meer 
is dan 4.0.

Dus de werkelijke vraag is wederom: 
“Willen we dat dorpse karakter be-
houden of ondanks de duidelijke uit-
slag van een recente enquête toch 
liever alvast vooruitlopen op annexa-
tie door Eindhoven”?

Sjoerd Hoekstra, 
Andoornstraat 36, Nuenen.

Heerlijke Nuenense aardbeien 
bij Tuinbouwbedrijf De Haas
Aardbeien. Die heerlijke zomerkoninkjes. Wie houdt er niet van? Op de 
beschuit of in de yoghurt, of gewoon lekker ‘uit het vuistje’. Veel van de 
Nederlandse aardbeien komen uit de kas, maar Tuinbouwbedrijf De Haas 
heeft vanaf deze week heerlijke verse Nuenense aardbeien van de volle 
grond. Het nieuwe ras Sonsation is een hele lekkere zoete aardbei. En la-
ten we eerlijk zijn, dat zijn toch gewoon de lekkerste!

Arjan de Haas kweekt de aardbeien-
planten op vanuit uitlopers. Uit de 
nieuwe jonge plantjes komen bloe-
men, die bestuifd worden door bijen 
en hommels. De puur-natuur manier 
dus. Na de bestuiving vallen de witte 
bloemblaadjes af en zwelt het bin-
nenste deel van de bloem op. Dit 
heet de bloembodem en en die 
groeit uit tot aardbei. De rijpe aard-
beien worden bij De Haas met de 
hand geplukt. 
Aardbeien bevatten veel vitamine C. 
Van de populairste fruitsoorten bevat 
alleen de kiwi meer vitamine C. Daar-
naast dragen aardbeien bij aan de in-
name van foliumzuur en bevatten ze 
heel weinig calorieën. Genoeg rede-
nen dus om lekker te snoepen van dit 
gezonde fruit. Daarbij steunt u hier-
mee ook de plaatselijke agriër. 
Tuinbouwbedrijf De Haas heeft haar 
boerderijwinkel volledig aangepast 
aan de RIVM-maatregelen in verband 

met de coronacrisis. Veiligheid voor 
klanten en medewerkers staat boven-
aan. De winkel is iedere dag geopend. 
www.tuinbouwbedrijfdehaas.nl

Strabrechtse Heidedag 
gaat niet door
Door boswachter Erik Schram

Vanwege de maatregelen die de overheid heeft opgesteld tegen corona, gaat 
de Strabrechtse Heidedag op zondag 16 augustus helaas niet door. Extra ver-
velend is dit voor het 1000 soortenjaar en voor IVN Heeze-Leende, vanwege 
het 50 jarig bestaan. 
De Strabrechtse Heidedag is een groene braderie, waarbij tientallen natuur- en 
streekorganisaties aanwezig zijn. Verschillende demonstraties worden gege-
ven zoals ploegen met paard, wol vilten, heide plaggen, manden vlechten, 
schapen drijven, honing- en kaasmaken en excursies met de boswachters. De 
volgende Strabrechtse Heidedag zal plaatsvinden op zondag 15 augustus 
2021. De dag wordt georganiseerd door Staatsbosbeheer in samenwerking 
met IVN Heeze-Leende.

Hoop
“Hoop is het vermogen om ergens voor te 
werken omdat het Goed is, niet omdat 
het kans van slagen heeft. Hoop is niet 
hetzelfde als optimisme. Het is niet de 
overtuiging dat iets goed zal aflopen 
maar De zekerheid dat iets ertoe doet on-
geacht de afloop”

Het is hoop, meer dan wat dan ook, 
die ons de kracht geeft om te leven 
en Voortdurend nieuwe dingen uit te 
proberen, Zelfs in omstandigheden 
die hopeloos lijken.

Vaclav Havel, 
Tsjechische schrijver & oud-president

FLEUR-INN als eerste weer terug op oude stek

De verbouwing van het 
Winkelcentrum KernKwartier is nog 
in volle gang maar de eerste winkel 
is na enkele weken weer terug op 
de vertrouwde plek met een nieuwe 
verfrissende en � eurige uitstraling.

Maak je eigen vlinderkastje, brandnetelsoep en slakkenbak

Doetips voor kinderen    
en andere natuurliefhebbers
Lang thuis zitten gaat vervelen. De scholenwerkgroep van IVN Geldrop 
geeft daarom op de website www.ivn.nl/geldrop wekelijks fijne tips om 
lekker actief met de natuur bezig te zijn in en om huis. Aflevering 5 gaat 
over vlinders, brandnetels en slakken. Klik op ‘Van de natuur genieten 
vanuit huis’ op de homepage.

Brandnetels voor soep en sla
Iedereen is wel eens geprikt door 
brandnetels. Met een vergrootglas 
kun je goed zien hoe dat komt. Geluk-
kig kun je de jeuk makkelijk laten ver-
dwijnen. In de buurt van ‘prikkers’ 
groeien namelijk planten die je daarbij 
helpen. Klik op ‘Van de natuur genie-
ten vanuit huis’ op de homepage. Ook 
vind je er tips voor het plukken van 
brandnetels voor een soeprecept. 
Brandnetels zitten boordevol vitami-
nes. De bovenste jonge blaadjes zijn 
het lekkerst voor je soep en salade. 

Vlinders helpen
Bij brandnetels horen vlinders zoals 
dagpauwoog, kleine vos en atalanta. 
Ze leggen hun eitjes aan de onder-
kant van brandnetelblaadjes. Uit die 
eitjes komen rupsen die van het blad 
eten. Weer andere vlinders houden 
van klaver, pinksterbloemen of kool.
Je kunt de vlinders in je tuin op ver-
schillende manieren helpen: 1) met 
bloemen waar ze nectar uit kunnen 
drinken; 2) met ‘waardplanten’ waar 
ze eitjes op kunnen leggen, dus waar 
de rupsen van eten - kijk voor tips 
bij  www.vlinderstichting.nl/vlinders/

tuinieren-voor-vlinders/wat-hebben-
vlindersnodig; 3) met een vlinderkast 
waarin vlinders kunnen schuilen en 
overwinteren. Een bouwtekening 
voor zo’n kastje  staat op de website.

Slakkenbak
Tuinslakken houden van sappige sla 
maar ook van brandnetels, dode bla-
deren en dode regenwormen. Ze rui-
men de natuur op. Wil je goed bekij-
ken hoe mooi een slak is? Maak dan 
een slakkenbak. Heb jij een slak op je 
hand gehad? Stuur dan een bericht 
naar  ivngeldrop@gmail.com. met 
een foto of vertel hoe dat voelde. 
www.ivn.nl/geldrop

Slak op kinderhand - Margot Klaren

Onttrekkings- 
verbod uit   
Beerze en Leijen 
Vanaf 30 april 2020 mag er geen be-
regeningswater worden opgepompt 
uit de Beerze en de Leijen. Dit ont-
trekkingsverbod geldt tot nader or-
der en moet planten, dieren en de 
waterkwaliteit in deze beken be-
schermen. Met deze maatregel wil 
Waterschap De Dommel verdere da-
ling van het waterpeil zoveel als mo-
gelijk voorkomen. 
Het onttrekkingsverbod geldt voor 
het stroomgebied van de Beerze 
(incl. Smalwater, Kleine Aa, Koevert-
sche Loop, Heerenbeekloop) en de 
Leijen (incl. Nieuwe Leij, Poppelse 
Leij, Rovertsche Leij en Oude Leij), en 
is aanvullend op het halfjaarverbod 
dat sinds 1 april 2020 van kracht is 
voor een deel van het gebied van Wa-
terschap De Dommel. 
Kaart met gebieden onttrekkingsver-
bod oppervlaktewateren Waterschap 
De Dommel 2020 op de webiste.

Het verbod geldt voor vaste onttrek-
kingsinstallaties en voor mobiele in-
stallaties, zoals zuigwagens en gier-
tonnen. Dit geldt voor alle beken en 
sloten in de genoemde stroomgebie-
den, maar ook bijvoorbeeld visvijvers 
en vennen. Alleen het laten drinken 
van vee en het bestrijden van brand 
met oppervlaktewater is wel toege-
staan. Waterschap De Dommel voert 
controle uit op de naleving van het 
verbod om oppervlaktewater te ont-
trekken.

Waarom een onttrekkingsverbod 
voor water uit sloten en beken? 
Sinds 14 maart 2020 is er in het Dom-
melgebied geen noemenswaardige 
regen gevallen. De waterpeilen in 
onze sloten en beken reageren sterk 
op dit gebrek aan regen. Door de 
lage waterstanden kan er schade 
ontstaan aan oevers en is er kans op 
sterfte van dieren en planten in slo-
ten en beken. Met het instellen van 
het onttrekkingsverbod wil het wa-
terschap verdere daling van het wa-
terpeil zoveel mogelijk voorkomen. 
Zodra de omstandigheden dit toela-
ten, wordt het verbod ingetrokken. 
Meer informatie zie 
www.dommel.nl/droogte
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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
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Concerten in kerk,      
cafés in kantine….
Kom maar op met ideetjes voor de anderhalvemetersamenleving. Richt 
het Park in Nuenen-dorp in als openbaar terras en verdeel de drankjesle-
verantie onder de horeca rond dat Park. Een ander prima idee: kantines 
worden café. Onze sportverenigingen vallen nog net niet om, maar ge-
meentelijke steun kan niet lang meer uitblijven. Onze sportclubs hebben 
geld nodig, van voetbal tot tennis, van korfbal tot golf. 

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Donderdag 7 mei 2020

Concerten in kerk,      

Nou ik het toch over golf heb. Golfers 
hebben in onze gemeente een mini-
golfterrein in gebruik op de voormali-
ge ijsbaan, precies tegenover de Ger-
wense windmolen De Roosdonck. 

Anderhalvemetercafés
Omdat de competities op hun gat lig-
gen blijven de sportkantines leeg. De 
plaatselijke horecabedrijven kunnen 
van de lege kantines - samen met in-
novatieve interieurdesigners - wel 
mooie anderhalvemetercafés maken. 
Zeker weten. De horeca-exploitanten 
willen aan de bak en op onze sport-
complexen (en ook in De Honger-
man) is plaats zat. Het gemeentebe-
stuur kan in overleg met de sportver-
enigingen de accommodatie tijdelijk 
beschikbaar stellen aan de horeca. Tij-
delijk, totdat we weer terug gaan naar 
ons normale bestaan. Waarom niet? 

Muzikanten in startblokken..
Concerten in onze lege kerken? De 
muzikanten staan al in de startblok-
ken. 
De RK Parochie Heilig Kruis heeft ker-
ken in Nederwetten, Nuenen en Ger-
wen en zit zelf niet op zwart zaad. 
Het sociale hart van de parochie 
klopt voor alle inwoners van onze 
gemeente, dus zeker ook voor onze 
muzikanten. Zo kunnen de succes-
volle gipsyjazzconcerten, die nor-
maal in dorpscafé De Stam plaatsvin-
den, wel tijdelijk onderdak vinden in 
de Sint Clemenskerk in Gerwen. Het 
dorp Gerwen heeft een naam hoog 

te houden als hart van de gipsyjazz. 
Het grote, ruime kerkgebouw heeft 
brede gangen en 380 zitplaatsen, 
daar kunnen wel een kleine honderd 
bezoekers zitten op anderhalveme-
ter afstand van elkaar. Koffie, thee en 
wijn schenken en klaar is Kees. In de 
kerken in Nuenen en Nederwetten 
zijn al optredens geweest, onder 
meer door Lenny Kuhr en Mark El-
bers. Dat is zeker voor herhaling vat-
baar en daar passen ook fikse aantal-
len toeschouwers in op anderhalve-
meter van elkaar. 

Dorpshuis, museum…
Elders in ons land worden kerken ook 
maatschappelijk verantwoord ge-
bruikt en krijgen soms andere be-
stemmingen. Kerken in gebruik als 
woonruimte, dorpshuis, sportschool 
of museum. Zo is de gotische Domi-
nicanenkerk in het hartje van Maas-
tricht in gebruik als boekenwinkel en 
de Clemenskerk in Hilversum is inge-
richt als trampolineparadijs voor kin-
deren. 

Nog een idee: De Hongerman of een 
kerk kan makkelijk als tijdelijke raads-
zaal worden ingericht voor de ko-
mende openbare raadsvergaderin-
gen. Publiek en pers zijn welkom. 
U als lezer heeft ongetwijfeld ook 
briljante ideeën. Breng die ideeën op 
tafel in uw buurt, bij uw vereniging of 
bij het gemeentebestuur. Wie weet 
wordt jouw creatieve idee ten uitvoer 
gebracht… 

Gipsyjazz in Gerwen: van concertcafé naar concertkerk?

Verbazing rond Groen Links Nuenen  
en bouwproject Panta Rhei 
Het verbaast ons, dat de rel rond Groen Links Nuenen met een sisser wordt afgedaan. 
De opmerking dat het geen schoonheidsprijs verdient is nog maar zwakjes uitgedrukt. 
Groen Links Nuenen mag dan zelf wel geen geld aangenomen hebben, maar hebben 
hier in wel bemiddeld en dit is misbruik maken van de woningkrapte in Nuenen. Ons in-
ziens onacceptabel, door een verhuisvergoeding aan te bieden waarmede het pro-
bleem van dag-zonlicht pand van der Schoorhof niet is opgelost en de eventuele vol-
gende huurder met hetzelfde probleem zit. Deze huurders welke er nu wonen willen 
hier ook gewoon en gezond blijven wonen midden in het hart van het centrum!
Gemeente Nuenen, waarom nemen jullie het plan niet terug en ga in gesprek met om-
wonenden zodat iedereen tevreden is en dat het woord ‘woningkrapte’ niet gebruikt 
hoeft te worden.

Huurdersplatform Helpt-Elkander
Info@huurdersplatform-helptelkander.nl

p/a Postbus 48, 5670 AA Nuenen

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

Ingezonden brieven

Voorlopig nog geen    
PvdA-inloop bij Schafrath 
Afgelopen vrijdag was het 1 mei, Dag van de Arbeid. En 1e vrijdag van de 
maand, waarbij de PvdA en belangstellenden bij Schafrath in normale tij-
den bij elkaar komen om elkaar te ontmoeten. Zoals het er nu naar uitziet 
zal deze traditie nog een tijdje moeten worden opgeschort. 

waar de komende tijd over beslist 
gaat worden. Afgezien van alle on-
dersteuningsmaatregelen in ver-
band met corona, noemen wij hier 
o.a. de verkeersstructuur in Nuenen-
West en omgeving, de herijking van 
het beleid ten aanzien van hoger 
bouwen en een nadere studie over 
de leefbaarheid en bereikbaarheid 
bundelroutes Nuenen. In de komen-
de raadsvergadering wordt dan ook 
nog gestemd over het hete hangijzer 
Panta Rhei, waarvan het vermoeden 
bestaat dat de standpuntbepaling 
een worsteling is geweest binnen 
meer dan één fractie. En de Honger-
man? Hoe staat het met de motie die 
in november 2019 werd aangeno-
men om deze te renoveren? 

Zodra de coronacrisis voorbij is, ho-
pen wij u weer te ontmoeten in Café 
Schafrath, gezond en wel. Ondertus-
sen kijken wij om naar onze partij- en 
dorpsgenoten. 
Voor informatie zie onze website 
www.nuenen.pvda.nl 

Maar belangrijker, een andere tradi-
tie ging deze week wel door, en hoe! 
Indrukwekkend hoe overal op 4 mei 
uiting werd gegeven aan hoe be-
langrijk het is dat er wordt herdacht. 
Herdacht wat oorlog en onvrijheid 
voor verlies en verdriet teweeg heeft 
gebracht en in delen van de wereld 
nog steeds teweeg brengt. De per-
soonlijke verhalen maakten alle el-
lende meer dan ooit invoelbaar. 
Op 5 mei hebben wij stilgestaan bij 
75 jaar leven in vrijheid. 75 jaar! Het 
lijkt zo vanzelfsprekend, vrijheid. 
Maar dat is het niet, daar zijn offers 
voor gebracht en keuzes voor ge-
maakt die soms onvoorstelbaar 
moeilijk waren. Wij kunnen in alle 
vrijheid keuzes maken, wat een weel-
de. Maar ook, wat een verantwoorde-
lijkheid.
Ondertussen worden ook in corona-
tijd in Nuenen keuzes gemaakt, de 
politiek gaat door. Er wordt zowel fy-
siek als digitaal vergaderd. Op de 
agenda van commissies en raad 
staan weer tal van onderwerpen 

DNDD: 
Twee burgemeesters in gesprek
In aflevering 9 gaat burgemeester Maarten Houben in gesprek met jeugd-
burgemeester Luuk van den Nieuwenhuijzen. Jacques van Erven (docent) 
vertelt over zijn schilderlessen bij Atelier Van Gogh en denkt na de invul-
ling daarvan in een 1,5 meter samenleving.

DNDD ontmoette ook de dames van 
de Rabobank die vele 80-jarige klan-
ten (en ouder!) een bloemetje gingen 
brengen om hen een hart onder de 
riem te steken. Van Karel van der Grin-
ten (Arbin Safety Products) mocht zijn 
bedrijfsfilm gebruikt worden. Daarin 
vertelt hij over zijn uitvinden die in 
deze bijzondere tijd heel goed van 
pas komt. De muziek in deze afleve-
ring is van het duo Two for You.

Volop creativiteit en sportiviteit in 
deze aflevering. Geopend wordt met 
een reportage van Irma van Laarho-
ven en Chris Dekkers op bezoek bij 
Ruimte in Beeld. Verder een interview 
met Ellen Raessens en Bas Schuts 
over Nuenen in Beweging. Bestuurs-
leden van NKV vertellen over de eer-
ste jeugdtraining na de gedwongen 
stop in maart. De muzikale items zijn 

van Brassband Nuenen en er is een 
videoclip van het ‘Lied voor de Zorg’ 
(met een bijdrage van Mark Elbers).

Afleveringen terugkijken?
Alle 12 afleveringen staan op een ei-
gen YouTube-kanaal: DNDD Nuenen. 
Via de volgende QR-codes is afleve-
ring 9 en 10 te bekijken:
(Van de special op 4 
mei i.v.m. de Natio-
nale Herdenking is 
nog geen QR-code 
beschikbaar.)

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.

Dit keer ben jij de held
Alle vrijwilligers van de Voedselbank Nuenen en Eindhoven verdienen een 
heerlijke Perzische maaltijd. “Dit keer niet de klanten van de voedselbank, 
maar juist de vrijwilligers”, zeggen de Nuenenaren Mohammed Mohseni van 
restaurant Saffraan in Eindhoven en chef-kok Abu Bakhtari van Chefstable.
Volgens hen zijn vrijwilligers in deze bizarre coronatijd de echte helden van de 
voedselbank. Daarom geven ze graag iedere vrijwilliger een gratis 3-gangen 
menu. Donderdag en vrijdag kon men dit menu ophalen bij restaurant Saf-
fraan. Buiten was ruimte genoeg om aan alle voorwaarden van de nieuwe 1,5 
meter samenleving te voldoen.

❤

Moederdag ten 
tijde van corona
Alle jaren koffie met een lekker puntje taart.
Moeder met haar nieuwe jurk mooi uitgedost;
dus een mooie ruiker was die lieverd echt wel waard,
maar ma krijgt die fraaie bloemen nu per post.

Of bij ‘t brandend kaarsje legden wij een kleine roos
bij geur van vroege wierook en bij duister licht,
in sacrale ruimte stonden wij een tijdje ademloos, 
maar dat zal nu niet lukken, want de kerk is dicht.

Klaas de Graaff

Lieve mam en oma hartelijk gefeli-
citeerd met je verjaardag.

Dit jaar kunnen we het niet vieren 
zoals je had gewild, maar dat halen 
we zeker snel in. 

Veel liefs en kusjes van 
Henri, Etienne, Esmee,  Bart, Jay en Sade
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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.

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.

PRIJS P.P.

€ 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

   Drie-gangen
avondmenu

COMBINATIE VAN ZALMTARTAAR - MAKREEL 
MOUSSE OF ASPERGESOEP

***
KABELJAUWFILET - BANAAN - AMANDEL OF 

BEENHAM - CRANBERRYSAUS
***

AARBEIEN CHEESE - CAKE

€ 17,50

ALS 4 GANGEN MENU (SOEP EN VIS-DUO)
€ 21,00

BEZORGING 17.00 - 19.00 UUR

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

Openingstijden:
Maandag:     09.00 – 18.00 uur
Dinsdag:       09.00 – 18.00 uur
Woensdag:   09.00 – 18.00 uur
Donderdag:  09.00 – 18.00 uur
Vrijdag:         09.00 – 18.00 uur
Zaterdag:      09.00 – 17.00 uur
Zondag:        10.00 – 13.00 uur

ASPERGES & AARDBEIEN!
nu volop: 

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

Lage Dijk 2A 
Helmond

0492 - 33 00 39
helmond@regbat.nl

OPENINGSTIJDEN: 
MA-VR 8.30-17.00 UUR

ZA 8.30-12.00 UUR

ACCU’S & 
TRACTIE-

BATTERIJEN
TOT 50% 

GOEDKOPER
GRATIS 

ACCUTEST
GRATIS 

MONTAGE

WWW.REGBATHELMOND.NL

Hulp vragen, daar help je ons allemaal mee.
Heb je behoefte aan hulp? Omdat het even verstandiger is om zelf geen boodschappen te doen? Of omdat je hond er echt 
uit moet. Of gewoon omdat het al veel te lang veel te stil is in huis? Vraag vooral. We weten dat dat niet makkelijk is. Toch 
doen. Want we helpen graag en staan met duizenden vrijwilligers, ook bij jou in de buurt, voor je klaar. Zo letten we een 
beetje op elkaar.

Bel de Rode Kruis Hulplijn: 070-44.55.888

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

PARKSTREET TAKE-AWAY

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

Nu speciale actieprijs gedurende de lockdown:

Spareribsmenu, burgermenu, 
satémenu en pulledporkmenu

Allemaal € 9,95 per menu!

Tot snel bij Parkstreet BBQ & Grill!

En op zondag hebben 
wij een kleine verrassing 
voor de mama’s!
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Hier woonde kosteres ‘Tante Mieke’ en het echtpaar Leny en Cor. 
Het huisje werd in september 1971 afgebroken…

Huisje klokkenluidster ‘Tante Mieke’ Sanders 
Vroeger woonde op de plaats waar nu ‘Hof aan het Laar’ komt de Gerwense 
kosteres en klokkenluidster Mieke Sanders. Anna Maria (Mieke) Sanders 
(1881 - 1965) was onbezoldigd kosteres van de Gerwense Sint-Clemenspa-
rochie. Ze luidde zo’n veertig jaar driemaal per dag het Angelusklokje en 
fungeerde ook als hulp op de pastorie. 

Mieke Sanders was een toeverlaat voor de Gerwense woonwagenbewo-
ners. De bewoners van de Bosweg haalden dagelijks drinkwater bij ‘Tante 
Mieke’ en kregen er ook eten toegestopt. Mieke Sanders woonde aan het 
Laar 10 in een van de eerste huizen die bij de Sint Clemenskerk gebouwd 
zijn. Bouwjaar van het huis is 1877. Mieke Sanders overleed eind 1965 en 
het huis en de grond schonk zij aan de parochie. In Gerwen is een straat-
naam naar haar vernoemd: Mieke Sandershof, een zijweg van De Huikert.

‘Onverklaarbaar bewoonde woning’
Na het overlijden van Mieke Sanders bood het huisje nog een tijdje als ‘On-
verklaarbaar bewoonde woning’ onderdak aan Cor en Leny van Lierop - 
Oerlemans. Leny en Cor trouwden op 30 april 1970, betrokken het huisje 
een paar maanden later en verhuisden op 11 september 1971. Op die zater-
dag werd het huisje afgebroken. Tante Mieke woonde er 45 jaar en het echt-
paar Leny en Cor ruim één jaar. De uitbreiding van Garage Janssen kon toen 
gerealiseerd worden. 

Straatnaambordje Mieke Sandershof….  (foto’s Cees van Keulen) 

Tien woningen in    
‘Hof aan het Laar’ in Gerwen
In ‘Hof aan het Laar’ in Gerwen worden binnenkort tien koopwoningen 
gebouwd bestemd voor medioren en senioren. Het bestemmingsplan 
komt 12 mei in de raadscommissie Ruimte en staat ter vaststelling op de 
agenda van de raadsvergadering van 28 mei. Na de sloop van de voorma-
lige Peugeot-garage kan het Nuenense bedrijf BanBouw starten met de 
bouw van de huizen. De woningen kosten rond de half miljoen euro per 
stuk en er zijn al voldoende kopers gevonden. 

In de hoftuin worden drie verschil-
lende typen huizen gebouwd die ge-
lijkvloers wonen mogelijk maken. 
Vier hofwoningen, vier hoekwonin-
gen en twee poortwoningen. De 
poorthuizen komen aan de entree 
van de hof en krijgen een extra twee-
de verdieping. Alle huizen hebben 
een privétuin. Er zal nog een beperk-
te grondruil plaatsvinden tussen aan-
wonenden, gemeente en ontwikke-
laar Symphony Estates in Eindhoven. 
De Vereniging van Eigenaren krijgt 

Het pand van de voormalige Peugeot-garage Janssen wordt gesloopt en daar komt 
‘Hof aan het Laar’ met tien woningen… 

De Vereniging van Eigenaren krijgt 

Vleermuizenpad van 3 km 
tussen Nuenen en Stiphout
Vleermuizen worden er ’s nachts niet gestoord, het fietspad wordt zo don-
ker mogelijk gehouden en om de honderd meter staat een paaltje waar-
op een vleermuis reflecteert als het donker is. Ze vliegen in het donker 
rond op zoek naar voedsel. Die vleermuizen nestelen in de bomen langs 
de Papenvoortsedijk en langs het Molenven in de Stiphoutse bossen en 
bepaalde soorten zijn huisbewoner.

Het gebied tussen Nuenen en Stip-
hout is in trek bij beschermde dieren 
zoals vleermuizen. Er leven vier soor-
ten in dit gebied: rosse vleermuis, 
dwergvleermuis, watervleermuis en 
de laatvlieger. De watervleermuis 
woont meestal in spechtengaten in 
bomen, de rosse vleermuis zoekt hol-
le bomen op als woonplaats, de 
dwergvleermuis en de laatvlieger zijn 
gebouwenbewoners, waarbij de 
dwergvleermuis meestal huist in 
spouwmuren van woningen.

Oplichtende vleermuis…
De gemeenten Nuenen en Helmond 
werkten samen om het vleermuis-
vriendelijke fietspad te realiseren. 
Langs het pad staat geen straatver-
lichting, wel hectometerpaaltjes met 
een afbeelding van een vleermuis 
erop. Zo’n vleermuis licht op als een 
fietser passeert met goed werkende 
fietsverlichting.

Geasfalteerd fietspad
Het Vleermuizenpad is onderdeel 
van het fietspad dat Nuenen met 
Stiphout verbindt en omgekeerd 
Stiphout/Helmond met Nuenen. De 
totale route van het Van Goghkerkje 
in Nuenen tot de Sint-Trudokerk in 
Stiphout meet 5 kilometer en het 
Vleermuizenpad is zo’n 3 kilometer 
lang. Het brede, geasfalteerde fiets-
pad is bestemd voor wandelaars en 
fietsers en is verboden voor gemoto-
riseerd verkeer. Het pad wordt ook 
gretig gebruikt door trimmers, 
mountainbikers, ruiters, rolschaat-
sers, skeelers en wandelaars met 
honden. De weg is sinds september 
vorig jaar in gebruik en in deze coro-
navirustijd zijn er piekuren op de rou-
te Nuenen-Stiphout 

Afbeelding van een vleermuis op een hec-
tometerpaaltje….. 

Foto’s Cees van Keulen

Het brede Vleermuizenpad tussen Nuenen en Stiphout is in trek bij skeelers….. 

het binnenterrein in eigendom. Op 
de locatie aan het Laar woonde van 
1920 tot 1965 kosteres Mieke San-
ders in een karakteristiek huisje (zie 
kader). Het huisje werd in 1971 afge-
broken om plaats te maken voor de 
uitbreiding van Garage Janssen. Naar 
verwachting zal de garage in de 
maand september gesloopt worden. 

Vogelvriendelijke dakpannen
Hof aan het Laar belooft ook een 
prettige woonomgeving voor vogels 
te worden. De woningen krijgen vo-
gelvriendelijke dakpannen. Dat zijn 
pannen met extra openingen voor 
vogels. 
De monumentale Amerikaanse eik 
aan het Laar 12 blijft behouden. De 
eik is minstens 85 jaar oud en kan 
makkelijk 100 jaar worden. Een 
boomdeskundige schat de eindleef-
tijd van deze eik op 200 jaar. 

Sokken-voor-mondkapjes-actie 
loopt storm
Iedereen kent wel iemand die werkzaam is in de zorg en waardering ver-
dient. Nederlands sokkenmerk Sock my Feet heeft weliswaar geen ver-
stand van zorg, maar draagt graag een maatschappelijk steentje bij. Het 
bedrijf maakt speciale sokken om cadeau te doen aan zorgpersoneel. Alle 
opbrengsten worden gebruikt voor de aanschaf van mondkapjes. Inmid-
dels zijn al meer dan 5000 mondkapjes gedoneerd.

Waardeer jouw zorgheld
Op www.zorgsok.nl kunnen mensen 
de Hart Voor De Zorg sok bestellen 
voor hun held in de zorg en hier een 
persoonlijke boodschap bijvoegen. 
Zo kunnen de zorgmedewerkers ge-
steund, gemotiveerd en gewaar-
deerd worden met een kleine moeite. 
“We vinden het mooi dat we mensen 
in de zorg kunnen opvrolijken en te-
gelijkertijd van goed beschermings-
materiaal kunnen voorzien,” vertelt 

Mees Nijland van Sock my Feet. De 
sok is enkel online verkrijgbaar en 
wordt binnen één dag verstuurd naar 
de zorgheld.

Meer dan 5000 mondkapjes
De actie is een groot succes. Al snel 
maakten de opbrengsten, die volle-
dig worden ingezet voor het aan-
schaffen van beschermingsmidde-
len, het mogelijk om 5000 FFP1 
mondkapjes te doneren aan 10 zor-
ginstellingen door heel Nederland. 
Van ambulante zorg en fysiothera-
peuten tot aan thuiszorg en ver-
pleeghuizen. “We krijgen veel posi-
tieve reacties en werken hard door 
om alle bestellingen bij te benen,” 
zegt Nijland. Van stoppen is voorlo-
pig nog geen sprake, “Als we op deze 
manier meer mensen kunnen helpen 
doen we dat heel graag!”

Belangeloos initiatief
Sock My Feet is ontstaan in 2017 door 
het gedachtegoed van drie vast-
goedondernemers. Inmiddels is het 
bedrijf uitgegroeid tot 10 medewer-
kers en zijn de sokken met onder-
scheidende prints verkrijgbaar in 700 
winkels verdeeld over 15 landen. De 
Hart voor de Zorg sok actie is 100% 
belangeloos en wordt ondersteund 
door verzendpartner Sendcloud 
door de verzendkosten zo laag mo-
gelijk te houden.

Het Noord-  
brabants Museum 
verlengt tentoon-
stellingen
Tentoonstellingen Meesterwerken 
uit Wenen en Shao Fan krijgen nog 
een kans. Vanwege de overheids-
maatregelen naar aanleiding van 
de coronacrisis is Het Noordbra-
bants Museum in ieder geval ge-
sloten tot 1 juni aanstaande. Daar-
door zouden de onlangs geopende 
tentoonstellingen Meesterwerken 
uit Wenen en Shao Fan niet of nau-
welijks meer te zien zijn voor het 
publiek. Daarom worden deze 
twee tentoonstellingen met enke-
le maanden verlengd.

Meesterwerken uit Wenen. 
Vlaamse en Hollandse meesters uit 
de Gemäldegalerie en het Kupfer-
stichkabinett van de Akademie der 
bildenden Künste Wien 
Verlengd t/m 6 september 2020 

Ruim 50 topstukken uit deze relatief 
onbekende maar indrukwekkende 
Weense collectie zijn naar Het Noord-
brabants Museum gekomen. De ex-
positie toont werken van Nederland-
se en Vlaamse meesters, waaronder 
Peter Paul Rubens, Anthony van Dyck 
en Rembrandt van Rijn. Het is de eer-
ste keer dat zo’n groot deel van deze 
Weense collectie in Nederland wordt 
getoond. 

Shao Fan. Between Truth and Illusion 
Verlengd t/m 18 okt 2020
De Chinese kunstenaar Shao Fan 
(1964, Beijing) combineert kunst en 
design met een diepgaande kennis 
van de Chinese cultuur. Hij is een 
meester in de techniek van de klas-
sieke inkttekening. Zijn monumenta-
le werken tonen dieren zoals apen en 
hazen. Shao Fans eerste solotentoon-
stelling komt tot stand met steun van 
de Renschdael Art Foundation en Ga-
lerie Urs Meile Lucerne. 

Tevens is de tentoonstelling van Jo-
ran van Soest verlengd t/m 5 juli en is 
Visch & van Lith t/m 8 november te 
zien.

Nu te zien: Digitale tour 
Ondanks de gesloten deuren, stap je 
vanuit je huiskamer zo Het Noordbra-
bants Museum in. Theatermaker en 
kunstliefhebber Lucas De Man kreeg 
eenmalig exclusief toegang om de 
vaste collectie en wisseltentoonstel-
lingen te ontdekken. Dit bezoek is 
vastgelegd in een interactieve video. 
Daarin komen ook minder bekende 
delen van het museum aan bod. Zo is 
er voor elke bezoeker genoeg nieuws 
te ontdekken. Tijdens deze rondlei-
ding kiest de kijker zelf voor verdie-
ping door middel van keuzemoge-
lijkheden. Daarbij is de Brabantse 
gastvrijheid van de medewerkers lei-
dend, iets wat deze rondleiding on-
derscheidend maakt. De digitale tour 
is te zien via www.hnbm.nl/tour 

Het is raadzaam om voor het volledi-
ge en meest actuele programma de 
website te raadplegen.
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LINDEBLAADJES

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

 dagvlinder PUZZELHOEKPUZZELHOEKWeek 19

Horizontaal: 1 maand 6 bloem 11 inhoudsmaat 12 zandheuvel 14 water in Utrecht 
15 Greenwichtijd 17 opbrengst 20 karaat 21 voorzetsel 23 valse gelofte 24 pluk 
25 vrouwelijk dier 27 zangnoot 28 de lezer heil 29 baken 30 beurtzang 32 viseter 
34 Japans bordspel 35 Oude Verbond 37 soort 40 hersteld 44 bijbelse fi guur 
46 United Nations 47 luitenant 48 magma 50 vaartuig 51 land in Europa 54 streep 
55 rooms-katholiek 56 ruimtevaarder 58 gulden 59 pasvorm 60 etcetera 61 kluit 
63 lichaamswrijving 64 beraad.

Verticaal: 1 roofdier 2 namiddag 3 tijdstip 4 levenslucht 5 als 6 pl. in Overijssel 7 zwemvogel 
8 voorzetsel 9 Openbaar Ministerie 10 voordelig 13 domoor 16 wenk 18 wreed heerser 
19 droogvloer 20 herkauwer 22 zenuwtrek 24 droog 26 deel v.d. hand 29 commando 
31 kloosterzuster 33 voorzetsel 36 om die reden 37 zot 38 kalmte 39 binnenkomst 
40 onbeschreven 41 vulkaan op Sicilië 42 moerasvogel 43 talent 45 mop 49 telwoord 
51 riv. in Spanje 52 loterijbriefje 53 slachtoffer 56 lokspijs 57 insect 59 motorschip 
62 laatstleden.

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

D O O I E R R E B E L S

R E M I E T W E L G O M

I R K N A T I E D B A

F A G O T A V E E I S E R

T A L I B I G E T A L T

F L O R A S T R A M

K E N O R M O P E R A G

A S I E L A R K R E G I E

N T L G R I E T E D V

O O T W I E R A K B O A

N O E M E R P I L O O T

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

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

Oplossingen wk 18
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

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

Woordzoeker
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep 
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

AANVOERDER
ALKEN
BATIG
BEDINGEN
BLASE
BRINK
CLUBHUIS
EGAAL
ELFEN
FINALE
FRONT
HEIPAAL
HERTOG
KANAAL
KEKER
KETCHUP
KOEST
KROONPRINS
LEENMAN
MATGLAS
NAVRANT
OCARINA
PERUGIA
PLANKEN
POESJE
RECYCLING
ROMAN
ROTANPALM
SABBAT
SNEDIG
SPATIEBALK
START
SUCCESVOL
TEKENAAR
TRAAN
UPDATE
VESTZAK
VETER
VETZUCHT
ZENUWBAAN
ZONNEWENDE
ZWERM

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

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

hierboven op en stuur het antwoord op:

Kruiswoord
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49

50 51 52 53 54

55 56 57 58

59 60 61 62

63 64

5
6 4 2

4 3 2 7 9
9 4

3 5 2 6
2 1

7 2 9 8 4
5 4 3

1

Sudoku

week 17, Mw. W. van de Langenberg.

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

Tijdelijke opslag?

Lieshout

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

ONTZORG DE MANTELZORGER!

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

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

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

040 283 1675

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

Print
boekjes | scripties

direct mail | bouwtekeningen

Drukwerk
huisstijl | flyers | posters  
folders | brochures | stickers

Reclame
banners | LED frames
borden en panelen

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

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

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

TE HUUR: appartement.
Toplocatie centrum Eindho-
ven. 170 m2. 4 kamers met 
balkon. € 1450,- per maand 
(evt. garage 30 m2). Con-
tact: gwidlak@hetnet.nl

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

Moederdag@home menu!
ZZaatteerrddaagg 99 eenn zzoonnddaagg1100 mmeeii!!

R E S T A U R A N T

WWW.RESTAURANTPEZZAZ.NL 
Beekstraat 2 Nuenen T 040 - 2912725

4 gangen €€ 35,00
inclusief iets lekkers voor bij de koffie!

“Tataki van Tonijn”
cciittrrooeennggrraass//zzooeett--zzuuuurr vvaann bbllooeemmkkooooll//ssoojjaabboooonnttjjeess//sseessaamm

***
“Rudi’s aspergesoep”

beenham / gekookt ei / peterselie

***
”Grainfed sukade steak”

asperges / voorjaarsgroente / kriel uit de oven/truffelsaus

***
”Aardbeien Romanoff”

gemarineerde aardbeien / aardbeienroom

Bestellen kan t/m donderdag 7 mei
Uitsluitend per email: info@restaurantpezzaz.nl

afhalen op de gekozen dag tussen 16.30 en 18.00 uur

KWALITEIT IS BELANGRIJK WANT WE ZIEN U GRAAG TERUG

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

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

EASY POT HANGPOT 
MET WATERRESERVOIR 27 CM

MET 7 VERSCHILLENDE PLANTEN

VOLOP GERANIUMS

STEKPERKPLANTEN-PERKPLANTEN-KUIPPLANTEN

OOK DIVERSE GROENTE- EN KRUIDENPLANTEN.

VOLOP MOEDERDAG KADO‛SVOLOP MOEDERDAG KADO‛S

MOEDERDAGopen van10.00-17.00 uur

G E R W E N

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

De vraag naar voedselhulp neemt toe, we ondersteunen de
gezondheidszorg en bieden mensen een luisterend oor.
Zonder jouw hulp, zijn we nergens. Steun het Rode Kruis in de strijd 
tegen corona. Zodat we kunnen blijven helpen, zolang dat nodig is. 

rodekruis.nl IBAN: NL19 INGB 0000 0072 44

Geef op
GIRO 7244

Wij zijn overal, maar 
zonder jou nergens

Wij zijn overal, maar 
zonder jou nergens

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

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

Er zijn de komende weken geen vie-
ringen in alle kerken van onze paro-
chie i.v.m. de maatregelen rondom 
het coronavirus. We zullen onze ker-
ken op alle zondagen tot en met 31 
mei openstellen voor gebed en het 
opsteken van kaarsen. De openings-
tijden zijn voor Nuenen en Gerwen 
tussen 11.00 en 12.00 uur en voor Ne-
derwetten van 09.30 tot 10.30 uur. 
De zondagsdiensten zijn nu te vol-
gen via de LON en via NPO2 elke zon-
dagmorgen om 10.00 uur. Op onze 
website vindt u elke zondag een me-
ditatie van een van de pastores.

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.

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

De kerkdienst van 10 mei zal worden 
uitgezonden vanuit De Regenboog. 
Vanaf 10.00 uur kunt u de dienst via 
internet beluisteren en bekijken. De 
voorganger van deze zondag is ds. 
Ada Rebel. Op de website staan de 
links, die u nodig hebt om te worden 
verbonden. U moet dan gaan naar 
het tabblad ‘Verbinding’. Na afloop 
kunt u meedoen met onze virtuele 
koffieontmoeting. Ook daarvoor 
staat een link op die pagina. De (digi-
tale) collecte is voor het diaconaal 
werk in Nuenen.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Openbare vieringen van vierde zondag 
na Pasen afgelast of vereenvoudigd
In de oude kerk te Gerwen zijn we-
gens het heersende coronavirus alle 

openbare plechtigheden tot en met 
de vierde zondag na Pasen afgelast of 
vereenvoudigd. Voor nadere informa-
tie bij de paters: tel.: 040-283 45 05. 
De kerk blijft toegankelijk voor gebed 
en een kaars op te steken, vooral voor 
beëindiging van deze noodsituatie. In 
deze pandemie-tijd is er een dringen-
de noodzaak om voortdurend te bid-
den dat God zich over de wereld, over 
alle landen en hun inwoners ont-
fermt. Het gebed wordt gevraagd 
voor de slachtoffers, het verplegend 
personeel en de autoriteiten. De gelo-
vigen worden opgeroepen 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’).

Dodenherdenking         
en vrijheidsviering

Hoe kunnen we dit jaar dan toch invul-
ling geven aan 4 en 5 mei?

‘Het Nationaal Comité 4 en 5 mei is 
daarmee bezig en heeft suggesties 
op haar website staan. Veel regionale 
comités bedenken zelf ook alterna-
tieven. Het is echt geweldig om te 
zien hoe creatief mensen zijn. Zo 
heeft iemand bedacht dat alle trom-
pettisten op 4 mei om 19.58 uur voor 
hun deur het signaal Taptoe Infante-
rie speelt. Ik vind dat een fantastisch 

Waarom kunnen 4 en 5 mei niet door-
gaan zoals de bedoeling was?

‘Het kabinet heeft besloten dat er tot 
1 september geen evenementen mo-
gen plaatsvinden. Hierdoor kunnen 
helaas de meeste geplande herden-
kingen en vrijheidsvieringen niet 
doorgaan. In elk geval niet in de oor-
spronkelijke vorm en met veel men-
sen bij elkaar.’

En dat terwijl we dit jaar 75 jaar vrijheid 
vieren. 

‘Ja, dat maakt het extra zuur. Voor alle 
Nederlanders is dit een grote teleur-
stelling, in het bijzonder voor de 
overlevenden van de oorlog en de 
nabestaanden van de slachtoffers. En 
ook voor de mensen die keihard heb-
ben gewerkt aan al die prachtige her-
denkingen en vieringen. Iedereen 
wilde 75 jaar vrijheid on-Nederlands 
groots aanpakken en alles stond al in 
de startblokken. Het is wel bizar dat 
we 75 jaar vrijheid nu in beperkte vrij-
heid gaan vieren. Maar ik ben ervan 
overtuigd dat het desondanks een 
indrukwekkende viering wordt.’

Paul Blokhuis

Joop en Bep Paulissen 
het Diamanten bruidspaar!
Donderdag 7 mei zijn onze ouders (groot/overgrootouders) 60 jaar ge-
trouwd. Helaas kunnen we deze speciale dag in deze bijzondere tijd niet 
met elkaar vieren. Wij als kinderen willen jullie op deze manier wel even 
in het zonnetje zetten.

Super trots zijn wij op deze kanjers. 
Een dikke kus van ons allemaal.

Jos en Lidy, Wilbert en Masja, Theo en Anke, Eva 
en Michael, Levy en Sander, Pascalle en Patrick, 
Romy en Mark, Daan en Demi, Bart, Lucas. 
En onze allerkleinste Sunny, Jayce en Sem.

Rabobank verrast oudere 
klanten met bloemetje
Rabobank Nuenen ging onder leiding van Nancy van den Brink op pad om 
vooral de oudere klanten die zelfstandig thuis wonen te verrassen met een 
bloemetje. Doel van de actie was hen een hart onder de riem te steken, omdat 
ze in deze tijden zoveel mogelijk thuis moeten blijven. De bank wil met dit per-
soonlijke bezoek laten zien dat ze dichtbij en betrokken is.
Het kantoor in Nuenen aan het Park is tot nader bericht gesloten. Klanten kun-
nen terecht in het kantoor van de Witte Dame in Eindhoven, of contact opne-
men via chat, email of telefoon: 040 - 29 36 000.

Dit jaar kunnen de dodenherdenkingen op 4 mei en de vrijheidsvieringen 
op 5 mei door de coronacrisis niet plaatsvinden zoals we gewend zijn. Een 
interview hierover met Paul Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport en namens het kabinet betrokken bij het herinne-
ren en herdenken van de Tweede Wereldoorlog. ‘Deze dagen onthouden 
we ons hele leven’.

idee. Ik weet zeker dat we 4 en 5 mei 
van dit jaar door de omstandigheden 
en de mooie initiatieven de rest van 
ons leven blijven herinneren.’

Waarom is 75 jaar vrijheid zo bijzonder?

‘Omdat het zeldzaam is dat we al zo-
lang kunnen leven zonder oorlogen 
en conflicten. Zo’n lange periode van 
vrede komt in onze geschiedenis 
nauwelijks voor. De meeste Neder-
landers weten niet anders dan dat we 
in vrede en vrijheid leven. Daarom 
hakken de maatregelen om de co-
ronacrisis te bestrijden er ook zo in. 
We zijn gewend te kunnen gaan en 
staan waar we willen. Dat kan nu niet. 
Onze bewegingsvrijheid is flink be-
knot. Daarom wordt ook vaak de ver-
gelijking getrokken met de oorlog. 
Maar de aanpak van corona is wel de-
mocratisch tot stand gekomen en an-
dere belangrijke vrijheden zijn on-
aangetast. We hebben de vrijheid om 
te zeggen wat we willen, we kunnen 
liefhebben wie we willen en mogen 
geloven waarin we willen. We kun-
nen, kortweg, zijn wie we willen. 
Zoals we dat al 75 jaar gewend zijn. 
Dat was in de oorlog wel anders.’

Wat gaat u deze dagen doen?

‘Ik vind het belangrijk dat we écht 
stilstaan bij de verschrikkingen van 
een oorlog. En dat we beseffen dat 
vrijheid en onze democratische 
rechtsstaat heel bijzonder zijn en niet 
vanzelfsprekend. Dat vergeten we 
nogal eens. We vinden vrijheid zo 
normaal, dat we ons niet kunnen 
voorstellen wat het is om niet in vrij-
heid te leven. Nu, door de coronacri-
sis lukt dat waarschijnlijk wel wat be-
ter. Dat maakt deze 75-jarige vrij-
heidsherdenking speciaal. Ook al le-
ven we in een anderhalvemetersa-
menleving, ik denk dat we ons dit jaar 
meer met elkaar verbonden voelen 
dan voorheen.’ 
‘Net als de meeste mensen zal ik 
daarom vooral thuis met mijn vrouw 
en kinderen stilstaan bij alle slachtof-
fers en oorlogsgetroffenen. En ook bij 
de mensen die het lef hebben om - 
op welke wijze ook - in verzet te gaan 
en hun leven wagen voor vrijheid. In 
de nacht van 4 op 5 mei mag ik na-
mens het Kabinet het bevrijdings-
vuur ontsteken in Wageningen. Zon-
der corona had ik met premier Rutte 
de krans gelegd op de dam, waar dan 
ongetwijfeld duizenden mensen bij 
aanwezig zouden zijn.’

Net als vorig jaar een 
Moederdag om nooit te 
vergeten! We missen jou 
lieve Mien, we houden 
van jou lieve Anja! 

Liefs van jullie kids! xxxxx
❤

Dorpsraad Lieshout

Nieuw in het dorp? De dorps-
raad Lieshout heet je welkom!
De dorpsraad Lieshout houdt zich met veel werkterreinen bezig. Er zijn im-
mers veel terreinen om de leefbaarheid en de sociale samenhang van het 
dorp te versterken. Zo heet de raad ook nieuwe inwoners van Lieshout van 
harte welkom. Dat doen ze door een bijdrage te leveren aan het welkomst-
pakket dat iedere nieuwe inwoner persoonlijk van hen ontvangt. Hierdoor 
wordt de nieuwe inwoner direct lokaal wegwijs gemaakt: ‘lokaal kopen’ is 
immers van groot belang voor iedereen om zo de kernen gezond te houden.

Het Lieshoutse deel van de welkomstpak-
ket is zeer de moeite waard. 

Lokaal
Iedere nieuwe inwoner van Laarbeek 
ontvangt een welkomstpakket; dat is 
onlangs nog door de gemeente én 
afgevaardigden van alle dorpsraden 
gepresenteerd. Dat pakket is vanaf 
toen dan ook samengesteld door de 
gemeente Laarbeek én de dorpsra-
den samen. Het pakket bevat allerlei 
informatie over Laarbeek in het alge-
meen en de kern in het bijzonder. De 
Dorpsraad Lieshout zorgt er dan ook 
voor dat hier de juiste Lieshoutse in-
formatie in komt. Naast informatie 
zitten er ook een aantal items in die 
door lokale ondernemers beschik-
baar zijn gesteld. Zo kunnen niet al-
leen de overheden en de (sociale) in-
stellingen zich voorstellen, maar ook 
de lokale ondernemers.

Welkom.
In het Lieshoutse pakket zit natuurlijk 
een brochure van ‘Ons Tejater’: hét 
theater in het Dorpshuis in Lieshout. 
Ook zit er informatie in van de lokale 
KBO-afdeling, de seniorenvereniging 
en informatie over heemkundekring 
‘’t Hof van Liessent’. Ook zit er een 
hele serie visitekaartjes in van lokale 
ondernemingen zodat de nieuwe in-
woner snel en eenvoudig de betref-

fende dienst kan vinden. En, ui-
teraard heeft de grootste brouwer 
van Lieshout een ‘speciale uitgave’ in 
het pakket gevoegd. Komt u ook in 
aanmerking voor zo’n welkomstpak-
ket? Geef dat dan aan bij uw gemeen-
telijke inschrijving en de Dorpsraad 
Lieshout heet u dan graag van harte 
welkom, met een persoonlijke bezor-
ging van het pakket !
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Scouting Panta Rhei  
springlevend in coronatijd
Wie denkt dat het stil is bij scouting Panta Rhei vanwege alle coronaperi-
kelen heeft het mis. Direct toen in maart bekend werd dat fysiek draaien 
niet meer mogelijk was, staken de stafleden (virtueel) de koppen bij el-
kaar om te bespreken hoe het scoutingspel toch door kon gaan.

Alle kinderen kregen een doos vol 
materialen en binnen een week lukte 
het om alle leden via de digitale snel-
weg te bereiken en werden op vrij-
dagavond en zaterdagochtend alle 
leden live betrokken bij het scouting-
spel. Vele knutselopdrachten maar 
ook hindernisbanen door huiskamer 
en tuin zijn uitgevoerd via live stream 
en video bellen.

Maar we waren natuurlijk erg blij dat 
we sinds zaterdag weer toestemming 
hebben gekregen om onze leden tot 
18 jaar weer op ons terrein een deel 
van de buiten activiteiten aan te mo-
gen bieden. Het doel is lekker bewe-
gen in de buitenlucht. Ook kinderen 
die zich op hadden gegeven i.h.k.v. 
Sjors Sportief zijn welkom.

We draaien volgens het protocol van 
scouting Nederland. Als het weer te 
slecht is grijpen we gewoon terug op 
ons i-scout programma.

Wil je een keer meedraaien? Mail dan 
naar info@scoutingpantarhei.nl. Wij 
zoeken met name nog leden tussen 5 
en 7 jaar voor onze Bevers.

Scouting Rudyard Kipling 
start weer op
Voor iedereen kwam de coronacrisis als een enorme verrassing. Van de 
ene op de andere dag leek het hele leven stil te liggen. Ook op de blokhut 
van scouting Rudyard Kipling was het ijzig stil. Alle vrijwilligers waren er 
verdrietig van dat er geen kinderen meer rond de blokhut renden en de 
lokalen van de speltakken leeg bleven.

Maar heel lang zijn ze niet blijven 
kniezen. Binnen een week hadden 
alle speltakken een alternatief online 
programma in elkaar gezet. Er wer-
den challenges gedaan via Whatsapp, 
gebouwd in Minecraft en zo waren er 
nog een heleboel creatieve ideeën 
die werden uitgevoerd. Ondanks dat 
deze alternatieve draaidagen super 
waren, is er toch niks fijners dan op 
de blokhut kunnen zijn en lekker met 
elkaar buiten zijn. Iedereen was dan 
ook super blij toen eindelijk de me-
dedeling kwam dat er weer gestart 
mocht worden met draaidagen op de 
blokhut. Snel begonnen de speltak-
ken hun voorbereidingen.

Aan de hand van de richtlijnen van het 
RIVM werd er vooral gekeken naar wat 
mogelijk was. En omdat scouts veel en 
graag buiten zijn is dat best wel heel 
wat. Grote groepen zijn indien nodig 
opgesplitst zodat de afstand gegaran-
deerd zou kunnen blijven.

Komende zaterdag is als het goed is 
weer als vanouds de blokhut omringt 
met kinderen en leiding die met z’n 
allen er weer een geweldige ochtend 
of middag van maken. Ben jij het bin-
nen zitten onderhand ook zo beu en 
lijkt het je lekker om weer eens lekker 
buiten dingen te ondernemen? Voor-
al voor meisjes in de leeftijdscatego-
rie van 7 tot en met 15 jaar is nog ge-
noeg plaats. In de ochtend is er een 
groep voor meisjes van 7 tot en met 
11 jaar (de Esta’s). In de middag is er 
een meer gemengde groep (welpen) 
waar meisjes van 7 tot en met 11 ook 
zeer welkom zijn. In de middag draait 
ook nog een groep meiden, de pad-
vindsters, van 12 tot en met 15 jaar.

Je bent altijd welkom om één of 
meerdere dagen te komen kijken en 
meedoen. (natuurlijk zijn enthou-
siaste jongens ook altijd welkom) Je 
zult dan zien dat scouting echt niet 
alleen maar een jongensding is. Mei-

Catharina Ziekenhuis introduceert   
‘De coronacheck’ in Zuidoost-Brabant
Inwoners van de regio Zuidoost-Brabant kunnen via een gratis app op af-
stand hulp krijgen bij klachten die zouden kunnen wijzen op een besmet-
ting met het coronavirus (COVID-19). De gebruiker moet daarvoor dage-
lijks enkele vragen beantwoorden over zijn of haar gezondheid, zoals 
hoesten, kortademigheid of koorts. Een door artsen gesuperviseerd 
team beoordeelt de antwoorden en onderneemt zo nodig actie.

van reguliere zorg of spoedzorg. Wie 
ernstig ziek is of een spoedvraag 
heeft, wordt geadviseerd zelf contact 
op te nemen met de huisarts.

Voor wie is deze app?
De app is voor alle mensen in de re-
gio Zuidoost-Brabant. Op de website 
van het Catharina Ziekenhuis (www.
catharinaziekenhuis.nl) staat een link 
om je aan te melden voor ‘De corona 
Check’. Om de app te gebruiken, is 
het niet nodig om patiënt van het Ca-
tharina Ziekenhuis te zijn. Gebruikers 
moeten 18 jaar of ouder zijn, een 
koortsthermometer hebben en een 
smartphone of tablet hebben met 
Android versie 7 of hoger of Apple 
versie IOS12 of hoger.

Samenwerking
De corona Check’ is een initiatief van 
het Santeon-ziekenhuis OLVG in Am-
sterdam en het bedrijf Luscii. Zij heb-
ben de app ontwikkeld. Inmiddels 
bieden vijf van de zeven Santeon zie-
kenhuizen, waar ook het Catharina 
Ziekenhuis onder valt, de online co-
rona check aan.

In de gratis medische begeleidings-
app ‘De corona Check’ kunnen inwo-
ners hun gezondheid volgen en krij-
gen zij advies over een mogelijke be-
smetting met het coronavirus (CO-
VID-19). De app is ontwikkeld door 
Santeon-ziekenhuis OLVG in Amster-
dam en binnen enkele weken over 
heel Nederland uitgerold. Vorige 
week was de app al door ruim 
110.000 Nederlanders gedownload. 
Gebruikers geven aan het prettig te 
vinden dat de app hen op een een-
voudige manier helpt om dagelijks 
stil te staan bij hun klachten en dat er 
vervolgens altijd iemand meekijkt 
met de doorgestuurde gegevens. 

Laagdrempelig en betrouwbaar
“Zolang er geen vaccin is, zullen coro-
na-infecties voorlopig blijven be-
staan. Er zal bij mensen thuis veel on-
zekerheid over corona blijven be-
staan. Zij hebben behoefte aan laag-
drempelige betrouwbare informatie 
en adviezen als het gaat om klachten 
die kunnen duiden op een infectie”, 
aldus longarts Pascal Wielders van 
het Catharina Ziekenhuis. “Deze app 
geeft heel laagdrempelig snel ant-
woord op vragen rondom corona.”

Hoe werkt de app?
Doordat gebruikers dagelijks gege-
vens invullen over hun gezondheid 
kan een door artsen gesuperviseerd 
team bijhouden of klachten mogelijk 
worden veroorzaakt door het coro-
navirus. Als er contact nodig is, wordt 
de gebruiker gebeld door dit team. 
Zij geven advies en verwijzen even-
tueel door naar een zorgverlener bij 
u in de buurt, zoals de huisarts. De 
app is nadrukkelijk geen vervanging 

Vrijheid
Van sommigen hebben
we de foto’s in albums
nog niet kaal geschoren
geen holle ogen
wie kennen hun namen in as verdwenen
foto’s bewaard voor enkelen die terugge-
komen zijn
of jaren verborgen in vreemde huizen
hun vrijheid wisten te bereiken
ook zij vieren feest achter bedroefde ra-
men
luisteren verplicht naar vrolijke muziek
van vrijheid tussen verdriet en leeg ge-
huilde ogen
ze mogen weer de parken in
waar bloemen kopjes laten hangen
vertrouwen in de toekomst is nog broos
verraders staan naast hen
die weer in trams hun weg mogen vervol-
gen
hun oude huizen opnieuw verhuurd
aan hen die ook na deze oorlog
een eigen bed verdienen
op straat hoepelt het jonge volk met 
oranje linten
maar ook zwarte manchetten
van hen die rouwen om hun verdwenen 
ouders.

Klaas de Graaff

den hebben het namelijk ook ontzet-
tend gezellig tijdens de draaidagen, 
de weekenden op de blokhut en tij-
dens het zomerkamp. We zouden het 
super gezellig vinden als je komt. 
Stuur gewoon een mailtje naar le-
denadministratie@rudyardkipling.nl 
zodat we weten dat je er zult zijn. 
Wedden dat als je een keer bent ge-
weest dat je dan voortaan iedere 
week wilt terugkomen?

Scouting Rudyard Kipling 

Hulp vragen, 
daar help je 
ons allemaal 
mee.
Heb je behoefte aan hulp? Omdat het even 
verstandiger is om zelf geen boodschappen te 
doen? Of omdat je hond er echt uit moet. Of 
gewoon omdat het al veel te lang veel te stil is 
in huis? Vraag vooral. We weten dat dat niet 
makkelijk is. Toch doen. Want we helpen graag en 
staan met duizenden vrijwilligers, ook bij jou in de 
buurt, voor je klaar. Zo letten we een beetje op 
elkaar.

Bel de Rode Kruis Hulplijn:
070-44.55.888
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Beer gratis, fiets te koop....
Te koop aangeboden: fiets voor 35 euro, beer gratis meenemen. Dat was te 
zien in de voortuin van een huis aan de Berg in Nuenen op maandagmiddag 4 
mei. Of iemand de fiets gekocht heeft was bij het ter perse gaan van deze edi-
tie niet bekend. En die beer zal de Berg wel verlaten hebben.

(foto Cees van Keulen) 
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Schrijfwedstrijd 
voor Nuenense 
kinderen
Vinden jullie het net als ik hartstik-
ke leuk om verhalen te schrijven en 
ben je tussen de 8 en 13 jaar? 
Schrijf een supercool, knettergek, 
spannend of mooi verhaal van 
maximaal twee geschreven of ge-
typte kantjes, met als onderwerp: 

”ALLES IS ANDERS”

Zet je naam, adres, leeftijd, telefoon-
nummer en/of mailadres eronder, zo-
dat ik de prijs thuis kan bezorgen, als 
je gewonnen hebt. Half juni maak ik 
de winnaars bekend.

De eerste prijs is een boekenbon 
van 25 euro.
De tweede prijs een boekenbon 
van 15 euro.
De derde prijs een chocoladepak-
ket van Tony Chocolonely.

Stuur je verhaal voor 31 mei naar an-
nemieke-soethout@onsnet.nu
of doe je verhaal in de brievenbus:
Annemieke Soethout
Bart de Ligtstraat 11 5671 DG Nuenen.

Veel plezier, ik reken op heel veel ver-
halen!

NKV draait door
Ook de sportverenigingen hebben natuurlijk hun activiteiten sinds me-
dio maart 2020 stil moeten leggen. Bij NKV is dat niet anders maar geluk-
kig zijn wij ondertussen weer gestart met de trainingen voor de jeugdle-
den tot en met 18 jaar en uitkomend in de teams A tot en met F.

derdag weer getraind kan worden. 
NKV is, voor zover mogelijk, van plan 
dit gedurende de gehele zomer te 
blijven aanbieden zeker ook omdat 
de zomervakantie een heel andere 
invulling zal krijgen bij de meeste ge-
zinnen. Vanaf dinsdag 19 mei biedt 
NKV ook aan om de vriendjes en 
vriendinnetjes via haar jeugdleden 
uit te nodigen om mee te komen 
doen aan de trainingen. Kijk voor in-
schrijving en meer informatie op de 
website van NKV.  
Recentelijk heeft NKV ook contact 
gehad met de Voedselbank in Nue-
nen. Op 6 mei heeft NKV etenswaren 
en niet-alcoholische drank afgege-
ven die daar vanwege de sluiting van 
het Clubhuis voor in aanmerking 
kwamen. 

De ‘Voor Elkaar - Met Elkaar’ vlag 
wappert bij NKV
Op onze accommodatie wappert 
sinds einde maart 2020 de rode ‘Voor 
Elkaar - Met Elkaar’ vlag, een initiatief 
van DVC die een respectabel deel van 
haar opbrengsten afstaat aan het 
Rode Kruis. Voor NKV heeft deze vlag 
een driedubbele betekenis: 1) veel 
van onze leden, vrijwilligers en ou-
ders, zijn actief in de zorg, het onder-
wijs en andere maatschappelijke 
functies, 2) het Rode Kruis is een on-
misbare instantie voor de sport en de 
samenleving en 3) ‘Voor Elkaar + Met 
Elkaar = Voorelkaar!’ is al geruime tijd 
de slogan waarom alles draait binnen 
de vereniging. 

De NKV wereld draait door
Natuurlijk zijn er ook zorgen binnen 
de vereniging. NKV is trots op de ge-
weldige samenwerking tussen haar 
leden en vrijwilligers om deze uitda-
gingen het hoofd te bieden. Onvoor-
stelbaar hoeveel energie een vereni-
ging kan putten uit de glimmende 
snoet van jeugdleden en hun ouders 
nadat ze eindelijk weer een balletje 
konden gooien.
Beste Nuenenaren, zorg goed voor 
jezelf en voor elkaar, Hopelijk tot snel 
bij ons NKV.
www.nkvkorfbal.nl

Al heel snel werd het duidelijk dat de 
korfbalcompetitie zou worden afge-
broken en dat de ‘intelligente lock-
down’ waarmee Nederland te maken 
heeft ook om intelligente oplossin-
gen van NKV vraagt. NKV heeft ge-
probeerd het maximale te doen voor 
haar leden en daarvoor een aantal 
initiatieven ontwikkeld.

Sporten in de achtertuin
Het NKV spelmateriaal leent zich uit-
stekend om in de achtertuin een bal-
letje te gooien. Zo kunt u op ruim 20 
plekken in het Nuenense een gele 
korf zien waar regelmatig een balle-
tje op wordt gegooid. Met behulp 
van de digitale media is NKV er zelfs 
in geslaagd om filmpjes aan de leden 
beschikbaar te stellen met handige 
oefeningen die je in je eentje in de 
achtertuin kunt doen. Snel ontstond 
onderling via de social media een uit-
wisseling van ervaringen en de ‘oude 
sok’ oefeningen zijn hun leven gaan 
leiden.

Hervatten trainingen
Via DNDD, dank Marian Vissers, zijn er 
beelden beschikbaar op YouTube en 
in de uitzendingen van de LON. Het 
hervatten van de trainingen voor de 
jeugdleden komt in deze uitzendin-
gen uitvoerig aan bod. Onder het op-
gelegde protocol en in goede sa-
menwerking met de medewerkers 
Beleidsuitvoering van de Gemeente 
Nuenen, heeft de Korfbal Technische 
Commissie een mooi schema ge-
maakt zodat er op dinsdag en don-

Buitenbadminton: nu bij BCL
De kogel is door de kerk. Badminton Club Lieshout mag opstarten met 
het badmintonnen bij de jeugd. Vanwege de randvoorwaarden zal dat 
niet ín de vertrouwde sporthal ‘de Klumper’ zijn, maar op het daarnaast 
gelegen parkeerterrein, dat voor deze gelegenheid omgetoverd zal wor-
den naar een heuse buiten-badmintonbaan.

Toestemming 
Met de onlangs doorgevoerde ver-
soepeling van de ‘intelligente lock-
down’ zijn er kansen ontstaan om als 
badmintonvereniging op te starten 
met de jeugd. Buitensporten zijn im-
mers, onder bepaalde voorwaarden, 
weer toegestaan. En, badminton is 
officieel een zaalsport, maar badmin-
tonnen kan natuurlijk ook prima (met 
enkele aanpassingen) in de buiten-
lucht! Om die reden heeft Badminton 
Club Lieshout een aanvraag inge-
diend bij de gemeente Laarbeek. 
Inmiddels is na het akkoord van de 
gemeente een behoorlijk dik proto-
col samengesteld waaraan de vereni-
ging wil voldoen. Badminton Club 
Lieshout wil immers graag opstarten, 
maar wél zorgvuldig en zeker binnen 
de richtlijnen zoals die zijn weerge-
geven door het RIVM. Om die reden 
zijn ze pas op 6 mei opgestart. Eerst 
wil de vereniging immers de rand-
voorwaarden goed gezekerd heb-
ben.

Protocol
In het 5MB dikke protocol dat de 
vereniging heeft opgesteld zijn alle 
mogelijke zaken opgenomen. Van 
benodigde materialen tot algemene 
regels en van regels over halen en 

brengen door ouders tot sanitaire 
voorzieningen. Voor deze buitentrai-
ningen zijn de (jeugd)groepen ook 
enigszins herverdeeld (op leeftijd) in 
een jongste groep tot 12 jaar en een 
oudere groep vanaf 12 jaar. Voor die 
laatste groep gelden immers aanvul-
lende regels. Ook is er een expliciete 
taakverdeling voor de begeleiding 
gemaakt en een strak tijdsschema, 
zodat steeds voldaan wordt aan de 
RIVM richtlijnen en geen enkel risico 
gelopen wordt. Tenslotte is ook het 
(parkeer)terrein ingescand en onder-
verdeeld om zo als badmintonterrein 
te kunnen functioneren.

Senioren
Net als de jeugd staan de senioren 
ook te popelen om weer eens te kun-
nen badmintonnen. In deze tijd van 
thuiswerken, weinig bewegen en 
ook weinig sociale contacten zouden 
zij ook graag aan de slag willen. Tot 
op heden is dit echter niet toege-
staan. Badminton Club Lieshout 
volgt, net als alle andere verenigin-
gen daarom het nieuws nauwgezet 
en zal, zodra er ook maar een moge-
lijke opening is, ook voor de senioren 
een opzet gaan maken. De vereni-
ging staat er voor klaar ! Nu de toe-
stemming nog …

In het protocol is aan alles gedacht: ook is bijv. expliciet aangegeven waar gebracht en 
gehaald mag worden en hoe voetgangers kunnen arriveren.

Jeugd blij om weer te tennissen
Afgelopen woensdag mochten de jeugdleden van TV Wetteneind eindelijk 
weer de baan op. Onder toezicht was het park voor hen geopend van 14.00-
16.00 uur. Uiteraard moesten ze netjes op afstand in de rij wachten voordat ze 
het park op konden. Omdat het meivakantie is en het eindelijk weer mocht, 
hadden ruim 20 jeugdleden zich aangemeld. Ook komende woensdagmiddag 
kan er getennist worden. Na de meivakantie wordt ook de training hervat voor 
de jeugd. Uiteraard hield iedereen zich netjes aan de regels die momenteel 
gelden. Hopelijk mogen we binnenkort alle leden weer verwelkomen bij onze 
mooie tennisvereniging. 

Afgedankte auto 
voor 98,4%   
gerecycled 
Alle afgedankte auto’s in Neder-
land worden duurzaam gerecy-
cled en vrijwel alle materialen 
worden hergebruikt. Autodemon-
tagebedrijven, shredderbedrij-
ven en recyclingbedrijven hebben 
in 2019 een recyclingpercentage 
van 98,4% gerealiseerd. Deze re-
cyclingprestatie van de autorecy-
clingketen in Nederland staat in 
het vandaag gepubliceerde duur-
zaamheidsverslag van ARN.

197.650 auto’s gedemonteerd, ge-
shred en gerecycled
Onder regie van ARN heeft de keten 
in 2019 in totaal 187 miljoen kilo (in 
2018: 216 miljoen kilo) aan materia-
len uit 197.650 auto’s verwerkt (in 
2018: 207.239). De partijen zijn er 
met elkaar in geslaagd om 98,4% 
van het gewicht van afgedankte au-
to’s nuttig toe te passen. Dat is exact 
hetzelfde percentage als een jaar 
eerder. De demontagebedrijven na-
men 24,0% voor hun rekening, de 
shredderbedrijven 60,3% en de Post 
Shredder Technology-fabriek 14,1%. 
ARN werkt samen met circa 300 pro-
fessionele recyclingbedrijven zodat 
het materiaal van afgedankte auto’s 
op verantwoorde wijze wordt her-
gebruikt of een andere nuttige toe-
passing krijgt.

Vijf en een half miljoen auto’s
Van het totale gewicht van een auto 
is uiteindelijk slechts 1,6% niet recy-
clebaar. Vrijwel niets gaat verloren. 
Sinds de oprichting in 1995 zijn er via 
ARN inmiddels al circa vijf en een half 
miljoen auto’s op deze manier duur-
zaam gerecycled.

Over ARN
ARN is in 1995 als ‘Auto Recycling Ne-
derland’ opgericht door vier markt-
partijen uit de autobranche: BOVAG, 
FOCWA, RAI Vereniging en Stiba. Met 
als doel een bijdrage leveren aan de 
Europese regels en autorecycling op 
verantwoorde en hoogwaardige wij-
ze mogelijk maken.
Het duurzaamheidsverslag 2019 is te 
vinden op https://arn.nl/over-arn/
duurzaamheidsverslag/

Ook de sportverenigingen hebben natuurlijk hun activiteiten sinds me-

Lekker vliegeren 
bij de molen 

De Roosdonck...
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Ondanks de beperkingen wensen wij iedereen 
een fi jne moederdag toe aanstaande zondag!

Ben je toe aan een nieuw bed, matras, boxspring, lattenbodem, ledikant, 
topdekmatras, waterbed, hoofdkussen, dekbed, hoeslaken, molton of 

dekbedovertrek, en wil je niet bezuinigen op kwaliteit, service en garantie?

Slaapstudio Stijn   ||  Opwettenseweg 81 Nuenen  ||  040-2840013  

Di t/m za 9.00 - 12.00 op afspraak   | |   Di t/m za 12.00 - 17.30 regulier open

www.slaapstudiostijn.nlwww.slaapstudiostijn.nl


