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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

TV Wettenseind 
start training 
jeugd en 
introduceert 
‘Sneller Vooruit’

Richting het 
‘nieuwe normaal’ 
draait 
Dwers Nuenen 
nog steeds door

Nieuw Terug-
beeld-paneel aan 
Medisch Centrum 
Aan de Berg

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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Engelseweg 212, Helmond  |  www.stijlenco.nl, www.covetex.nl

EIGENTIJDS WONEN

ALLE 
BEKENDE 
MERKEN VOOR 
UW INTERIEUR 
ONDER ÉÉN DAK!

WOONHUIZEN TE 
KOOP GEVRAAGD

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com
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Bibliotheek Dommeldal 
opent weer twee vestigingen
Na de persconferentie van 6 mei is Bibliotheek Dommeldal onmiddellijk 
gestart met plannen om weer op te starten. Vanaf 18 mei is het zover, 
maar wèl op een veilige manier, met maatregelen die gebaseerd zijn op 
het protocol van de Vereniging Openbare Bibliotheken en goedgekeurd 
zijn door de Nationale Veiligheidsautoriteiten.

Voor hen is de Afhaalservice een 
goed alternatief.

Er zijn in deze vestigingen enkele tij-
delijke beperkingen:
In de Bibliotheek mogen niet teveel 
bezoekers aanwezig zijn. Vandaar dat 
elke bezoeker gevraagd wordt om al-
léén te komen en gebruik te maken 
van een winkelmandje, of even te 
wachten als er nog geen winkel-
mandje beschikbaar is. Bezoekers 
zijn zelf verantwoordelijk voor het af-
stand houden. Maar dat lukt vast met 
hulp van de strepen op de vloer.
Inleveren en uitlenen doen de bezoe-
kers zelf bij de zelfbedieningsbalies. 
De Bibliotheekmedewerkers zorgen 
dat apparatuur en materiaal regelma-
tig wordt gedesinfecteerd. Materialen 

Vanaf 18 mei gaan de eerste twee 
vestgingen weer beperkt open. Maar 
in alle vestigingen blijft de Afhaalser-
vice gewoon beschikbaar. Zodat ook 
de mensen die contactloos willen 
blijven lenen, dat kunnen blijven 
doen. Met de Afhaalservice kun je on-
line zoeken en reserveren en krijg je 
een berichtje als de reserveringen 
klaarstaan in de gewenste vestiging.

Vestiging Geldrop en vestiging 
Nuenen vanaf 18 mei open
Op maandag tot en met vrijdag zijn, 
vanaf 18 mei, de Bibliotheken in 
Geldrop en Nuenen geopend van 
14.00 - 17.00 uur. Iedereen is weer 
welkom, maar mensen met gezond-
heidsklachten wordt gevraagd om 
niet naar de Bibliotheek te komen. 

Geen Van Goghloop/Scholierenloop dit jaar

Financieel inloopspreekuur 
LEVgroep
Elke donderdagochtend is er bij de LEVgroep een inloopspreekuur. Hier 
kan iedereen uit de gemeente Nuenen terecht voor vragen zoals:

Als gevolg van de maatregelen rond 
het Coronavirus is het spreekuur nu 
niet open. Maar problemen lossen 
niet vanzelf op. 

Heeft u een probleem of vraag dan 
kunt u nog steeds bij ons terecht. 
Mail uw vraag naar:

thuisadministratie.nuenen@levgroep.
nl. Of bel naar 040-2831675. 

Wij nemen dan contact met u op.

Hulp bij formulieren
• Heb je moeite met het invullen 

van formulieren voor bijvoor-
beeld het aanvragen van een uit-
kering of voor huurtoeslag?

• Vind je het lastig om een digitaal 
formulier in te vullen?

• Weet je niet voor welke voorzie-
ningen je in aanmerking kunt ko-
men?

Hulp bij thuisadministratie
• Lukt het je niet je administratie op 

orde te houden?
• Heb je geen overzicht van je fi-

nanciën en weet je niet precies 
wat je maandelijkse inkomsten 
en uitgaven zijn?

Hulp bij solliciteren
• Zoeken naar een baan of naar vrij-

willigerswerk. Hoe pak je dat aan?
• Vind je het lastig om zelf een CV 

te maken voor je sollicitatie?

Onze vrijwilligers staan voor je klaar, 
helpen je graag en denken met je 
mee.

NUENEN

die in de speciale bakken zijn ingele-
verd, worden 72 uur apart gehouden 
voordat ze weer in omloop komen.
De leestafel en toiletten zijn niet toe-
gankelijk. Er is geen koffie of thee ver-
krijgbaar en kranten en tijdschriften 
zijn niet in de Bibliotheek beschik-
baar. Wèl kunnen Bibliotheekleden 
naast boeken, ook tijdschriften lenen 
en mee naar huis nemen.

24 uur per dag online lenen
Omdat de bibliotheekvestigingen in 
Mierlo, Heeze-Leende, Sterksel en 
Son en Breugel zijn gehuisvest in een 
multifunctioneel gebouw blijven de-
ze voorlopig nog dicht. Maar alle le-
den van Bibliotheek Dommeldal zijn 
natuurlijk welkom in de vestigingen 
Geldrop en Nuenen.
En natuurlijk blijft de online biblio-
theek 24/7 open voor het lenen van 
E-Books.

Meer informatie is te vinden op 
www.bibliotheekdommeldal.nl

Zoals voor zoveel evenementen 
geldt, gaat de LONU Van Goghloop/
Scholierenloop niet door dit jaar 
door de huidige Coronacrisis. Orga-
nisatorisch lukt het ons niet om het 
evenement naar een later tijdstip dit 
jaar te verplaatsen ook omdat er nu 
natuurlijk nog veel onzeker is over 
het tijdsbestek van de huidige maat-
regelen. We bedanken de sponso-
ren die hadden toegezegd voor hun 
vertrouwen en support en hopelijk 
kunnen we er in 2021 weer een 
mooi Nuenens sportevenement van 
maken.

De reguliere trainingen van LONU lig-
gen op dit moment nog stil, maar 
worden binnenkort waarschijnlijk 
weer hervat. Mocht je geïnteresseerd 
zijn in hardlopen in groepsverband 
houd dan zeker onze website in de gaten zodat je op de hoogte bent 

wanneer de trainingen weer worden 
hervat. 

Organisatie LONU 
Van Goghloop/Scholierenloop

www.loopgroepnuenen.nl

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

STEUN 
DE LOKALE 

ONDER-
NEMERS

✔
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GEMEENTEBERICHTENGEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

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

Vragen per e-mail
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de ge-
meente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: 

 gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen 
via de volgende website: www.nuenen.nl

 CMD, CENTRUM   
 MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 

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

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

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

 AFVALWEETJE:

In verband met Hemelvaart gaat de 
inzameling van donderdag 21 mei naar 
zaterdag 23 mei. Zet uw PMD afval en groene 
container niet te vroeg aan de straat.
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BLAUWALG      
IN GEMEENTEVIJVER
Waterschap De Dommel heeft voor het eerst dit seizoen 
verhoogde concentraties blauwalg geconstateerd en de 
locatie is de gemeentevijver in Nuenen. Vanwege de stij-
gende temperatuur verwacht het waterschap de komen-
de periode regelmatig blauwalg aan te tre� en. Deze bac-
teriën in het water kunnen schadelijk zijn voor de volks-
gezondheid. Er worden waarschuwingsborden geplaatst 
bij de gemeentevijver Nuenen.

14 mei Commissie Algemene Zaken (AZ) - Live via nue-
nen.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 + meerjarenfi nanciering 

Brainport Development
• GGD Zienswijze begroting
• VRBZO Zienswijze begroting
• WSD Zienswijze begroting
• Onthe¥  ng van de eis ingezetenschap voor wethouder 

Van Brakel
• Evaluatie starterslening en voorstel voor tweede her-

ziening

19 mei Gecombineerde Commissie - Live via nuenen.
raadsinformatie.nl - Gecombineerde commissie en het 
LON
• Tussentijdse rapportage voorjaar 2020
• Kadernota 2021

Tijdens de commissievergadering kunt u gebruikmaken 
van het digitaal spreekrecht. I.v.m. de digitale vergade-
ringen en voorbereiding vragen wij u aan te melden;
• Gecombineerde commissie - maandag 18 mei, voor 

12.00 uur
Neem daarvoor contact op met de gri¥  e via gri�  e@nue-
nen.nl

MILIEUSTRAAT NUENEN
Ook bij de milieustraat in Nuenen zijn er versoepelingen 
in de coronamaatregelen doorgevoerd. In plaats van 6 
voertuigen kunnen er nu 8 voertuigen tegelijkertijd aan-
wezig zijn. Ook is het toegestaan om met twee inzittenden 
per voertuig de milieustraat te betreden en de auto (plus 
aanhanger) te lossen. Dit uiteraard met het behoud van 
de 1,5 meter maatregel/beperking.

GRATIS DEMENTIESPELDJE 
VOOR INWONERS NUENEN
De werkgroep ‘Nuenen Dementie-
vriendelijke gemeente’ zet zich in 
voor een gemeente waarin men-
sen met dementie worden geac-
cepteerd en zo lang mogelijk 
aansluiting blijven vinden in de 
samenleving. Ook dragen wij de 
Stichting 2109 een warm hart toe. 
Stichting 2109 wil dat het taboe op 
dementie tot het verleden gaat beho-
ren. Om dit te realiseren is een speldje met een uniek 
beeldmerk ontworpen. Ieder speldje is voorzien van een 
(persoonlijke) code die aan de achterzijde is gegraveerd 
en gekoppeld is aan het noodnummer dat op de voorkant 
staat. Op het moment dat de drager van het speldje ver-
dwaald is kan er hulp worden ingeschakeld door het nood-
nummer te bellen. 
Wethouder Ralf Stultiëns is ambassadeur van deze stich-
ting. Inwoners van de gemeente Nuenen kunnen het 
unieke ‘Stichting 2109 speldje’ tot eind 2020 kosteloos 
aanvragen. Lees meer over Stichting 2109 (ook voor het 
aanvragen van een speldje) op www.2109.nl.

SPINSELMOT (STIPPELMOT) 
Met de zomer in aantocht, ‘ontwaakt’ ook het zomerse 
ongedierte. De rups van de spinselmot doet zich momen-
teel vaak met duizenden tegelijk tegoed aan bomen en 
struiken. Spinselmotten maken enorme nesten van ge-
sponnen draden. Deze draderige spinsels zijn een minder 
fraai gezicht, maar deze rups en haar spinsels zijn voor de 
mens echter volstrekt onschadelijk. De spinselmot is een 
nachtvlindersoort. Haar rupsen en spinsels worden vaak 
verward met de eikenprocessierups, maar in tegenstelling 
tot de processierups is de stippel- of spinselmot niet scha-
delijk. 

De door spinselmot aangevreten struiken herstellen zich 
meestal in de loop van de zomer en krijgen dan weer op-
nieuw blad. Daar een aantasting van spinselmot dus wei-
nig invloed heeft op de beplanting voert de gemeente in 
principe geen bestrijding uit. In hinderlijke gevallen langs 
paden zullen de ergste plukken rupsen worden ontdaan 
door de struiken te snoeien. 

TEXTIELINZAMELING
Belangrijke mededeling:     
Bewaar uw textiel voorlopig thuis!
Door de coronacrisis moet textielinzamelaar Sympany al 
het ingezamelde textiel opslaan omdat er wereldwijd geen 
afzet is. Langdurige opslag van textiel, zal de kwaliteit er 
helaas niet beter op maken en mogelijk zelfs onbruikbaar. 
Dat zou enorm zonde zijn!
• Bewaar uw kleding voorlopig thuis. 
• Leg geen zakken naast een overvolle container.
• Gooi geen textiel bij het huishoudafval
Dank voor uw begrip. 
Meer informatie staat op www.sympany.nl

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

12 mei Commissie Ruimte - Live via nuenen.raadsinfor-
matie.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 Landschaps-

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

Nuenen

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

De werkgroep ‘Nuenen Dementie-
vriendelijke gemeente’ zet zich in 
voor een gemeente waarin men-

samenleving. Ook dragen wij de 
Stichting 2109 een warm hart toe. 
Stichting 2109 wil dat het taboe op 
dementie tot het verleden gaat beho-

Gevolgen van blauwalg
Blauwalg ontwikkelt zich voornamelijk bij hogere tempe-
raturen in de lente en de zomer en in stilstaand water, bij-
voorbeeld in vijvers die zich in woonwijken bevinden en in 
zwemplassen. Contact met oppervlaktewater met blauwalg 
kan leiden tot huidirritatie, zoals jeuk en rode vlekken. Als 
mensen of dieren het water via de mond binnen krijgen kan 
dit maag- en darmklachten veroorzaken. De gevoeligheid 
bij mensen is zeer verschillend. Het is verstandig niet te 
vissen in water met blauwalg, honden kunnen beter niet in 
het water met blauwalg zwemmen. 
Waterschap De Dommel adviseert mensen die in contact 
komen met water dat blauwalg bevat, normale hygiëne toe 
te passen, zoals handen wassen en/of douchen. Wees ex-
tra zorgvuldig en vermijd contact met water met blauwalg.

Informatie op website
Een actueel overzicht van de locaties waar blauwalg is 
vastgesteld is te vinden op website: www.dommel.nl/
blauwalg. 

Het waterschap voert de komende maanden regelmatig 
controles uit. Als er een verhoogde concentratie blauwalg 
geconstateerd wordt en er drijfl agen blauwalgen ontstaan, 
plaatst het waterschap direct waarschuwingsborden bij 
de betre� ende locatie. Het waterschap blijft hierop alert.

Wat kunt u zelf doen?
• Waterschap De Dommel doet er alles aan om de wa-

terkwaliteit in orde te houden. Ook u kunt meehelpen 
om blauwalg te voorkomen.

• Gebruik het grasveld rondom de vijver niet als uitlaat-
zone voor honden. In hondenpoep zitten voedings-
sto� en die algen doen toenemen. 

• Voer de eenden geen brood, maar geef ze wat sla of 
mais. Dit is beter voor de eenden en het is minder scha-
delijk voor de waterkwaliteit. 

• Gebruik geen of beperkt lokvoer en boilies wanneer u gaat 
vissen vanwege de voedingssto� en die dit voer bevat.
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DEZE KLANTSCORE IS ONAFHANKELIJK ONDERZOCHT DOOR KLANTENVERTELLEN.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer
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KLANTEN BEOORDELEN ONS 

BEDRIJF MET EEN:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

89

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

onderhoud voor alle merken

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

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

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

Varkens fi let lapjes
“Naturel en gemarineerd”  ....................4 stuks 5,95
Kalkoen Roulade
.......................................................... 100 gram 1,75
Gebraden Rosbief
.......................................................... 100 gram 2,25
Bourgondische Bol
“Kant en klare beenham, lekker bij asperges”
 ......................................................... 100 gram 1,75
Beenham in 
honing-mosterdsaus
“Kant en klaar, uit eigen keuken”  ..... 300 gram 4,50
Ham Gehakt
Wellington  ......................per stuk 1,75

Ook voor de beste belegde broodjes!!!

KOOPJE

TOP

SPECIAL

SPECIAL

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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• VENKELSOEP
• MINI SAUCIJZENBROODJE

• 2 BROODJES MET OUDE KAAS & ROSBIEF
• SANDWICH MET GEROOKTE ZALM

• WRAPJE MET GEITENKAAS & PERENCHUTNEY
• WRAPJE MET ACHTERHAM & EIERSALADE

• CROISSANT MET VERSE AARDBEITJES
• KRENTENWEGGE MET SINAASAPPELMARMELADE

€ 17,50 P.P.

• PROEVERIJ VAN KOUDE VLEES & VISGERECHTJES 
• ASPERGESOEP

• CASSELERRIB MET MOSTERDSAUS
• ZEEBAARS MET LIMOEN & PETERSELIE

• QUICHE MET GROENE ASPERGES & ITALIAANSE HAM 
• AARDAPPELGRATIN
•GROENE SALADE.

• TRIFLE MET AARDBEIEN, BLAUWE BES & SCHUIMKOEKJES 
€ 25,00 P.P.

VANAF 2 PERSONEN (PRIJS PER 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 

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

€ 17,50

VANAF 2 PERSONEN (PRIJS PER 2 PERSONEN)

Borrelplankje
LeSOURIS

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

LIKE ONS OP FACEBOOK
EN VOLG ONS OP INSTRAGRAM!

Drie-gangenmenu
RUNDERCARPACCIO MET TRUFFELMAYONAISE, 

PIJNBOOMPITJES & PARMEZAANSE KAAS 
OF 

ASPERGESOEP
***

ZALMFILET MET ROMIGE KRUIDENTOPPING
OF

KIPFILET MET TOMATENTAPENADE & SPEK
***

AARDBEIENCRUMBLE
€ 17,50 P.P.

ALS 4-GANGEN MENU (SOEP & CARPACCIO)
€ 21,00 P.P.

BEZORGING 17.00 - 19.00 UUR

Brunch 1 Brunch 2

CHARDONNAY OF CABERNET SAUVIGNON € 9,50
SAUVIGNON BLANC OF MERLOT € 12,50

WILT U TIJDENS UW BRUNCH, 
BORREL OF AVONDMENU 

GENIETEN VAN EEN FLESJE WIJN?
Wijn

21 MEI 

31 MEI

21 MEI Hemelvaartsdag

Brunch 1
31 MEI

21 MEI Hemelvaartsdag
1ste Pinksterdag&

Frank Helsper 
Tomakker 40, 5673 LG Nuenen  |  040-2839698  |  06-15653151
f.helsper5@upcmail.nl  |  www.frankhelsper.nl

Zowel klassiek, blues en pop. 
Gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Piano-Keyboard 
LESSEN

Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels -  
 Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

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

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

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

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

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

HEMELVAARTSDAG 
GEOPEND

VOLOP TUINPLANTEN
DAGELIJKS VERSE

(GESCHILDE) ASPERGES
VERSE AARDBEIEN

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

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

GEEF GELD AAN DE
VOEDSELBANK

doneer via staysafeengeef.nl
#staysafeengeef

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

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

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

Stressklachten?
Wist je al dat je stress-systeem helemaal niet is toegerust voor de proble-
men van deze tijd? Dit systeem stamt nog uit de tijd dat de mens net begon 
om zich op de aarde te vestigen. Veel in ons lichaam is geëvolueerd, echter 
je stress-systeem is nog hetzelfde als vele miljoenen jaren geleden.

advertorial

De oermens van vroeger reageerde 
heel adequaat op spanning, bijvoor-
beeld gevaar: hij/zij schrok, kreeg 
stress en produceerde onder andere 
adrenaline om razendsnel te kunnen 
reageren en dus overleven. Zodra het 
gevaar geweken was, verdween de 
stress en ging de oermens verder met 
zijn leven. 

Tegenwoordig zijn er veel meer prik-
kels dan in de oertijd, er zijn proble-
men die vroeger niet bestonden. De 
mens moet zich steeds aanpassen 
aan deze moderne tijd. De moderne 
mens reageert niet meer zoals vroe-
ger op spanning, je blijft alert en je 
weet niet hoe je rustig kunt worden.

Door de stress blijf je adrenaline 
aanmaken, dit is niet goed voor je. 
Je lichaam bevindt zich dan in een 
constante staat van paraatheid en 
overleven. Je blijft gestrest en kan 
bijvoorbeeld ook in een burn-out 
komen.

In deze coronatijd zijn er veel men-
sen gestrest. Je moet je continue aan-
passen aan de situatie, wat je vroeger 
normaal vond kan nu niet meer. Er is 
chronische onzekerheid. Je stress-
systeem blijft hierdoor alert en je 
blijft gedachten produceren. Het ge-

volg is dat jij in een stand van overle-
ven blijft zitten met overspanning als 
gevolg.

Neem gerust contact op als je hulp 
nodig hebt.

Ineke Snelleman

Psychosociaal therapie
Begeleiding bij hoogsensitiviteit
Familieopstellingen

0618850967
info@inekesnelleman.nl
www.inekesnelleman.nl

Verkeersveiligheid belangrijk 
thema voor Dorpsraad Lieshout
Verkeersveiligheid is een belangrijk aandachtspunt voor de Dorpsraad 
Lieshout. Niet zozeer voor de raad zelf, maar vooral voor de inwoners van 
Lieshout. Zij hebben immers last van knelpunten, ergernissen en onveili-
ge situaties. Inmiddels zijn deze zo veel mogelijk in beeld gebracht en op-
gepakt. De Dorpsraad Lieshout zorgt er voor dat de oplossingen voor 
deze knelpunten met omwonenden worden afgestemd, draagvlak krij-
gen en dus ook écht een oplossing vormen.

Meer provinciale aandacht
Helaas is de situatie rondom de krui-
sing Deense hoek/N615 nog niet 
écht opgepakt. Voor verbetering van 
de verkeersveiligheid is hier zelfs een 
burgerinitiatief gestart, maar vanwe-
ge de complexiteit én de provinciale 
betrokkenheid is er nog maar weinig 
concrete actie. De wegen rondom de 
kern waar deze kruising ook aan ligt, 
vormen immers (mede) de bron van 
diverse andere onveiligheden ín de 
kern. Met wat meer aandacht én actie 
voor die rondwegen, die onder pro-
vinciaal beheer vallen, zouden met-
een diverse ergernissen in het dorp 
kunnen worden opgelost.

Belangrijke rol
De Dorpsraad Lieshout speelt dus 
een belangrijke rol bij deze projecten 
die de verkeersveiligheid in en om 
het dorp aan gaan. Zij zijn niet alleen 
degene die met de gemeente over-
leggen over oplossingen en prioritei-
ten. Zij zijn ook de schakel tussen de 
gemeente die het project ontwerpt 
en uitvoert en de omwonenden die 
een oplossing willen zien voor een 
ergernis of onveilige situatie. Voor 
meer informatie over de aanpak van 
de Dorpsraad Lieshout met betrek-
king tot de verkeersveiligheid: zie het 
thema verkeersveiligheid op 
www.dorpsraad-lieshout.nl

Samenwerking
Zes keer per jaar overlegt de Dorps-
raad Lieshout met de raden van de an-
dere dorpen en de gemeente over de 
verkeersknelpunten en ergernissen. 
Ook tijdens een drukbezochte info 
avond over de verkeerveiligheid zijn 
veel zaken aan het licht gekomen. Met 
al deze zaken gaat de gemeente uit-
eindelijk aan de slag. En, in een goede 
samenwerking tussen de gemeente 
en de Dorpsraad Lieshout, worden 
steeds gezamenlijk de belangrijkste 
punten uit de voorstellen gefilterd om 
concreet opgepakt te kunnen wor-
den. Stap voor stap worden nu die be-
langrijkste punten aangepakt.

Concrete acties
Zo zijn er inmiddels diverse parkeer-
overlast situaties aangepakt, is er een 
zebrapad gekomen in de Dorps-
straat, en zijn er duidelijke fietsstro-
ken aangebracht op de brug. Alles 
met als doel om veiligere verkeerssi-
tuaties te verkrijgen in en rond het 
dorp. Ook zijn er bij de ingang van 
het dorp, in de Molenstraat en de Rib-
biusstraat, versmallingen aange-
bracht om sluipverkeer te ontmoedi-
gen en de snelheid te verlagen. Bij 
die aanpassingen is er ook steeds 
aandacht voor de situatie voor fiet-
sers, zodat het voor alle weggebrui-
kers veilig is, wordt en blijft.

In de Molenstraat is inmiddels óók een snelheids-
verminderende wegversmalling aangebracht

Vanaf Dwerspad kerk     
mooi in beeld…
Vanaf het Dwerspad in Nuenen komt de Clemenskerk mooi in beeld. De 
wandelaar of fietser heeft ter hoogte van het voormalige terrein van 
scouting Nuenen nu nog vrij uitzicht richting de Heilige Clemenskerk. Dat 
uitzicht wordt verpest als op die plek het appartementencomplex van vijf 
etages hoog gebouwd wordt. De hoogbouw staat gepland tussen het 
fietspad Dwerspad en de huurwoningen aan de Van de Schoorhof. Door 
de bouw van het appartementencomplex komen de sociale huurders in 
de schaduw van die flat te wonen.

over het project, geen beroep in te stel-
len bij de rechtbank en binnen 5 jaar te 
verhuizen. Rezidenz hoopt wel dat de 
GroenLinks-fractie nu instemt met het 
plan. Door hun optreden hebben de 
betrokken raadsleden de schijn van be-
langenverstrengeling niet voorkomen. 
Een beetje integer bestaat niet….. 

Gunt de gemeenteraad de huidige 
huurders aan de Van de Schoorhof vol-
doende (zon)licht in hun huis of kiest 
de raad voor de bouw van het complex 
van vijf etages voor 14 luxe apparte-
menten? Donderdag 28 mei is het 
woord aan de raad van de gemeente 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 

Op de vraag: hoe hoog wordt dat ap-
partementencomplex krijg ik in Nue-
nen van diverse betrokkenen als verge-
lijkingsmateriaal het woonblok van vijf 
hoog aan de Jo van Dijkhof aangereikt 
(zie foto). Tussen twee haakjes: de frac-
tie W70 - met zes raadsleden de groot-
ste fractie in de Nuenense gemeente-
raad - vindt een bouwhoogte in Nue-
nen-centrum van drie bouwlagen meer 
dan genoeg. Het Nuenense college van 
burgemeester en wethouders is voor-
stander van de bouw van het apparte-
mentencomplex van vijf hoog, een pro-
ject van BanBouw en ontwikkelaar Re-
zidenz. W70: zo’n bombastisch gebouw 
hoort niet thuis op die plek in Nuenen. 

Minder (zon)licht voor huurders…
Het geplande appartementencomplex 
blokkeert voor een deel de toetreding 
van (zon)licht in de huurwoningen aan 
de Van de Schoorhof. Enkele huurders 
tekenden bezwaar aan bij de gemeen-
teraad. De raad vergaderde op 13 fe-
bruari over het plan en het scorebord 
gaf een gelijke stand aan: 9 - 9. De stem-
men staakten: negen leden voor het 
voorstel en negen raadsleden tegen 
(zes van W70 en telkens een lid van 
resp. GroenLinks, Combinatie Nuenen 
c.a. en Natuurlijk Nuenen). In de raads-
vergadering van donderdag 28 mei 
komt het voorstel ongewijzigd op-
nieuw aan de orde. 

Schijn van belangenverstrengeling
Afgelopen weken hebben plaatselijke 
politici en de bouwers niet stilgezeten. 
GroenLinks en Natuurlijk Nuenen 
praatten met betrokkenen bij de bouw 
en met bezwaarmakende huurders. 
Dat leverde een aanbod op van pro-
jectontwikkelaar Rezidenz van 15.000 
euro aan betrokken huurders. Huur-
ders die instemmen met dat bedrag 
dienen zich niet negatief uit te laten 

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Donderdag 14 mei 2020

Vanaf Dwerspad kerk     

Tom van den Nieuwenhuijzen 
afgelopen week geïnstalleerd
Tom van den Nieuwenhuijzen is afgelopen week geïnstalleerd als lid van de 
Tweede Kamer. Hier gaat hij zich inzetten voor een samenleving waarin ie-
dereen zichzelf kan, mag en durft te zijn: “Als Kamerlid zal ik knokken voor 
een einde aan de ‘doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’ mentaliteit. 
Onze maatschappij is gebaat bij diversiteit, niet bij een grijze massa.”

jaar werd in 2013- en wethouder Fi-
nanciën en Duurzaamheid in Son en 
Breugel. Tom heeft zich in de politiek 
altijd ingezet om het verschil te maken 
voor de LHBTIQ+ gemeenschap en 
voor een duurzame maatschappij.

In de Tweede Kamer zal Tom zich bezig 
gaan houden met de portefeuilles de-
fensie en ontwikkelingssamenwer-
king. Hij liep op jonge leeftijd stage bij 
defensie en kijkt er naar uit om weer 
met deze belangrijke portefeuille aan 
de slag te gaan. Tom van den Nieuwen-
huijzen: “Defensie en ontwikkelingssa-
menwerking gaan hand in hand bij het 
werken aan een veilige en eerlijke we-
reld waarin iedereen zichzelf mag zijn. 
Ik heb zin om te beginnen.”

Tom groeide op in een Brabants ge-
zin. Na zijn middelbare school door-
liep hij in Tilburg de hts-bouwkunde, 
studeerde hij bedrijfskunde in Maas-
tricht en Management aan Nyenrode 
Business University. Zijn werkende le-
ven stond voor een groot gedeelte in 
het teken van duurzaamheid. Recent 
werkte hij voor de gemeente Amster-
dam aan het klimaatakkoord. Daar-
voor was hij werkzaam in het be-
drijfsleven om dat te verduurzamen 
en in het onderwijs om studenten 
eerlijke kansen te geven én te inspi-
reren om bedrijven te verduurzamen. 

Tom heeft jaren ervaring in de lokale 
politiek. Hij was gemeenteraadslid in 
Eindhoven -waar hij raadslid van het 

Wat is het mooiste 
liedje uit Brabant? 
Stem nu op de 
Brabantse Top 100
De stembussen voor de Brabantse 
Top 100 zijn geopend! Vanaf afgelo-
pen maandag 10.00 uur kunnen Bra-
banders hun stem uitbrengen op de 
mooiste liedjes uit eigen provincie. 
Dat moet uiteindelijk leiden tot een 
lijst met de 100 mooiste en beste 
liedjes. Stemmen kan op top100.om-
roepbrabant.nl. Dat kan tot en met 
zondag 17 mei.
“We hebben zoveel mooie muziek uit 
Brabant. Het werd de hoogste tijd 
voor een mooie Top 100”, vertelt Maar-
ten Kortlever, één van de presentato-
ren. “Dan kun je natuurlijk denken aan 
liedjes van Guus Meeuwis of Krezip. 
Maar wat dacht je van de wat onbe-
kendere Mercy John? Of een oudje 
van de Tumbleweeds? We hopen dat 
veel mensen hun stem uitbrengen zo-
dat we een mooie lijst krijgen.”
De lijst is uiteindelijk op donderdag 
21 mei (Hemelvaartsdag) te beluiste-
ren van 08.00 uur ‘s ochtends tot 
18.00 uur ‘s avonds op Omroep Bra-
bant. De presentatoren zijn Koen 
Wijn, Hubert Mol, Jordy Graat, Maar-
ten Kortlever en Ronny Balk.

Omroep Brabant is te beluisteren via 
de website (omroepbrabant.nl/radio) 
of via de ether voor West-Brabant FM 
91.0, Midden-Brabant FM 91.9, 
Noordoost-Brabant FM 95.8 of Zuid-
oost-Brabant FM 87.6.



ROND DE LINDE week 20 Donderdag 14 mei 2020

• Theaters en concertzalen gaan open voor maximaal 
30 personen. Bezoekers moeten eerst een kaartje ko-
pen.

• Museums gaan open. Bezoekers moeten van tevoren 
een kaartje kopen.

1 juli: stap 3
• De campings gaan weer gewoon open. Ook de douches 

en toiletten zijn dan weer open.
• Bioscopen, restaurants, cafés, theaters en concertzalen 

gaan open voor maximaal 100 personen.

1 september: stap 4
• De sportscholen gaan weer open.
• Binnen sporten en contactsport mag weer.
• Sportwedstrijden mogen weer, ook het betaald voetbal. 

Maar er mag geen publiek komen kijken.

Niet vergeten:
• Houd altijd 1,5 meter afstand.
• Ga niet naar plaatsen waar het druk is.
• Nies en hoest in uw elleboog.
• Was vaak uw handen met zeep.
• Bent u verkouden? Blijf dan thuis!
• Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle 

huisgenoten thuis blijven.
• Werk zoveel mogelijk thuis.

Heeft u vragen over het coronavirus?
U kunt terecht bij het publieksinformatienummer 0800 - 
1351 (tussen 08.00 en 20.00 uur). 

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 07-01-2020 EN 14-01-2020

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

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie      Omschrijving 
Laan van Nuenhem 20  Intern verbouwen woning 
Nieuwe Dijk 2    Wijzigen huisvesting en 
        dieraantallen / aanvraag 
        milieuvergunning 
Nassaustraat 23    Plaatsen dakopbouw op 
        carport 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie      Omschrijving 
Alvershool 3C    Oprichten woonhuis 
Larikslaan 3     Aanleggen zwembad 
Alvershool 1     Oprichten gebouw 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie      Omschrijving 
Vincent van Goghplein 95 Horeca De Bengel 

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum   Locatie   Omschrijving 
11-05-2020  Nuenen c.a.  Noodverordening 
          COVID-19 
          veiligheidsregio 
          Brabant-Zuidoost 
          11 mei 2020 

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

11 mei: stap 1
• Basisscholen, speciaal onderwijs en kinderopvang gaan 

open. Maar kinderen gaan nog niet elke dag naar de 
basisschool.

• Kappers en schoonheidsspecialisten mogen weer wer-
ken. Ook pedicure en fysiotherapie mag weer. U moet 
een afspraak maken.

• Buiten sporten mag. Maar u moet wel 1,5 meter afstand 
houden.

• Bibliotheken gaan weer open.

1 juni: stap 2
• In de bus, tram, metro en trein is een mondkapje ver-

plicht. Reis alleen met de bus, tram, metro en trein als 
u echt moet.

• Voortgezet onderwijs gaat open.
• Terrassen mogen weer open.
• Restaurants en cafés gaan open voor maximaal 30 

personen. Bezoekers moeten eerst reserveren.
• Bioscopen gaan open voor maximaal 30 personen. 

Bezoekers moeten van tevoren een kaartje kopen.

CORONAMAATREGELEN
Op woensdag 6 mei vertelde premier Mark Rutte op tele-
visie over corona. De belangrijkste dingen leggen we uit.

Stap voor stap
Komende maanden mag er meer. De 1,5 meter afstand 
houden blijft gelden.
Worden er weer veel mensen ziek? Dan gaan de stappen 
hieronder later in.

CORONAMAATREGELEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen
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Stichting Alles voor Mekaar doet  
dringende oproep aan alle gemeenten 
Zet nu de Basisregistratie Personen (het voormalige Bevolkingsregister) in bij 
het opsporen van eenzame ouderen die niet in beeld zijn en geen hulp krijgen!

tacten hebben, bang en/of ziek zijn. 
Hun lot is te schrijnend voor woorden.  
Er moet iets gebeuren!
Er is maar één doeltreffend middel om 
deze eenzame ouderen te vinden: via 
de Basisregistratie Personen, het vroe-
gere Bevolkingsregister. Gemeenten 
zijn huiverig om deze gegevens in te 
zetten, gezien de strenge privacywet-
geving. Begrijpelijk. En toch, het kan!

De Heusdense stichting Alles voor 
Mekaar, heeft een plan van aanpak 
ontwikkeld, waarbij de privacy maxi-
maal blijft gewaarborgd. Heusden is 

De afgelopen dagen heeft de stich-
ting Alles voor Mekaar uit Heusden 
een noodkreet gestuurd naar de Col-
leges en Raadsleden van alle Neder-
landse gemeenten. Daarin worden de 
gemeenten opgeroepen om alles op 
alles te zetten om ALLE kwetsbare, 
eenzame senioren op te sporen en ze 
een helpende hand te bieden.
Veel eenzame ouderen zijn bekend bij 
de instanties en bij de organisaties die 
zich om ouderen bekommeren. Maar 
een groot aantal is nergens in beeld, 
en komt ook niet in beeld. Omdat zij 
zich terugtrekken, geen sociale con-

de eerste gemeente die gehoor geeft 
aan deze noodkreet en werkt nu snel 
een plan uit met gebruikmaking van 
de Basisregistratie Personen. Daarbij 
is het plan van aanpak van de stich-
ting de leidraad om de onzichtbare en 
tot nu toe onvindbare eenzame oude-
ren in beeld te krijgen.

De noodkreet zal ongetwijfeld voor 
de nodige ophef zorgen. Belangrijker 
is dat uiteindelijk alle Nederlandse ge-
meenten inzien dat deze zware tijd 
om onorthodoxe maatregelen vraagt 
om ALLE eenzame, kwetsbare oude-
ren in beeld te krijgen en ze een hel-
pende hand te bieden.

Stichting Alles voor Mekaar
Alexander van Weert, initiatiefnemer 
van de stichting Alles Voor Mekaar, 
werd in 2017 in zijn privésituatie na-
drukkelijk geconfronteerd met de 
problematiek van eenzaamheid on-
der ouderen. Als mantelzorger van 
zijn vader, die na het overlijden van 
zijn moeder op 82-jarige leeftijd al-
leen in hun appartement achterbleef, 
zag hij wat eenzaamheid met oude-
ren kan doen.
Hij werd hierdoor zo gegrepen dat hij, 
samen met enkele anderen, besloot in 
actie te komen. Zij hebben een een-
voudig en uiterst effectief concept 
opgezet. Via een simpele werkwijze 
van VINDEN, DOEN en VERBINDEN 
hebben zij sindsdien vele kwetsbare, 
eenzame senioren gevonden en hun 
situatie kunnen verbeteren. De sa-

menwerking met Jumbo Supermark-
ten in het VINDEN van kwetsbare se-
nioren via Jumbo’s Kletskassa en Kof-
fiecorner springt daarbij in het oog. 
Na het VINDEN van deze senioren, 
VERBINDEN zij hen met Supporters 
(vrijwilligers) uit de nabije omgeving 
(liefst uit dezelfde straat). Als ‘Goeie 
Buur’ geven zij deze senioren aan-
dacht en bieden praktische hulp. 
Ze kennen geen ingewikkelde proto-
collen, vrijwilligerscontracten of VOG’s 
maar werken op basis van gezond ver-
stand en veelvuldig contact.
Zij zijn ook nadrukkelijk aangesloten 
bij het programma Eén tegen Een-
zaamheid zoals door het ministerie 
van VWS opgezet is en hebben minis-
ter Hugo de Jonge al eens mogen ver-
welkomen tijdens een werkbezoek.
www.allesvoormekaar.nu
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Richting het ‘nieuwe normaal’ 
draait Dwers Nuenen    
nog steeds door
In aflevering 11 een interview met burgemeester Maarten Houben en een 
gesprek met Ann Geelen van het Steunpunt Mantelzorg. De muziek wordt 
verzorgd door Paulus Schäfer en Dominique Paats, een genot voor het oor.

Afleveringen terugkijken?
Alle afleveringen staan op een eigen 
YouTube-kanaal: DNDD Nuenen. Via 
de volgende QR-codes is aflevering 
11 en 12 te bekijken:

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.

In aflevering 12 heeft DNDD een kort 
gesprek met Peter van den Luitgaar-
den van restaurant The Yellow Rabbit. 
Er is een ‘zoom’ interview met Wim 
Daniëls over zijn jongste roman ‘Qua-
rantaine’. Verder leert u het verschil 
tussen ‘signaal taptoe’ en ‘Last Post’, 
haarfijn uitgelegd door Jeroen Gee-
vers van het Gerwens Muziekkorps.
Chris Dekkers stelde zijn reportage 
over de nieuwste tentoonstelling van 
Galerie Bonnard ter beschikking. De 
muziek in deze aflevering is van Inge 
Frimout en Marjan van Randeraat; de 
opnames werden gemaakt in het 
mooie Van Goghkerkje.

Na 6 weken is door Bob en Marian be-
sloten dat er in de huidige opzet nog 
maar een paar afleveringen gemaakt 
gaan worden van DNDD en voorlo-
pig nog maar één aflevering per 
week. Het geheel is té tijdsintensief 
om er in hetzelfde tempo mee door 
te gaan. Maar weest gerust: Dwers 
Nuenen draait altijd door!

Voorlopig zullen de oudere afleverin-
gen in principe ook nog op de LON te 
zien zijn (onder voorbehoud op maan-
dag t/m zaterdag om 10.00 uur).

De Geer en Helsestraat:   
zeven vrijstaande woningen
Tekst/foto’s Cees van Keulen

Het ontwerp-bestemmingsplan ‘Buitengebied De Geer - Helsestraat Nue-
nen’ voorziet in de realisatie van zeven grondgebonden woningen op ba-
sis van de ‘ruimte-voor-ruimte’-regeling. Vijf vrijstaande woningen staan 
gepland aan De Geer en twee woonkavels aan de Helsestraat. 

‘Ruimte-voor-ruimte’-regeling
Het is noodzakelijk om voor de loca-
ties van de geplande woningen een 
nieuw bestemmingsplan vast te stel-
len. Volgens de ‘ruimte-voor-ruimte’-
regeling mag op elk kavel één wo-
ning gebouwd worden. Het bouw-
plan moet wel aan een aantal eisen 
voldoen. De Nuenense gemeente-
raad behandelt donderdag 28 mei dit 
nieuwe plan.

De op te richten woningen sluiten 
aan op de bestaande bebouwing aan 
De Geer en aan de Helsestraat. De be-
bouwingsconcentratie ligt op een af-
stand van ongeveer 250 meter van 
toekomstig Nuenen-West. Hierna 
gaan er geen woningen meer ge-
bouwd worden.

Op basis van het geldende bestem-
mingsplan ‘Buitengebied Nuenen’ zijn 
deze zeven woningen niet toegestaan. 
De gemeenteraad heeft het bestem-
mingsplan ‘Buitengebied Nuenen’ op 
1 november 2018 vastgesteld. In dit 
plan zijn de percelen bestemd als 
‘Agrarisch gebied met landschappelij-
ke waarden’, voor grondgebonden 
agrarische bedrijfsvoering. De functie 
wonen is hierbinnen niet toegestaan.

Bestaande bebouwing aan De Geer; de 5 nieuwe woningen sluiten hier op aan….

Hier zijn de twee woonkavels aan de Hel-
sestraat gepland…..

Stijn van Bree uit Nuenen bespreekt één keer in de maand in deze column 
de verschillende aspecten die zorgen voor een perfecte nachtrust.

De beddenspecialist

Meer thuis dan anders!
Door het coronavirus is de wereld erachter gekomen dat we toch wel 
kwetsbaar zijn, maar dat er ook maatregelen getroffen worden die ervoor 
zorgen dat de verspreiding niet zo hard gaat. Tenslotte zal die versprei-
ding voortzetten zolang er nog géén vaccin is.

Gelukkig zijn de regels al wat meer 
versoepeld en zullen ze gedurende 
de tijd verder versoepelen mits men 
deze regels wel in acht neemt. Ten-
slotte zijn we zelf het meest verant-
woordelijk of het blijft afnemen, ge-
lijk zal blijven of misschien wel weer 
toeneemt. Bij het laatste is het niet 
ondenkbaar dat we dan weer een (in-
telligente) lockdown krijgen. En één 
ding is toch wel heel zeker; daar zit-
ten we met z’n allen niet op te wach-
ten en we moeten dat dan ook zeer 
zeker zien te voorkomen. 

De afgelopen tijd zijn we veel meer 
thuis geweest. Dit maakt ons ook 
veel bewuster wat we thuis doen, wat 
we hebben, wat eventueel nog ge-
wenst is maar ook hoe belangrijk het 
is om het thuis goed en fijn te heb-
ben.
Dit betekent ook dat we veel bewus-
ter thuis leven. De bouwmarkten en 
verfwinkels draaien overuren want 
iedereen wil zijn huis opknappen. 
Voor de milieustraten staan lange rij-
en wachtende auto’s om rotzooi af te 
voeren die men al langer beu was 
maar wat steeds werd uitgesteld etc.

Één van de vertrekken in huis is de 
slaapkamer en die komt meestal ook 
aan de beurt. Een nieuwe vloer, de 
wanden stuken, verven of behangen 
en wellicht ook een nieuw bed.

Een nieuw bed is meestal de laatste 
investering die men doet in huis. Ie-
dereen brengt ongeveer 1/3 deel van 
zijn of haar leven in bed door. Dan 
blijft het toch een raar fenomeen dat 
mensen vaak meer en ook gemakke-
lijker geld investeren in een keuken, 
badkamer, nieuwe auto, vakanties 
etc. Omgerekend, kun je voor minder 
dan 1 euro per dag heerlijk slapen. 
Natuurlijk moet je de investering in 
één keer betalen als je een nieuw bed 
koopt, maar het gaat erover dat je 
meer bewust wordt van het belang 
van goed slapen. 

Slapen is géén luxe maar een must. 
Een mens kan niet zonder slaap. Om 
te leven hebben we water, voedsel, 
zuurstof en slaap nodig. Als we één 
van deze zaken niet meer gebruiken, 
dan leven we niet lang. Dit klinkt na-
tuurlijk vrij dramatisch maar het gaat 
erom dat je je bewust bent van hoe 
belangrijk slapen is. Daarnaast is het 
ook belangrijk hoe je hiermee om-
gaat om uiteindelijk ook uit je slaap 
het hoogste rendement te halen. Be-
zoek de slaapspecialist van Nuenen 
voor het juiste advies!

Vijf nieuwe woningen    
aan Kerkakkers in Gerwen
Aan de Kerkakkers in Gerwen kunnen vijf nieuwe woningen gebouwd 
worden als het bestemmingsplan Kerkakkers door de gemeenteraad 
wordt vastgesteld. Het plan staat op de agenda voor de vergadering van 
28 mei. Het zakelijk conflict met de eigenaar van het autobedrijf aan de 
Gerwenseweg is dan de wereld uit.

in een zienswijze aan dat de geplande 
woningen een belemmering vormen 
voor de werkzaamheden van het be-
drijf. De gemeente heeft het plan aan-
gepast en het ligt nu ter vaststelling 
bij de gemeenteraad. Drie woningen 
komen aan dezelfde zijde van de Ker-
kakkers als GS Staalwerken en twee 
huizen staan nabij het autobedrijf.

Einde aan zakelijk meningsverschil
Met de vaststelling van het bestem-
mingsplan ‘Kerkakkers 2019’ wordt de 
bouw van vijf vrijstaande woningen 
planologisch mogelijk gemaakt. Daar-
naast wordt hiermee invulling gege-
ven aan de afspraken met Tonnie van 
der Heijden. Het college van b. en w. 
aan het woord: “Als het plan voor 1 
mei 2021 onherroepelijk wordt, is 
hiermee het zakelijk meningsverschil 
tussen de eigenaar van het autobe-
drijf en de gemeente definitief beëin-
digd.” De betreffende gronden wor-
den hiertoe door de gemeente ver-
kocht.

Ruim een jaar geleden heeft het Nue-
nense college van burgemeester en 
wethouders (B&W) besloten om een 
overeenkomst aan te gaan met Ton-
nie van der Heijden, eigenaar van het 
autobedrijf aan de Gerwenseweg, 
om ‘een zakelijk conflict vanuit het 
verleden te beëindigen’, zo staat te le-
zen in de toelichting bij dit bestem-
mingsplan. Dit conflict vloeit voort 
uit de zgn. KAFI-affaire. De afspraken 
met de betrokkenen eigenaar van 
het autobedrijf zijn in een overeen-
komst vastgelegd. 
Het college van B&W schrijft: “Eén 
van de afspraken hieruit is dat er een 
vijftal vrijstaande woningen aan de 
Kerkakkers mogen worden gereali-
seerd. Om dit planologisch mogelijk 
te maken, is een bestemmingsplan 
opgesteld.” 

Het ontwerp van het bestemmings-
plan ‘Kerkakkers 2019’ heeft vorig jaar 
zomer ter inzage gelegen. Het bedrijf 
GS Staalwerken aan de Kerkakkers gaf 

Drie woningen staan gepland aan de zijde van de Kerkakkers ter hoogte van De Polder…

Bij het autobedrijf ten westen van de Kerkakkers zijn twee van de vijf woningen ge-
pland…    (foto’s Cees van Keulen)

Consument voelt 
niets voor   
zelfrijdende auto
Negen op de tien Nederlanders voelt 
niets voor een volledig zelfrijdende 
auto (91%). Gebrek aan vertrouwen 
en de wens om controle te houden 
zijn de belangrijkste redenen hier-
voor. Dit blijkt uit de Smart Car Moni-
tor, een grootschalig onderzoek van 
Multiscope onder ruim 6.000 Neder-
landers.

7,5 miljoen controlfreaks
Nederlanders geven de controle over 
hun auto niet graag uit handen. Het 
merendeel voelt zich alleen op het 
gemak in een auto zonder assistentie 
(16%) of met beperkte assistentie 
(38%) zoals cruise control. Dit komt 
neer op 7,5 miljoen Nederlanders. 
Slechts één op de tien Nederlanders 
(9%) voelt zich op het gemak bij een 
volledig zelfrijdende auto. Deze laat-
ste groep bestaat vaker uit mannen 
(13%) en 18- tot 49-jarigen (12%) dan 
uit vrouwen (5%) en 50-plussers (7%).

Bijna twee op de vijf (38%) Nederlan-
ders denken dat zelfrijdende auto’s 
nooit de norm zullen worden. Deze 
groep bestaat vaker uit vrouwen 
(44%) en 50-plussers (45%) dan uit 
mannen (33%) en 18- tot 49-jarigen 
(32%). Slechts 31% denkt dat de zelf-
rijdende auto binnen 15 jaar ge-
meengoed is. Een kleine groep (5%) 
denkt dat dit binnen 5 jaar al realiteit 
is. Gemiddeld genomen denken we 
dat het nog wel 20 jaar duurt.

Kansen voor technologiebedrijven
Nieuwe technologie zorgt voor kan-
sen voor potentiële toetreders op de 
automarkt. Ongeveer één op de drie 
Nederlanders (36%) zou een volledig 
zelfrijdende auto overwegen van een 
technologiebedrijf. Dit zijn bijna 5 mil-
joen Nederlanders. Deze groep be-
staat voornamelijk uit 18- tot 34-jari-
gen en mannen. De populairste mer-
ken zijn Apple (14%), Daimler / Bosch 
(14%) en Samsung (13%). Zelfrijdende 
auto’s van Sony (8%), Google (7%), 
Lightyear One (5%) en Uber (3%) wor-
den minder vaak overwogen.

Webinar ‘Game on 
- Game over’
Wanneer is gamen geen passionele 
hobby meer en verliest je kind grip? 
Wat is in deze tijd een gezonde 
schermtijd-balans?
Tijdens de Coronacrisis zijn we mas-
saal aan het gamen geslagen. Niet al-
leen de volwassenen maar ook onze 
kinderen. Zo ontstond er, ook omdat 
de scholen sloten, een ideale voe-
dingsbodem voor gameverslaving. 
Veel ouders, docenten en zorgprofes-
sionals maken zich nu zorgen over het 
digitale speelgedrag van jongeren.
Maar is dat terecht? Want waarom 
maak jij je geen zorgen als jouw kind 
3 uur lang zit te lezen en wel als hij/zij 
3 uur zit te gamen? Zou het kunnen 
dat dit de generatiekloof van nu is? 
Misschien moet je er als ouder mee 
om leren gaan. Misschien heb je be-
hoefte aan meer handvatten om met 
gaming om te gaan. Meld je dan aan 
voor het eerste Webinar van het Ou-
der-Café Son en Breugel, met als titel 
‘Game on-Game over’. 
Op dinsdagavond 19 mei, van 20.00-
21.00 uur, kun je thuis met je PC of 
laptop luisteren en in gesprek gaan 
met de professionals die deelnemen 
aan dit webinar. Zo is er bijvoorbeeld 
inbreng van Floris Brocaar van Nova-
dic-Kentron (verslavingszorg) en van 
Jeffry van Geel, gaming-expert van 
gamingplatform NWTV.nl. 
Aanmelden voor dit webinar is gratis 
en kan via www.bibliotheekdommel-
dal.nl/activiteiten.
Er is een beperkt aantal plaatsen, dus 
snel aanmelden is slim.
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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

Zelfs de dood kan onze liefde niet scheiden...

Na 58 jaar lief en leed te hebben gedeeld, 
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn geweldige 
vrouw, onze lieve (schoon) moeder en super oma

Corrie Janssen-van der Pasch
 ✩ Eindhoven, 12 december 1938 † Eindhoven, 10 mei 2020

echtgenote van

Karel Janssen

 Karel Janssen
 Donny en Hélène 
  Fu Kui
 Karin en Chris 
  Laura en Luca 
  Nicole
 Irma 
  Tank 
  Qimo 

De crematiedienst vindt plaats in besloten familiekring.

Correspondentieadres: Raessenshof 53, 5671 KG Nuenen
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H. Clemenskerk Nuenen
St. Clemenskerk Gerwen 
H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienuenen.nl

In onze parochie is overleden Jan van 
Liempt, Pieter Dekkerstraat 38. Wij 
wensen de familie en vrienden veel 
troost en sterkte bij het verwerken 
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 tot 12.00 uur) op te-
lefoonnummer 2831210, of elke zon-
dag tussen 11.00 en 12.00 uur in de H. 
Clemenskerk te Nuenen.

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

I.v.m. de coronamaatregelen kunnen 
we nog geen gewone viering laten 
plaatsvinden. Maar ook de kerkdienst 
van 17 mei zal worden uitgezonden 
vanuit De Regenboog. Vanaf 10.00 
uur kunt u de dienst via internet be-
luisteren en bekijken. De voorganger 
van deze zondag is ds. Marlies Schulz. 
Op de website staan de links, die u 
nodig hebt om te worden verbon-
den. U moet dan gaan naar het tab-
blad ‘Verbinding’. Na afloop kunt u 
meedoen met onze virtuele koffie-
ontmoeting. Ook daarvoor staat een 
link op die pagina. Via Facebook kunt 
u ook op deze adressen komen. De 
(digitale) collecte is voor het Diaco-
naal inloophuis ’t Hemeltje’ in Eind-
hoven.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Torendag vervalt; 
openbare vieringen vereenvoudigd
De Peellandse Torendag gaat dit jaar 
niet door. Deze wordt traditioneel op 
de zondag voor Hemelvaart (vijfde 
zondag na Pasen) gehouden. In de 
oude kerk te Gerwen zijn wegens het 
heersende coronavirus alle openbare 
plechtigheden van deze vijfde zon-
dag na Pasen en van Hemelvaart ver-
eenvoudigd. Voor nadere informatie 
bij de paters tel.: 040-283 45 05. De 
kerk blijft toegankelijk voor gebed en 
een kaars op te steken, vooral voor 
beëindiging van deze noodsituatie. In 
deze pandemie-tijd is er een dringen-
de noodzaak om voortdurend te bid-
den dat God zich over de wereld, over 
alle landen en hun inwoners ontfermt. 
Het gebed wordt gevraagd voor de 
slachtoffers, het verplegend perso-
neel en de autoriteiten. De gelovigen 
worden opgeroepen zich aan de hygi-
enische richtlijnen te houden.

De geschiedenis van het 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’).

Henk en Zus Struijk -   
Het Diamanten Bruidspaar!
Nuenen - Op 18 december 1959 stapte het bruidspaar voor de wet in het hu-
welijksbootje. Vandaag precies zestig jaar geleden, op 14 mei 1960, trouwden 
zij voor de kerk en dus vieren zij vandaag hun 60-jarige huwelijk. Vanwege het 
coronavirus kunnen wij dit jammer ge-
noeg niet samen met hen vieren. Net 
zoals het feest dat aankomend week-
end plaats zou vinden met alle familie 
en vrienden ter ere van hun diamanten 
huwelijk.

Lieve (o)pa en (o)ma, namens alle 
kinderen en kleinkinderen willen wij 
jullie op deze manier extra in het 
zonnetje zetten. Hopelijk dat we in 
augustus alsnog jullie bijzondere ju-
bileum met z’n allen kunnen vieren.

De kinderen en kleinkinderen

coronavirus kunnen wij dit jammer ge-
noeg niet samen met hen vieren. Net 

Diamanten bruidspaar:   
Ad en Gerry      
van Oorsouw - van Hout
Op zondag 17 mei is het alweer 60 jaar geleden dat Ad (87) en Gerry (85) zijn 
getrouwd. Na hun trouwen in 1960 verhuisden ze van Eindhoven naar Nue-
nen, waar ze aan de Voirt hun nieuw gebouwde huis konden betrekken. Nue-
nen is altijd het ‘plekske’ van Ad en Gerry gebleven, het plekske waar ze hun 
drie kinderen kregen en waar ze ook een groot sociaal leven hebben opge-
bouwd. Heerlijk wonen ze nog steeds in dit mooie dorp, waar ze door de jaren 
heen veel mensen hebben leren kennen, zeker ook door alle activiteiten die ze 
beiden in Nuenen hebben ondernomen. Zo is Ad tot op hoge leeftijd (85) zeer 
actief gebleven als vrijwilliger bij de KBO.

Ruim 20 jaar geleden verhuisden Ad 
en Gerry naar een woning aan de 
Tongerhof, waar ze nog altijd samen 
genieten van hun eigen huis, hun ei-
gen tuintje en uiteraard van hun fa-
milie, kinderen, kleinkinderen en 
vrienden. 
Hun trouwdag zullen ze zondag, 
door de huidige omstandigheden, 
uitsluitend in gezinskring kunnen 
vieren, maar dat zal de diamanten 
bekroning niet minder mooi maken! 

Ruim 20 jaar geleden verhuisden Ad 
en Gerry naar een woning aan de 
Tongerhof, waar ze nog altijd samen 
genieten van hun eigen huis, hun ei-
gen tuintje en uiteraard van hun fa-
milie, kinderen, kleinkinderen en 
vrienden. 

Mestkever
Wij doen in het milieu ons best
maar kunnen toch geen ijzer breken,
want al die bergen varkensmest
om van die koeienflatsen niet te spreken.

Een hondendrol is nog te doen
als die niet weggeduwd in zakjes,
als kluitje meegenomen door een dames-
schoen,
dan wel verorberd is door slakjes.

De neefjes van ons Lieve Heer
stellen belang in luizen.
Ach beestjes help ons toch een keer
het stront mee te verhuizen.

En waterkever kom toch uit de sloot
en help het mest mee duwen
ik weet het klinkt wel idioot
de lucht is om te gruwen.
Ik weet het is inmiddels junimaand
meikevers, bondgenoten!
Wees toch eens niet meer zo verwaand:
steek uit de mouw uw poten.

Klaas de Graaff

Eff ect corona       
op woningmarkt beperkt
Baseer je op de feiten als je iets beweert over de gevolgen van de coronacrisis 
op de woningmarkt, schreef ik in mijn vorige column. Inmiddels hebben we de 
eerste feiten boven tafel. In de maand april, de eerste maand waarin de beper-
kende maatregelen volledig van kracht waren, is het zo slecht nog niet ge-
gaan. In onze regio (Eindhoven, Helmond en 14 omliggende gemeenten) wer-
den in april 579 woningen verkocht. Dat zijn er 31 minder dan in april 2019, 
een daling van 5%.
Toch een negatief effect, hoor ik u denken. Maar daarbij wordt dan vergeten 
dat de woningmarkt al zo’n kleine twee jaar een dalende tendens vertoont 
door het enorm krappe aanbod. In het gehele tweede kwartaal van 2019 bij-
voorbeeld was sprake van een daling van 7,6% ten opzichte van het tweede 
kwartaal van 2018. Dus dan valt die teruggang van 5% nu niet erg uit de toon. 
Dat maakt het waarschijnlijk dat de teruggang meer met de voortdurende 
krapte te maken heeft dan met corona.
In onze makelaarskantoren merken we weinig aarzelingen van kopers. Hoog-
uit doen die zich voor in de hogere prijsklassen (boven € 500.000). Daar zijn de 
potentiële kopers vaak ondernemers en die hebben op dit moment natuurlijk 
wel wat anders aan hun hoofd. Onder die grens is de kooplust zeker niet min-

der. Er wordt nog steeds boven de vraagprijs geboden. En 
bij Funda zijn de bezoekers-statistieken - na een kleine 

dip aan het begin van de crisis - weer op peil. 
Dat alles geeft steun aan de stelling dat de beperkte te-
rugloop in de verkopen eerder te wijten is aan het 
krappe aanbod dan aan de gevolgen van de coronacri-
sis. We zien ook dat de daling zich vooral voordoet in 
plaatsen met een krap aanbod, zoals Eindhoven, Nue-

nen en Deurne. Maar tot nu mag het allemaal geen 
naam hebben en ook de prijsstijgingen gingen in 13 van 
de 16 gemeenten gewoon door. Op zich zou een mati-

ging op dat punt overigens niet slecht zijn voor de 
markt. Hoe dan ook blijft verruiming van het aanbod 
door snelle nieuwbouw op grote schaal geboden. 

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

Woningmarkt in beweging

Eff ect corona       

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort
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TV Wettenseind      
start training jeugd     
en introduceert ‘Sneller Vooruit’
Maandag 11 mei is op het tennispark van TV Wettenseind - met de vereis-
te aanpassingen vanwege het coronavirus - de jeugd weer begonnen met 
trainen. In de meivakantie waren er al twee gelegenheden om vrij te spe-
len, maar nu konden ze dan eindelijk weer gaan trainen bij Tennisschool 
Bas van der Leegte.

tief. De tennisbond adviseert vereni-
gingen om kinderen naast het spelen 

De club introduceert met ‘Sneller 
vooruit’ meteen ook een nieuw initia-

Buitenbadminton    
BCL geslaagd
De jeugd van Badminton Club Lieshout sport weer. Eindelijk. Afgelopen 
week hebben ze de draad weer opgepakt en zijn ze weer gaan badmin-
tonnen. Niet in de vertrouwde sporthal, maar op het geprepareerde par-
keerterrein náást de sporthal. De eerste keer ‘buitenbadminton’ ging 
wonderwel goed … en de jeugd was er érg blij mee.

door de regering verboden tot 1 
september 2020. Het huidige sei-
zoen 2019/2020 is daarmee dan ook 
direct ten einde gekomen. Twee se-
niorenteams waren in het nu afgelo-
pen seizoen nog volop verwikkeld 
in de midweekcompetitie. Echter, 
door dit besluit zal deze dus niet uit-
gespeeld gaan worden. Inmiddels is 
door de organisatie (regio Brabant 
van Badminton Nederland) beslo-
ten dat er geen promotie en degra-
datie doorgevoerd zal worden en 
dat teams zich komend jaar in de bij 
hen passende klasse kunnen in-
schrijven.

Voorbereiding 
Met een 5MB dik protocol onder de 
arm en dus een gedegen theoreti-
sche voorbereiding trok de jeugdbe-
geleiding naar de allereerste keer 
‘buitenbadminton’. Gemeentelijke 
dranghekken, die eerder al waren 
aangevoerd, werden rondom het 
terrein geplaatst om niet-betrokke-
nen op afstand te houden: dat stond 
immers in de voorschriften. Op de 
parkeerplaatsen werden daarna met 
opvallende tape de speelvelden aan-
geduid en de (speciale) netten wer-
den in het midden geplaatst. Fysiek 
was hiermee alles gereed voor de 
eerste buiten-speeldag. 

Vol energie
Voor deze speciale situatie was de 
jeugdgroep van Badminton Club 
Lieshout herverdeeld in diverse klei-
nere groepjes. Deze groepjes kregen 
steeds, voorafgaand aan de speel-
avond een duidelijke instructie van 
trainster Isa Verkoeijen. Buiten spor-
ten is immers écht wat anders dan in 
de vertrouwde sporthal en zeker 
met de corona-voorschriften is hier 
veel aandacht voor nodig. Jeugdbe-
geleider en bestuurslid Tim van 
Bommel zorgde er samen met Ain-
ara Vandegard en Bianca Heuvel-
mans voor dat de jeugd zich ook 
werkelijk aan de instructies hield en 
begeleidde de geïnstrueerde spel-
vormen. De jonge badmintonners 
waren immers dolblij dat ze weer 
aan de slag konden en stonden bol 
van de energie. Gelukkig kon de 
jeugd de energie op deze wijze goed 
kwijt en ‘moe maar voldaan’, óók 
exact volgens het protocol, na af-
loop weer huiswaarts.

Midweek competitie beëindigd
Helaas kunnen de senioren van Bad-
minton Club Lieshout nog niet aan 
de slag. Zaalsporten zijn immers 

Ook begeleidster (en Vrijwilliger van het 
Jaar) Ainara Vandegard was dolblij dat 
ze weer de baan op kon !

 dagvlinder PUZZELHOEKPUZZELHOEKWeek 20

Horizontaal: 1 soort beer 6 ontzag 12 Europese hoofdstad 14 grote plaats 15 reeds 
17 zangnoot 18 ijzig 20 klein kind 21 in opdracht 22 knaagdier 24 narede 27 pausennaam 
28 voorteken 30 oude lengtemaat 31 onderoffi cier 32 af en toe 33 land in Afrika 
35 moskeetoren 37 strafwerktuig 38 wier 39 werelddeel 43 tel 47 hardop 48 deel v.d. bijbel 
49 meervoud 50 deel v.h. gezicht 51 metaal 52 ruwweg 55 klapje 56 spil 57 rondhout 
58 tongstreling 59 voorzetsel 61 ter inzage 62 knaagdier 64 loods 66 enigma 67 projectiel.

Verticaal: 1 om welke reden 2 de oudste 3 offerte 4 loopvogel 5 water in Friesland 7 boom 
8 onbuigzaam 9 kostuum 10 en dergelijke 11 bemoediging 13 geneesmiddel 
16 schaapkameel 18 gewicht 19 lui 21 honingbij 23 veld 25 teer 26 vrouwelijk dier 
27 knijpbril 29 windrichting 32 ontvangkamer 34 steen 36 Ned. voetbalclub 39 offertafel 
40 knaagdier 41 heks 42 koraaleiland 43 harde val 44 bijbelse fi guur 45 oude munt 
46 poolbewoner 52 ijzervlechtwerk 53 nogmaals 54 hijstoestel 57 wiel 60 namaak 
62 hectare 63 selenium 64 boksterm 65 voorzetsel.

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

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

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

Oplossingen wk 19
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

DOBBELSTENEN

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.

AANHOUDEN
AANVAARDING
ABDIS
ALVORENS
ARREN
BRAVO
BRIES
CACAOBONEN
EIGEN
EUVEL
FINGEREN
GEWAS
GIFGAS
GLETSJER
GRIEKS
HARDENBERG
HOEDE
HONINGZOET
KOMEDIE
KORDAAT
KRATER
KUILGRAS
LAWINE
LOGBOEK
NERGENS
OMVANG
OORMERK
PAASZONDAG
PLOOI
PORIE
RAPPORTAGE
SCHRIFT
STEUR
TENGEL
TROEBEL
TUILTJE
TWEED
UPPERCUT
VECTOR
VELOURS
VERBAZEN
VLIET

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

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

hierboven op en stuur het antwoord op:

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

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36

37 38

39 40 41 42 43 44 45 46

47 48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58 59 60 61

62 63 64 65

66 67

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

6 3 2 5
8 3

8 6 7 1 3 4
5 6

7 5

Sudoku

week 18, Mw. T. Boullart, Nuenen.

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

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

VOLOP GERANIUMS

STEKPERKPLANTEN-PERKPLANTEN-KUIPPLANTEN

DIVERSE BIOLOGISCHE GROENTE- EN KRUIDENPLANTEN

G E R W E N KOOPZONDAGopen van10.00-17.00 uur

Golfers op ijsbaan….
Afgelopen maandag was het te merken in onze gemeente: stap voor stap komt er wat meer ruimte in deze coronavirus-
tijd. Door de naleving van de maatregelen zijn goede resultaten bereikt, de cijfers laten een positieve ontwikkeling zien. 
Kinderen weer naar de school, kappers weer aan de slag, tennissers slaan weer een balletje en ook golfers zijn weer in ac-
tie. De Nuenense kapper Anton van den Berg zit deze maand 60 jaar in het vak en hij blijft knippen. “Zolang ik het leuk 
vind blijf ik knippen. Ik moet niet, ik mag…” Ook de golfers mogen vanaf maandag weer een balletje slaan en ze oefen-
den ook vorige week al. Dat gebeurde op de voormalige ijsbaan aan de Gerwenseweg, nu ingericht als golfterrein. 
Foto Cees van Keulen

van competitie de mogelijkheid te ge-
ven om vaker dan een keer per week 
te trainen. Dit doen ze omdat je bij 
één keer per week trainen op niveau 
blijft en je bij twee keer per week trai-
nen sneller vooruit gaat. 
Kinderen tennissen vaak te weinig en 
door een extra trainingsmoment per 
week in te plannen zijn ze nog meer 
bezig met de tennissport en blijven 
ze tennis ook langer leuk vinden. Dit 
initiatief wordt gedeeltelijk financieel 
ondersteund door TV Wettenseind. 
Ruim 40 kinderen doen mee, wat na-
tuurlijk een supermooi resultaat is 
voor een eerste keer.

Hoofdtrainer Bas geeft weer les
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Uitzendingen LON-TV

Het programma van ons magazine 
Nuenen Nú wordt meerdere keren 
per week ververst met nieuwe on-
derwerpen. De volgende onder-
werpen zijn in de loop van week 20 
en 21 (onder voorbehoud) in de 
uitzending van Nuenen Nú te zien :
• Gesprekken met de 
 burgemeester 6-05 en 14-05
• Fysiotherapie klaar voor de 
 herstart
• Kindcentrum Crijns Society 
 weer open
• Vrijwilligers Vincentre krijgen 
 cadeau
• De nieuwe gemeentesecretaris, 
 Marike Arents
• Nuenense gedeputeerde voor 
 de provincie Brabant
• Nuenen in Beweging
• Aflevering ‘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 nieuws-
berichten lezen en oude LON-op-
names bekijken. 
U kunt alle reportages ook apart 
bekijken op You Tube en Facebook 
en via www.youtube.com/lokale-
omroepnuenen.

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.

Nieuw Terugbeeld-paneel aan 
Medisch Centrum Aan de Berg
Aan de gevel van het Medisch Centrum Aan de Berg hangt sinds afgelopen 
week een nieuw Terugbeeldpaneel. Het is Terugbeeldbord nummer 44 dat 
informatie geeft over de boerderij die daar tot 1971 heeft gestaan. 

heemkundekring De Drijehornick is 
ontworpen door Peter van Kemenade 
van 4PR realisation uit Nuenen en is 
gefinancierd door de Stichting Cul-
tuurfonds Nico en Zingra Nagtegaal-
Geerts. 

Boerderij Rooijakkers/Gevers 
Het nieuwe Terugbeeldinformatie-
bord aan de voorgevel van het Me-
disch Centrum Aan de Berg geeft in-
formatie over de boerderij van Johan 
Rooijakkers. De boerderij staat al aan-
gegeven op de oude kadasterkaart 
uit 1832. Vanaf 1951 werd de boerde-
rij bewoond door Janus Gevers met 
zijn gezin. Het pand is in 1971 ge-
sloopt om plaats te maken voor de 
bouw van de Boerenleenbank. Het 
was de laatste boerderij op dit ge-
deelte van de Berg midden in de 
Nuenense dorpskom.

Terugbeeld is een project van heem-
kundekring De Drijehornick. Op 42 lo-
caties in Nuenen, Gerwen, Nederwet-
ten en op het Eeneind markeren infor-
matiezuilen de plaatsen waar in het 
verleden een belangrijk of markant 
gebouw heeft gestaan. Drie Terug-
beeldpanelen geven informatie over 
de verdwenen buurtschappen Refe-
ling, Vaarle en ’t Huukske. Zuil 43 is ge-
plaatst nabij herberg Eeckaerde aan 
de Argonautenlaan in de Eindho-
vense wijk Oude Gracht-Oost en geeft 
informatie over de Heerlijkheid Eckart 
als onderdeel van de voormalige ge-
meente Nederwetten-Eckart (1810-
1821). Het project Terugbeeld van 

Terugbeeldbord nummer 44 aan de gevel van het Medisch Centrum Aan de Berg geeft infor-
matie over de afgebroken boerderij van Rooijakkers/Gevers Foto: Roland van Pareren

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

Deze nostalgische foto’s van een boerderij en hun bewo-
ners aan de Oude Dijk 6 vertellen hun eigen verhaal. In de oude hoeve 
rechts hebben maar liefst vier generaties Dijstelbloem gewoond. De 
schuur links was ooit het stamhuis van de familie. Hier doorheen loopt nu 
de perceelsgrens met het buurhuis, waardoor de helft van de schuur niet 
meer bij de boerderij hoort. Op de achtergrond de huizen op het Eeneind. 
Het echtpaar op de foto is Drika en Marinus Dijstelbloem met de kinderen 
Anna, Maria, Johanna en Bert.
Meer over de Oude Dijk kunt u lezen in het boek Nuenen op het randje op 
pagina 263 t/m 273.

Tanja Ilbrink en Gert-Jan Hendrikx RU
uitvaartverzorgers Nuenen c.a. 

en Geldrop-Mierloen Geldrop-Mierlo

ADVERTORIAL

Wat kunnen we nog met uitvaartwensen
 in deze tijd?
Wat kunnen we nog met uitvaartwensen
 in deze tijd?
Wat kunnen we nog met uitvaartwensen
Steeds meer mensen leggen hun uitvaartwensen vast. Het geeft rust 
te weten dat het afscheid straks zal verlopen zoals zij dat willen. En 
het is duidelijk voor de nabestaanden. Tot voor kort vormden deze 
uitvaartwensen de leidraad voor het afscheid. Maar hoe anders is het nu.
Dubbel verlies
De restricties rondom het afscheid 
verstoren heel wat uitvaartwensen. 
Naast het verdriet om het verlies 
kunnen nabestaanden ook niet meer 
de laatste wensen uitvoeren en 
moeten ze dikwijls kiezen voor een 
sobere variant van het gewenste 
afscheid. Corona neemt niet alleen 
onze dierbaren van ons af maar 
ook de mogelijkheid om afscheid te 
nemen zoals je zou willen. Volgens 
de wens van de overleden dierbare 
en met de mensen om je heen die je 
daar graag bij wilt hebben. En dat is 
vreselijk.

Wat kan er nog wél
Binnen dat dubbele verlies proberen 
wij zo goed mogelijk te helpen. We 
kijken wat we wél kunnen verzorgen. 
Muziek, bloemen, sprekers, vervoer; 
vaak kan er nog veel doorgang 
vinden. Het grootste gemis blijft de 
afwezigheid van vele betrokkenen. 
Maar gelukkig kunnen zij dankzij wat 
improvisatievermogen toch vaak 
hun medeleven tonen. Bijvoorbeeld 
door een rouwbezoek op 1,5 m 
afstand, een online condoleance 
via onze website, door plaats te 
nemen langs de route van de laatste nemen langs de route van de laatste 
rit met inachtneming van de 1,5 m rit met inachtneming van de 1,5 m 

afstand en volgens de regels van dat 
moment. Andere voorbeelden zijn 
het online volgen van de ceremonie, 
het tonen van foto’s van mensen die 
erbij hadden moeten zijn, een opge-
nomen speech en stoepkrijtafbeel-
dingen op de route.

“Onverwacht hartverwarmend mooi”
Het is mooi dat we in deze tijd ook 
positieve verwondering zien na het 
afscheid. “Wat was het hartverwar-
mend en puur.” “Die mensen langs 
de kant die afscheid namen en het 
afscheid op de begraafplaats, alleen 
met ons gezin. Nooit gedacht dat dat 
ook zo bijzonder kon zijn.”

Herdenking
Naast dit afscheid in kleine kring zijn 
een aantal nabestaanden nog wel 
van plan om na deze crisis nog een 
herdenking te organiseren, waarin de 
uitvaartwensen alsnog uitgevoerd 
kunnen worden. In het gezelschap 
van alle betrokkenen, met eindelijk 
die troostende arm om hen heen. 

www.vdstappen.nl  |  040 284 1550

Lieve lezers,
Na de laatste mededelingen van Mark 
Rutte heerst er ineens een opgewon-
den stemming bij velen van ons. We 
mogen weer stilletjes uit onze holle-
tjes komen en nu kijken we onwennig 
rond in een wereld die de onze niet 
meer lijkt te zijn. Hoe moeten we el-
kaar begroeten? Hoe moeten we dit 
en hoe moeten we dat? We moeten 
alles opnieuw gaan uitvinden.

Ondertussen ruikt de lente als nooit 
te voren. Vergeten bloemengeuren 
brengen me terug naar mijn jeugd 
toen ik nog dromen kon over een ver 
verleden waar ik heimwee naar had. 
Of was het de toekomst die ik rook 
wanneer ik langs de struiken liep van 
het Lavendelplein in Eindhoven, het
plein waar ik geboren ben? Is deze we-
reld niet meer de mijne, of juist weer 
wel? Ik heb een gevoel dat er iets on-
omkeerbaars tot ons doordringt. Een 
helderheid die de geur heeft van iets 
heel ouds dat tevens altijd nieuw is.
De cultuur? De kunst? Die verdwijnt 
nooit. Ze nemen andere vormen aan 
en wij nieuwe aardbewoners, zullen 
onze muze gewoon volgen. Wij zijn 
nog zo pril en willen het allemaal leren.
En we zullen elkaar ontmoeten en de 
muze zal in ons en tot ons klinken als 
nooit te voren.

Tot spoedig,Lenny

Klaas Dijkhof stelde al kamervragen…

Klim- en boulderhallen willen 
mee open met andere branches
Klim- en boulderhallen in omliggende landen gaan alweer open. De klim-
branche streeft er naar om net als bioscopen vanaf 1 juni met maximaal 
30 mensen open te gaan. De Brancheorganisatie voor de Klimsport (BKS), 
de Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging (NKBV) en de 100.000 
klimmers die Nederland telt vinden het onbegrijpelijk dat de klim- en 
boulderhallen tot 1 september gesloten moeten blijven. Premier Rutte’s 
omschrijving van hijgen en zweten in een kleine ruimte is niet van toe-
passing op de klimsport. De branche streeft ernaar mee te gaan in het ge-
faseerd openen van de culturele sector.

land lijkt ook gelijk te lopen met het 
openen van de klim- en boulderhal-
len in het buitenland. In Zwitserland 
is de klimbranche weer geopend, in 
Duitsland openen de eerste hallen 
vanaf 11 mei.

Hoewel de sport boulderen voor 
steeds meer mensen een begrip 
wordt en afgelopen jaar als één van 
de snelst groeiende sporten werd be-
stempeld, blijft de klimsport die deze 
zomer tot de Olympische Spelen zou 
toetreden voor velen een onbekende.
De branche zegt er alles aan te doen 
om meer bekendheid, begrip en ver-
trouwen bij de overheid te krijgen. 
“We nodigen de minister uit voor een 
gesprek in een klim- of boulderhal 
zodat met eigen ogen kan worden 
gezien dat de klimsport net zo veilig 
is als andere niet-contactsporten als 
golf, tennis en zwemmen.”

Vergeten hoekje staat op omvallen
De klimaccommodaties, waaronder 
ook topsportaccomodaties, worden 
in Nederland aangeboden door pro-
fessionele ondernemers, allemaal 
klimmers, die met passie voor de 
sport de afgelopen 25 jaar de sport 
hebben doen groeien. Net als voor de 
meeste sportondernemers is er nau-
welijks ondersteuning vanuit over-
heid of het NOC*NSF. Terwijl de sport 
wel Olympisch is en er gebruik ge-
maakt wordt van de infrastructuur die 
de ondernemers hebben opgezet. 

Protocol verantwoord klimmen:
https://nkbv.nl/files/kenniscentrum/
Veiligheidscampagnes_en_down-
loads/Protocol%20klimmen%20
(1mei2020).pdf

Sekswerkers, contactsporten en bin-
nensporten worden nu door het ka-
binet allemaal in dezelfde categorie 
geplaatst. De BKS is het daar niet mee 
eens: Onze sport is juist uitermate ge-
schikt voor de 1,5 meter maatschap-
pij. Klimmen is geen contactsport en 
geen teamsport. De ruimtes waarin 
wordt geklommen zijn in vergelijking 
tot andere sportaccommodaties gi-
gantisch qua hoogte en vloeropper-
vlak. De accommodaties hebben 
goede ventilatie en klimmers komen 
verspreid over de dag. Daarnaast 
wordt nauwelijks gehijgd en ge-
zweet omdat bij het klimmen de 
hartslag laag blijft.

In ons protocol staat een gefaseerde 
opening beschreven met o.a. geslo-
ten horeca en reserveringssystemen 
om het aantal bezoekers te beper-
ken. Het lag al klaar voor heropening 
vanaf 28 april. Het protocol komt 
sterk overeen met de gefaseerde 
opening van musea en bioscopen. 
De branche streeft er dan ook naar 
om aansluiting te vinden bij de ope-
ning van de culturele sector. De ope-
ning van de culturele sector in Neder-

Klimsport is een Olympische sport
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LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

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

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

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

Drie kleuren of combinaties.
Aluminium schutting, poorten.

Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

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

ICT-ER MET DE VUT
heeft tijd over voor al uw 
computer-, netwerk-, TV-,
zonnepanelenmonitoring-
en audio-installaties en/of in-
stellingen. Nuenen, tel. 040-
2952567 / 06-23854915.

AARDBEIENPLUK-
KERS GERVRAAG. 
Minimaal 16 jaar. Kwekerij 
Jansen, Boord 14 Nuenen.

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.

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

Goed uitziende man van 79 
jaar (rookt niet, brildragend, 
bijna kaal) zoekt, nu het voor-
jaar is, een goed gezette dame 
om samen nog een aantal ja-
ren iets te ondernemen, zoals 
fietsen, wandelen, uit eten. 
Brief onder nr 20-14.

Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen 

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

Veldsink advies in de buurt,
daar heb je wat aan.
Je bent welkom op Park 26 - 28 in Nuenen, óók zonder afspraak.
Bel 040 - 263 59 00 of e-mail naar nuenen@veldsink.nl

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

Onze voordelen
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N
www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

www.henkvanrooijfietsen.nl
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Alles tegen concurrerende prijzen

Exclusief of met prijsvoordeel, bij ons slaagt u zeker!

vanaf € 3299.- 
highspeed vanaf 

€ 4699.-

nu al vanaf € 1699.-
met Bosch 

middenmotor

Gazelle Ultimate C8 Katarga C8

WIJ ZIJN 
NORMAAL 
GEOPEND

en staan op een 
veilige manier 
voor u klaar!


