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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. 088 - 876 51 51
‘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

De kerkdeur 
staat open!

Lieve 
lezers

Harry 
Godtschalk 
90 jaar!

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

Wij zijn klaar 
voor de zomer, 
is uw airco dat ook?
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WOONHUIZEN TE 
KOOP GEVRAAGD

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

makelaarsplein stoppers zomer 2019.indd   1 01-04-2020   15:58
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Dianthus
Of Anjer. Geschikt voor border en als 

terrasplant in een pot. 

Gehele zomer rijkbloeiend.

1.49

2e Pinksterdag open
Nuenen Kapperdoesweg 8

Dianthus
Of Anjer. Geschikt voor border en als 

terrasplant in een pot. 

Gehele zomer rijkbloeiend.

49

2e Pinksterdag open
Nuenen Kapperdoesweg 8

Update Centrummanagement Nuenen

Ondernemen in coronatijd: 
de kappers
Hoe gaat het met onze lokale ondernemers in coronatijd? In een aantal 
artikelen vertellen zij de komende weken hoe het is om te ondernemen in 
deze uitzonderlijke omstandigheden. Deze week is het woord aan de 
kappersbranche, met acht zaken goed vertegenwoordigd in het centrum 
van Nuenen. Na zeven weken verplichte sluiting zijn ze inmiddels, met 
veiligheidsmaatregelen en aangepaste werkwijzen, weer volop aan het 
werk om iedereen te knippen en te kleuren.

ven genoeg ruimte, waar we nog 
vier plekken hebben gecreëerd.’ Vas-
te klanten krijgen zo veel mogelijk 
voorrang en dat wordt gewaar-
deerd. ‘Vanaf de derde week van ju-
ni is er weer wat ruimte in de plan-
ning.’ Dagmar was acht weken dicht 
en kon rekenen op medewerking 
van haar verhuurder, maar moest 
ook haar spaargeld aanspreken. ‘Ik 
kan me heel druk maken over de co-
ronacrisis, maar niemand kan aan 
deze situatie iets doen, dus ik heb 
me voorgenomen om er geen stress 
van te hebben. Natuurlijk is het af-
wachten of we open mogen blijven 
en neem ik mijn verantwoordelijk-
heid als ondernemer zodat mijn me-

Opgelucht
Sharon Vervoort van Dé Salon aan de 
Boordseweg werkte voor de verplich-
te sluiting nog een week door met al-
lerlei veiligheidsmaatregelen. Sharon: 
‘Het lukte wel, maar voelde toch niet 
fijn. Je draagt verantwoordelijkheid 
voor je medewerkers, dus ik was op-
gelucht toen het Rijksbesluit er kwam.’ 
De onzekere periode die daarop volg-
de, kon ze overbruggen dankzij de re-
serves die ze in tien jaar opbouwde en 
een coulante verhuurder. ‘Toen we op 
11 mei weer open mochten, leek het 
hier wel een telefooncentrale. Om an-
derhalve meter afstand te bewaren, 
hebben we nu vier knipplaatsen in 
plaats van acht. We werken met ver-
ruimde openingstijden en schuiven 
met roosters. Gelukkig zetten mijn 
medewerkers graag een stapje extra 
en dat doet goed, al denk ik soms: hoe 
lang moeten we nog op deze manier 
werken en blijft mijn personeel zo 
flexibel? Maar goed, we weten alle-
maal waarvoor we dit doen.’

Zevendaagse werkweek
Ook bij Haarkazerne van Dagmar 
Goede aan het Park werken ze zich 
momenteel een slag in de rondte 
om alle klanten te kunnen helpen. 
‘We zijn tijdelijk zeven dagen per 
week geopend, met vijf koopavon-
den. Beneden hebben we in plaats 
van twaalf, vijf behandelplaatsen in 
gebruik. En gelukkig hebben we bo-

Dagmar Goede, Haarkazerne
(foto: Mijntje Wijzenbeek)

Yvonne Meinders, My Hairstyle 
(foto: Joop Bruurs)

Sharon Vervoort, Dé Salon 
(foto: Alexia van der Meijden)

Enode kan dit jaar open
Dit jaar gaat strandbad Enode, zoals vanouds (uiteraard mét inachtneming 
van de coronamaatregelen), open voor publiek. Dat is het resultaat van over-
leg tussen gemeente en exploitant Laco. Zowel Laco als gemeente gaan een 
overbruggingstijd van een jaar gebruiken om na te denken over een toe-
komstvast exploitatiemodel voor het strandbad.
Zoals het ernaar uitziet, kan het strandbad dus weer open voor het publiek 
zodra de coronamaatregelen dat toelaten.
Voor meer info zie www.laco.eu/locatie/nuenen-strandbad

dewerkers veilig kunnen werken. 
Klanten moeten bij klachten zelf 
verantwoordelijkheid nemen. Mijn 
ervaring tot nu toe is dat ze dat ook 
echt doen.’

Yvonne Meinders werkte 15 jaar als 
franchisenemer en is sinds oktober 
volledig zelfstandig met haar salon 
My Hairstyle in de Vincent van 
Goghstraat. Nog maar net gestart en 
dan zeven weken moeten sluiten, dat 
is niet niks. ‘Gezondheid staat voorop, 
maar dat was best even billen knij-
pen.’ Centrummanager Henry van 
Vlerken hielp haar de afgelopen tijd. 
‘Door te overleggen met de verhuur-
der, mee te denken over financiën en 
gewoon door af en toe zijn gezicht te 
laten zien en een luisterend oor te 
bieden.’ De tijd thuis benutte Yvonne 
onder andere met het volgen van 
een online cursus, de inzet van social 
media (waarover ze naar eigen zeg-
gen veel leerde van haar jongere col-
lega’s) en nadenken over de toe-
komst van haar onderneming.

Vergelijkbaar met kerstdrukte
Samen met haar drie vaste medewer-
kers doet Yvonne er alles aan om, vol-
gens RIVM-richtlijnen, haar klanten te 
helpen. Ze vertelt wat dat betekent 

voor de manier van werken: ‘We plan-
nen alleen telefonisch afspraken en 
doen dan een eerste hygiënecheck. 
Dat doen we nogmaals bij binnen-
komst. Het aantal stoelen is gehal-
veerd, maar die moeten wel na elke 
knipbeurt ontsmet worden, net als 
onze materialen en alles waarmee een 
klant verder in aanraking komt.’ Ook 
My Hairstyle heeft de openingstijden 
verruimd. ‘We zitten tot half juni vol. 
Het is eigenlijk zoals de jaarlijkse kerst-
drukte, maar dan twee maanden in 
plaats van twee dagen.’

Opening Speeltuin De Kievit
Het bestuur van speeltuin de Kievit wil in principe op 1 juli de poorten 
openen. Gezien de huidige RIVM-voorschriften gaan wij alleen met abon-
nementen werken. De verkoop van de abonnementen start in juni, voor 
de exacte datum: houd de media en onze website in de gaten.

abonnementen. De inschrijving is di-
gitaal via een nieuw te openen web-
site, het abonnement kan daarna op 
een daarvoor vastgesteld tijdstip 
worden opgehaald in de speeltuin.
Let op de betaling van abonnemen-
ten en later verkoop van dranken e.d. 
in het winkeltje zal alleen met PIN be-
taling mogelijk zijn.

Wij hopen u allen ook in de 1,5 meter 
samenleving weer terug te zien in 
onze speeltuin.

In verband met het maximeren van 
de bezoekersaantallen moeten wij 
dagdelen toewijzen aan de abonne-
menthouders. Voor een bedrag van 
€ 17,50 kan een kind met een ouder 
in de schoolvakantie toch 18 uur per 
week in de speeltuin verblijven.
Als het ingediende protocol door de 
gemeente en de GGD is goedge-
keurd starten wij met de verkoop van 
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GEMEENTEBERICHTEN

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:

Op dinsdag 9 juni vindt er een huis-aan-huis 
textielinzameling plaats van HET GOED. 

HET GEMEENTE NIEUWS VERVOLGT OP PAGINA 5

EIKENPROCESSIERUPS 
Overlastseizoen is begonnen
De rupsen hebben vanaf 
half mei de brandharen 
die voor overlast kunnen 
zorgen bij mensen en 
dieren. Door de bestrij-
dingsmethodes hebben 
we al veel eiken preven-
tief bestreden met een 
biologisch middel. Hier-
mee kunnen we veel 
overlast afvangen maar helaas niet alles. In de maanden 
mei, juni en juli hebben deze rupsen op inlandse eikenbo-
men brandharen. Contact met de beharing van deze rup-
sen kan klachten veroorzaken als jeuk, huiduitslag, en/of 
irritatie aan ogen of luchtwegen. 

De aanwezigheid van een nest hoeft overigens niet direct 
tot overlast van de rupsen te leiden. De (brand)haren die 
de jeuk en bulten veroorzaken bij mens en dier, worden 
door de rupsen alleen in stresssituaties losgelaten. Als de 
rups met rust wordt gelaten, zullen ze deze niet gauw 
loslaten en is de kans op klachten minimaal. 

Gezondheidsklachten
Het venijn van de eikenprocessierups zit in de microsco-
pisch kleine brandharen die de rups na de derde vervelling 
krijgt. De brandharen zijn pijlvormig met weerhaakjes die 
gemakkelijk in de huid, ogen en luchtwegen kunnen bin-
nendringen. Contact met brandharen kan binnen een paar 
uur klachten veroorzaken, zoals: Jeuk, bultjes, blaasjes, 
roodheid die een ontsteking van de huid kunnen veroor-
zaken; rode, dikke, en/of ontstoken ogen; een loopneus, 
kriebel in de keel, hoesten, moeilijk slikken, en kortade-
migheid; algemene klachten zoals braken, duizeligheid, 
koorts en algehele malaise. 

De overlast van de brandharen van de rups start meestal 
in mei en loopt door tot en met augustus. Voor meer in-
formatie over de processierupsen en gezondheidsklachten 
kunt u terecht bij de GGD in uw regio en op de websites 
www.vlinderstichting.nl en www.rupsen.info.

Wat is eraan te doen?
Bent u in aanraking gekomen met de brandharen van de 
rups, dan is het belangrijk om te voorkomen dat de brand-
haren zich verder over het lichaam verspreiden. Het is 
daarom goed om de huid direct na de blootstelling met 
plakband te strippen, om zo alle brandharen te verwijde-
ren. Vervolgens de huid goed wassen en de ogen goed 
spoelen met lauw water. Aangezien de brandharen moei-
lijk uit kleding te verwijderen zijn, is het noodzakelijk om 
de kleding heel grondig te wassen (liefst op 60ºC). Bij 
hevige jeuk kan een zalf op basis van menthol, aloë vera 
of calendula verlichting geven. Zijn de klachten ernstiger, 
dan is het verstandig naar de huisarts te gaan.

Hoe voorkomt u problemen?
Probeer ramen en deuren zoveel mogelijk dicht te houden 
wanneer er een nest vlak bij uw huis is. Zo voorkomt u dat 
de brandharen in huis terecht komen. U kunt nestkastjes 
in uw tuin aanbrengen voor o.a. de koolmees, pimpelmees 
en boomklever. Deze vogelsoorten eten de eikenproces-
sierupsen op. Op korte termijn biedt dit geen oplossing, 
maar voor de toekomst draagt dit wel bij aan vermindering 
van de rupsenoverlast. Zorg voor een goede bedekking 
van de hals, armen en benen als u een bezoek brengt aan 
een natuurgebied waar de eikenprocessierups voorkomt. 
Ga niet op de grond zitten en probeer direct contact met 
rupsen, (oude) brandharen, spinselnesten en vervellings-
huidjes zoveel mogelijk te vermijden. Maak kinderen attent 
op het gevaar van de eikenprocessierups. Indien in uw 
omgeving de eikenprocessierups voorkomt, laat kinderen 
dan niet op het gazon spelen. Houd zandbakken zo veel 
mogelijk gesloten en laat speelgoed niet buiten liggen. 
Vermijd wegen waar eikenbomen met veel (nesten met) 
eikenprocessierupsen staan. Ook oude nesten van vorig 
jaar bevatten veel brandharen en die kunnen verwaaien. 

Hebt u in uw eigen tuin te maken met eikenbomen met 
eikenprocessierupsen, ga dan niet zelf de rupsen bestrij-
den, maar huur een deskundig bedrijf in of vraag om advies 
bij de gemeente Nuenen.

Uw melding
Wij blijven alert op de aanwezigheid van rupsen en zullen 
later in het jaar ook rupsen wegzuigen of plukken op plaat-
sen waar deze overlast geven. Wij stellen uw hulp en mel-
ding hierbij op prijs. Ziet u processierupsen in bomen neem 
dan contact op met de gemeente Nuenen, tel:  040-263 
16 31 of bij voorkeur via https://nuenen.nl/meldpunt/
meldpunt-meldingen-openbare-ruimte

WIJKRAAD EENEIND
Ondanks de versoepeling van de corona maatregelen zal 
de vergadering van de wijkraad Eeneind op 2 juni niet 
openbaar zijn. Meer informatie op www.eeneind.net/ 
wijkraad.

WEBINAR ENERGIETRANSITIE 
OP 4 JUNI
Op weg naar een andere energievoorziening
Onze CO2 uitstoot moet een stuk minder om onze leef-
omgeving prettig te hou-
den. Dat is mogelijk, maar 
dan moeten we naar een 
ander manier van energie 
opwekken en gebruiken. 

Voorbeelden van alternatieve energiebronnen zijn zonne- 
en windenergie, aardwarmte en restwarmte. De overstap 
naar dit soort alternatieve energiebronnen wordt een 
hele klus. Onder de noemer ‘energietransitie’ zijn 30 regio’s 
in Nederland nu bezig daar een strategie voor te verzin-
nen. Die strategie moet antwoord geven op vragen als: 
welke mogelijkheden hebben we om (nog meer) energie 
te besparen? Waar in de regio zijn plekken voor duurzame 
energieopwekking, zoals zonneparken of windmolens? 
Hoe kunnen we duurzame bronnen inzetten om niet meer 
afhankelijk te zijn van gas voor de verwarming van gebou-
wen?

Nuenen praat hierover samen met de 20 andere gemeen-
ten in de Metropoolregio Eindhoven. Dit heeft geresulteerd 
tot een concept-document waarin een strategie wordt 
beschreven voor de energietransitie binnen onze regio. 
Omdat de energietransitie ook u raakt willen we u uitno-
digen om mee te praten en kennis te nemen van de stra-
tegie die we als regio willen gaan volgen. 

Hiervoor nodigen wij u uit voor een webinar op donderdag 
4 juni van 19.30 uur tot ongeveer 21.00 uur. Als u dit we-
binar wilt bijwonen, dan kunt u zich via deze link aanmel-
den: https://metropoolregioeindhoven.nl/thema-s/ener-
gietransitie/webinar-conceptres-4-juni-2020
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van de aan-
melding en later, voorafgaand aan het webinar, ontvangt 
u een link om in te loggen. Het webinar wordt opgenomen 
en vanaf 5 juni beschikbaar gesteld via de website van de 
MRE www.metropoolregioeindhoven.nl. Dus bent u ver-
hinderd, dan kunt u de bijeenkomst later terugkijken en 
-luisteren. 

WERKZAAMHEDEN BROEKDIJK
De afgelopen maanden is volop gewerkt aan het project 
reconstructie Broekdijk. Ondanks de opgelegde Corona 
maatregelen zijn de werkzaamheden nauwelijks vertraagd. 
De straatmakers hebben op gepaste afstand van elkaar 
kunnen werken. Op dit moment is de hoofdrijbaan gereed 
en wordt er volop gewerkt aan het fi etspad. De fi etsers 
maken op dit moment gebruik van de rijbaan. Deze week 
wordt het fi etspad geasfalteerd. Na controle is gebleken 
dat een deel van het fi etspad en de rijweg in fase 1 niet 
voldeed aan de gevraagde kwaliteit. Het herstelwerk van 
dit deel fi etspad en rijweg wordt ook in deze weken uit-
gevoerd. Hierna worden de inritten en bermen aange-
bracht en afgewerkt.

Volgens planning wordt de rijweg en het fi etspad voor 1 
juni open gesteld voor al het verkeer. De aannemer zal niet 
voor deze datum alles hebben afgerond. De werkzaam-
heden die na deze datum plaats vinden worden zonder 
dat de weg wordt afgesloten uitgevoerd. 

Nog uit te voeren werkzaamheden zijn na 1 juni:
• Fietsbrug Hooijdonksebeek
Het fi ets bruggetje over de 
Hooijdonksebeek wordt ook 
nog opgeknapt. 
De werkzaamheden omvat-
ten o.a. het brugdek voorzien 
van een rode slijtlaag, het 
schilderen van de leuningen 
en het opknappen van de 
beschoeiing onder de brug. 

• Wildspiegels
In de bermen langs het gehele traject worden wildspiegels 
geplaatst voor de veiligheid van de weggebruiker.

• Dassentunnel
Tijdens de reconstructie is er een voorziening aangelegd 
om dassen de rijbaan te laten passeren. De afrondende 
werkzaamheden voor deze voorziening moeten nog wor-
den aangebracht. Dit houdt onder andere in, het plaatsen 
van hekjes, poorten en het aanbrengen van een afrastering 
die de dassen geleid naar de tunnel.

CMD OP AFSPRAAK WEER OPEN 
VANAF 2 JUNI
Vanaf dinsdag 2 juni 2020 gaat het Centrum Maatschap-
pelijke Deelname (CMD) in Nuenen weer open voor inwo-
ners met vragen over zorg, wonen en welzijn. De open-
stelling is uitsluitend op afspraak. U kunt dus alleen naar 
het CMD komen als u een afspraak heeft. Zo willen we 
voorkomen dat het te druk wordt in het gebouw met ook 
de huisartsen en apotheek. U kunt telefonisch een afspraak 
maken via 040-2831675. De niet noodzakelijke huisbe-
zoeken vinden voorlopig nog niet plaats. Verder gelden 
uiteraard ook bij het CMD de gebruikelijke RIVM richtlijnen. 
Dus als u verkouden bent of u niet lekker voelt, komt u 
niet naar het CMD.

PMD INZAMELING
Alléén PMD in de PMDzak en 
niet te vroeg buiten hangen!
Wekelijks halen we aan huis 
PMDafval bij u op. Dat is een 
kostbare service. We krijgen 
helaas regelmatig meldingen 
dat PMD zakken veel te vroeg 
buiten worden gehangen en/
of een verkeerde inhoud heb-
ben. Een van de vele locaties 
waar dit voorkomt zijn:  Ligtsedreef, Nuenderbeekselaan 
en Vinkenlaan. We verzoeken iedereen vriendelijk om de 
regels beter op te volgen.

Weet u niet precies wat er in de PMDzak mag?
Log in op de eigen afvalkalender op www.mijnblink.nl met 
uw eigen postcode en huisnummer en kijk onder het 
kopje “afvalwegwijzer”. 

Natuurlijk handhaven we ook als gemeente en onderzoe-
ken we regelmatig afval dat niet goed wordt aangeboden. 
Wij kunnen het als gemeente niet alleen, samen houden 
we uw wijk schoon! 
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Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels -  
 Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

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

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Voor als het echt goed,
verantwoord en lekker moet zijn!!

4 Gehakt Ballen +
4 Barbecue Worsten ... 8,45
Italiaans
Pinkster Haasje ...100 gram 2,45
Florida Steaks
“Gemarineerde Bief”  ...........................3 stuks 7,50
Achterham
.......................................................... 150 gram 3,25
Kip Parmigiana
“Kip, Tomaat, Mozzarella 
en Parmezaanse kaas”  ...................... 100 gram 1,80
Belle Hélène
“Varkensfi let gevuld met: 
Peer, Monchou en Kaneel!!” ............. 100 gram 1,80

KOOPJE

SPECIAL

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

DEZE KLANTSCORE IS ONAFHANKELIJK ONDERZOCHT DOOR KLANTENVERTELLEN.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer
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KLANTEN BEOORDELEN ONS 

BEDRIJF MET EEN:

,

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

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

89

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

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

onderhoud voor alle merken
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

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

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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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  

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!
WIJ BEZORGEN TUSSEN 9.00 - 19.00 UUR.

VANAF 2 JUNI OPEN VOOR LUNCH VAN 11.00 - 15.00 UUR (IN JUNI GEEN WOENSDAGAVONDOPENING) 
LUNCHBEZORGING 11.30 - 13.30 UUR EN AVONDBEZORGING 17.00 - 19.00 UUR

BERG 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

• 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.

Brunch 1
• 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.

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

31 MEI & 1 JUNI31 MEI & 1 JUNI
1e & 2e Pinksterdag

Korte kennismaking gratis. 
Vergoeding zorgverzekeraar.
Info: Corina van Dommelen
’t Hofke 59, 5641 AJ Eindhoven
T :  040-2840430 
M :  06-27055614
W : www.prana-om.nl
E : info@prana-om.nl

Individuele 
begeleiding 
naar  innerlijke 
balans, meer 
energie en 
mentale rust.

Natuurgeneeskunde is een holistische 
geneeswijze die zich richt op het in balans 
brengen van lichaam, geest en ziel. 
Neem contact op voor de mogelijkheden.

Lieve gasten,

1 JUNI GAAN WE WEER OPEN!
Op 2e pinksterdag zijn wij vanaf 12.00 uur geopend voor zowel binnen als op het terras 
voor de lunch!
De reserveringslijnen staan weer open en u kunt vanaf 1 juni weer bij ons komen 
genieten van heerlijke BBQ.
Uiteraard mogen we maar 30 gasten tegelijk binnen bedienen dus reserveer tijdig op: 
www.parkstreet.nl of bel: 040-7440270

Voor ons terras hoeft u niet te reserveren, daar geldt; wie het eerst komt, het eerst maalt.

Uiteraard zullen wij de voorschriften handhaven, dit betekent voor u;
• een vragencheck bij binnenkomst
• wij werken uitsluitend op reservering
• gasten die bij elkaar in 1 huishouden wonen mogen binnen 1,5 meter bij elkaar zitten,  
 alle andere gasten moeten op 1,5 meter van elkaar zitten.

Wij hebben er ondanks wat extra regeltjes super veel zin in u weer te mogen ontvangen!

Team Parkstreet
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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

Kom tot rust in De Walburg Tuinen 
en steek de handen uit de mouwen
Het zijn nog steeds onzekere tijden waarin mensen in toenemende mate 
stress en depressie ondervinden. Het is bewezen dat tuinieren positief 
werkt op lichaam én geest. Wroeten in de aarde, onkruid wieden is alle-
maal mindful, water geven en schoffelen geven voldoening en brengen je 
weer in contact met de aarde en de natuur. De vogeltjes fluiten boven je 
hoofd en leiden je sombere gedachten af. 

De Walburg Tuinen is (altijd) op zoek 
naar nieuwe vrijwilligers die een paar 
uurtjes lekker buiten in een heerlijke 
omgeving willen werken. De tuinen 
beslaan 1,5 hectare, dus er is altijd 
werk te doen. Bovendien zijn de tui-
nen groot genoeg om op ruime af-
stand van elkaar in groepjes van 2 of 
3 te werken. En wil je even uitrusten 
dan loop je een rondje door de tui-
nen of geniet je van het uitzicht op 
het bankje bij de paddenpoel.
We beginnen de dag altijd met kof-

fie/thee op het ruime terras. Daar be-
spreken we wat er gedaan moet wor-
den en verdelen we de taken. Groene 
vingers zijn geen vereiste! 
Naast tuiniers zijn ook handige men-
sen van harte welkom om bijvoor-
beeld pergola’s en tuinbankje te re-
pareren.
Wil je je aanmelden of heb je nog 
vragen? Stuur een mailtje naar:
dewalburg@hetnet.nl of kom langs. 
De Walburg Tuinen vind je op Boord 
64 in Nuenen.

advertorial

Quarantaine:     
eerste coronaroman…
Het coronavirus was nog maar net in ons land gearri-
veerd, of er werd al geroepen: daar moet je een boek 
over schrijven. De titel van de eerste Nederlandse 
coronaroman luidt ‘Quarantaine’ en de schrijver is 
Wim Daniëls. In vier weken geschreven en 14 mei 

voorzitter.” Jaja, dat is meer dan vol-
doende.

Julia en Karel…
Dan nu iets over zijn nieuwe boek. 
Hoofdpersonen in ‘Quarantaine’ zijn 
taalkundige Julia en gynaecoloog 
Karel. Beiden zijn onafhankelijk van 
elkaar in maart van dit jaar afgereisd 
naar Frankrijk. Ze gaan in en bunga-
lowparkje in de Dordogne verder 
werken aan hun proefschrift. Daar 
krijgen ze te maken met het om zich 
heen grijpende coronavirus. Julia 
krijgt Covid-19 en Karel vangt haar 
op en verzorgt haar. Het park gaat op 
slot en in een wat afgelegen bunga-
low gaan Karel en Julia samen in qua-
rantaine. En wat zich daar afspeelde 
kun je lezen in de prima leesbare ro-
man van Wim Daniëls. 

De eerste de beste…
Wim vertelde 15 mei in de Volkskrant 
dat hij schrijft voor zijn moeder, die 
alleen lagere school had. “Al is ze al 
lang dood, zij doemt nog altijd op 
achter mijn beeldscherm als ik zit te 
schrijven: had zij het kunnen lezen?” 

De nieuwe roman van Wim Daniëls is 
de eerste, en of het ook de beste is 
kan pas beoordeeld worden als de 
laatste coronaroman is verschenen. 

verschenen. 

Van de nood een deugd maken. Dat 
moet taalkundige Wim Daniëls ge-
dacht hebben. Wat te doen als je 
thuis min of meer opgesloten zit? 
Opgehokt, zeggen de Belgen, in qua-
rantaine… Wie is Wim Daniëls? 

Wim is taalkundige, schrijver en thea-
termaker. Hij is een sportieve fietser, 
fietst dagelijks en laat zich ook dik-
wijls in onze gemeente zien. De schrij-
ver woont in Eindhoven aan de Ama-
zonenlaan en fietst regelmatig naar 
zijn geboortedorp Aarle-Rixtel. Op 
die route ligt Nuenen, Gerwen en 
soms ook wel Nederwetten. Vandaar 
dus dat hij hier fietsend rondrijdt. Aan 
zijn boek ‘De taal van de fiets’ werkte 
Wim wel iets meer dan een maand, 
zeg maar gerust een paar jaar. 

Wil je nog iets meer weten over Wim 
Daniëls? Dan laat ik hem zelf aan het 
woord: “Ik ben schrijver van taalboe-
ken, literaire verhalenbundels, ro-
mans, woordenboeken, poëzie en in-
formatieve boeken over uiteenlo-
pende onderwerpen. Ik schrijf boe-
ken voor volwassenen, jongeren en 
kinderen. Verder treed ik op in de the-
aters met gevarieerde voorstellin-
gen. Ik houd lezingen en voordrach-
ten, en ben ook te boeken als ge-
spreksleider, presentator en dag-

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Donderdag 28 mei 2020

Quarantaine:     

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

Informatie  
Raessens’   
Houtindustrie
Vorige week meldden wij dat Hans 
Verboom graag in contact wil komen 
met oud-werknemers of hun nazaten 
van de voormalige Raessens' Houtin-
dustrie. Als lid van heemkundekring 
De Drijehornick, is Hans Verboom be-
zig een artikel te schrijven over zijn 
grootvader Bertus Raessens (1881-
1952). Het artikel is bestemd voor pu-
blicatie in het cultuur-historisch tijd-
schrift Drijehornickels. 

Heel vervelend is dat er een foutief e-
mailadres is genoemd. Het juiste e-
mailadres van Hans Verboom is: 
jamverboom@msn.com

Auto te water aan de Brabantring
Maandagmiddag is een echtpaar uit Nuenen om het leven gekomen bij een on-
geval aan de Brabantring. Om 16.10 uur raakten ze met de auto door nog onbe-
kende oorzaak te water. De twee inzittenden zijn uit de auto gehaald door te 
hulp schietende burgers. De slachtoffers zijn beiden gereanimeerd. De 74-jarige 
vrouw overleed ter plaatse. De man, haar 80-jarige echtgenoot werd zwaarge-
wond naar het ziekenhuis overgebracht. Rond 22.00 uur kwam het trieste 
nieuws dat ook de man in het ziekenhuis was overleden aan zijn verwondingen. 
Verschillende hulpdiensten kwamen ter plaatse, waaronder een traumaheli-
kopter, deze landde op de parkeerplaats bij EMK. Rond 18.30 uur werd de auto 
uit het water getakeld. Er is nog veel onduidelijk over de oorzaak van het onge-
val. De politie doet nog onderzoek.

Voetballen bij RKSV Nuenen 
Geen lid van RKSV Nuenen maar wil je toch voetballen? Dat kan bij RKSV 
Nuenen. Wij nodigen alle kinderen tussen de 5 en 12 jaar uit om kennis te 
maken met voetbal op ons mooie sportpark. Gezellig een balletje trap-
pen of een keer als Messi over het veld, dat kan op woensdag 3 en 10 juni 
van 15.00 tot 16.30 uur. Wij zorgen voor een leuke training door trainers 
van RKSV Nuenen. 

tie zelf is dicht maar wij zorgen voor 
drinken en een versnapering. 
Dus zin om te voetballen, opgeven 
kan via email: meevoetballen@rksv-
nuenen.nl , of bel naar 06-47374167. 

Kinderen die al ingeschreven staan 
via Sjors Sportief krijgen hierover een 
mail en zijn natuurlijk ook van harte 
welkom. 

Natuurlijk moeten we ons houden 
aan de RVIM-richtlijnen. Heeft uw 
kind koorts of is hij/zij verkouden dan 
zien we uw kind graag een andere 
keer. Ook mogen er geen ouders of 
andere supporters op het sportpark. 
U kunt uw kind bij de ingang van de 
parkeerplaats afzetten waar een 
coördinator staat om uw kind naar de 
training te brengen. De accommoda-

Kijkplezier met DNDD:    
aflevering 13 en 14
In de13e aflevering van DNDD ziet u een creatieve onderneemster die een 
mondkapjes drive-in organiseert, organiseerden De Jongens van Plezier 
een Persconferentiebingo (en zingen een lekker deuntje). Gemma Eerd-
mans interviewde Joep Pernot, gefilmd door Chris Dekkers. En kent u de 
Venezolaanse Wals? Na het luisteren naar de prachtige gitaarmuziek van 
Eddie Franken wel. 

Van Goghkerkje. De muziek, ook op-
genomen in het kerkje, is van Eddie 
Franken en dorpsgenote Inge Frimout.

Afleveringen terugkijken?
Alle afleveringen staan op een eigen 
YouTube-kanaal: DNDD Nuenen. Via 
de volgende QR-codes zijn aflevering 
13 en 14 te bekijken:

Bob verzorgt ditmaal de presentatie, 
Marian had haar huiswerk ingeleverd 
en was een middagje vrij.

In aflevering 14 van DNDD staat het 
Van Goghkerkje centraal. Marian Vis-
sers vertelt over een nieuw initiatief 
van Cultuur Overdag: Concertini in het 

Contact met DNDD Nuenen?
Aflevering 15 wordt voorlopig de 
laatste aflevering met meerdere on-
derwerpen. Het team van DNDD blijft 
echter actief via de social media en 
blijft graag tips ontvangen over bij-
zondere activiteiten en initiatieven in 
Nuenen: 2020dndd@gmail.com.
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WEES ALERT OP (CYBER)
CRIMINALITEIT!
In een tijd waarin mensen elkaar zoveel mogelijk proberen 
te helpen tijdens deze coronacrisis en zich van hun goede 
kant laten zien, aarzelen (cyber)criminelen helaas niet om 
gebruik te maken van deze crisis. Met slinkse trucs probe-
ren zij een slaatje te slaan uit de coronacrisis. Het is daar-
om van belang om juist nu hier extra alert op te zijn. 
De criminaliteit waar u bijvoorbeeld aan moet denken zijn 
cyberaanvallen, phishing mails, telefoonfraude, babbel-
trucs en onbetrouwbare cybertest. 

ONTTREKKINGSVERBOD 
OPPERVLAKTEWATER
Vanaf 15 mei 2020 is een ont-
trekkingsverbod oppervlakte-
water ingesteld in het hele 
beheergebied van de Dommel 
met uitzondering van de Be-
neden-Dommel, de Zandleij 
en de Tongelreep.   Reden 
voor het instellen van dit ver-
bod zijn de lage peilen en/of 
afvoeren in betre� ende stroomgebieden. Dit verbod zal 
worden ingetrokken op het moment dat het bestuur be-
sluit dat het onttrekken van water weer verantwoord is. 
Meer informatie:https://dommel.webgispublisher.nl/Vie-
wer.aspx?map=Onttrekkingsverbod

ONTTREKKINGSVERBOD 

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

VERVOLG VAN PAGINA 2

GEMEENTEBERICHTEN

Basisregels voor iedereen

Vermijd drukte.

Ben je ook benauwd en/of heb 
je koorts? Dan moeten alle 
huisgenoten thuisblijven.

Werk zoveel 
mogelijk thuis.

.

Houd 1,5 meter 
afstand. 

huisgenoten thuisblijven.

Heb je klachten? 
Blijf dan thuis.

Was vaak je 
handen.

Voorwaarden en meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirusrijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351 

19 mei 2020

2 juni:
Voortgezet (speciaal)
onderwijs

15 juni:
Praktijklessen en 
toetsing MBO

Tentamens en 
praktijklessen 
hoger onderwijs

1 september

Voorzieningen 
campings en 
vakantieparken

Bioscopen 
(max. 100 personen)

Restaurants / cafés
(max. 100 personen)

Culturele instellingen 
(max. 100 personen)

Georganiseerde 
samenkomsten 
(max. 100 personen)

1 juli

STAP 4STAP 3STAP 1

Alle sporten
(binnen en buiten),
incl. wedstrijden en 

betaald voetbal

Sauna’s

Sekswerkers en
co�eeshops

Casino’s

Sport- en 
verenigings-

kantines

18+

?

STAP 5

Evenementen

1 juni

STAP 2

Stap voor stap - wat kan wanneer?

Terrassen

Bioscopen 
(max. 30 personen)

Restaurants / cafés
(max. 30 personen)

Culturele instellingen
(max. 30 personen)

Musea / monumenten

In het openbaar vervoer 
is het dragen van een 
niet-medisch mondkapje 
verplicht.

Contactberoepen

Buiten sporten op 
1,5 meter afstand

Bibliotheken

Zwembaden

(Speciaal)
basisonderwijs en 
kinderopvang

100% open 
vanaf 8 juni

Versoepelen van maatregelen 
kan alleen als het coronavirus 
onder controle blij.

Discotheken

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 18-05-2020 EN 25-05-2020

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

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Schietbergen 55 Verbouwen woning 
De Beemel 10 Plaatsen erfafscheiding 
Te Welle 6 Vervangen garagedeur in 
 kozijn met deur en ramen 
Molvense Erven 65A Wijzigen gevelopbouw 
Papenvoortse Heide 2A Herbouwen woonhuis 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Alvershool 3B Oprichten woonhuis en 
 bijgebouw 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevings-
vergunning
Locatie Omschrijving
Collse Heide 
ongenummerd Oprichten bedrijfsgebouw 
Julianastraat 7 Oprichten erker 
Kerkhoef 11 Uitbreiden woning 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
De Huikert 35 Harleyweekend 4-6 sept 

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving 
22-05-2020 Nuenen c.a. Kennisgeving ontwerp 
  saneringsprogramma  
  wegverkeerslawaai  
  ‘Europalaan en   
  Geldropsedijk Nuenen’ 

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

OPROEP KANDIDATEN 
LINTJESREGEN 2021
Ken jij een kanjer die een lintje verdient?
Ondanks de coronacrisis hadden we dit jaar weer enkele 
verraste blije gezichten toen de burgemeester aan de deur 
kwam bij drie Nuenenaren met de mededeling dat zij een 
Koninklijke onderscheiding in ontvangst mochten nemen. 
Ken jij iemand die waardering verdient, omdat hij of zij zich 
al vele jaren voor onze gemeenschap inzet? Meld deze 
kanjer dan nu aan voor een lintje. Aanvragen voor de Lint-
jesregen 2021 moeten 1 juli 2020 bij de gemeente Nuenen 
binnen zijn.

Een Koninklijke onderschei-
ding is een blijk van waarde-
ring voor jaren van intensieve 
maatschappelijke inzet. Con-
creet moet iemand minimaal 
vijftien jaar, minimaal zes uur 
in de week vrijwilligerswerk 
verrichten. Deze verdiensten 
moeten ook actueel zijn.

Meer informatie
Op www.lintjes.nl staat meer informatie over dit onderwerp.

Wat te doen tegen phishing mails?
Cybercriminelen gebruiken de crisis voor zogenaamde 
‘social engineering’, waarbij mensen via phishing e-mails 
onder druk worden gezet om persoonlijke informatie -zo-
als inloggegevens- af te staan. Een inmiddels bekend 
voorbeeld zijn de e-mails over de antibacteriële bankpas: 
https://www.youtube.com/watch?v=-r6LKGulB3s. Er is 
inmiddels een lange lijst van phishing campagnes en mal-
ware die zich specifi ek richt op de angst voor het virus. 
Zorg dat u alleen de berichtgeving opvolgt van o¡  ciële 
instanties. Deze instanties zullen u nooit via e-mail vragen 
om inloggegevens, wachtwoorden, pincodes etc. Let ook 
op voor het klikken op onbekende linkjes in e-mails. 
Meer lezen hierover? Ga dan naar veiliginternetten.nl (een 
initiatief van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 
Nationaal Cyber Security Centrum en Platform voor de 
InformatieSamenleving). 
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Snel doorbouwen is beter 
Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaat ook 
over de woningmarkt. Kortgeleden heeft ze maatregelen genomen om de wo-
ningmarkt voor starters en mensen met een middeninkomen ‘beter toeganke-
lijk’ te maken, zoals dat dan heet. Zo wordt de huurverhoging voor vrije sector-
woningen gemaximeerd op 2,5% (gelijk aan de maximering voor sociale huur-
woningen). Gemeenten krijgen de mogelijkheid een opkoopbescherming in 
te voeren om te voorkomen dat betaalbare koopwoningen worden opge-
kocht door beleggers die ze dan gaan verhuren. En de mogelijkheden om een 
tijdelijk huurcontract te verlengen worden verruimd.
Met de NVM kom ik tot de conclusie dat de minister hiermee de huurmarkt vrij-
wel volledig gaat reguleren. Aan de andere kant had de ingreep zwaarder kun-
nen zijn. Eerder is gesproken over een ‘noodknop middenhuur’ waarbij de 
huurprijs gemaximeerd zou worden op een percentage van de WOZ-waarde. 
De Vereniging van Institutionele Beleggers in Nederland noemt de nu geno-
men maatregelen verstandig en is blij dat niet is gekozen voor een beperking 
van de aanvangshuren.
Of het starters en mensen met een middeninkomen veel gaat opleveren is de 
vraag. Zij zijn nu vaak aangewezen op duurdere huurwoningen omdat er geen 
betaalbare koopwoningen beschikbaar zijn of omdat ze net te weinig verdie-
nen om voor een hypotheek in aanmerking te komen. Waardoor ze dan een 
woning moeten huren die een hogere maandlast gaat opleveren (zelfs als de 
huur jaarlijks met maximaal 2,5% wordt verhoogd) en waardoor ze niet kun-
nen sparen voor het eigen huis. 

Ik herhaal maar weer eens wat ik eerder heb geschreven: zoek 
het niet in regulering, maar in stimulering. Snel doorbou-

wen is beter dan millimeteren over regeltjes met een 
marginaal effect. Het aantal transacties is nog altijd 
op peil, de koopbereidheid blijft groot en de hypo-
theekrente superlaag, weliswaar net niet meer all-
time low, maar veel scheelt het niet. De laagste hypo-
theekrente voor een annuïteitenhypotheek met 
NHG-garantie en een rentevaste periode van 30 jaar 

steeg gedurende de coronacrisis van 1,65% naar 1,7%. 
Voor een rentevaste periode van 10 jaar ging het van 

0,94% naar 1,09%. Het enige dat nog nodig is: vol-
doende aanbod van woningen om tot ontspanning 
op het prijzenfront te komen. Snel doorbouwen 
dus. Steek daar eens meer energie in!

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Hoogbouw versus gezondheid
Een soap die begon op donderdag 13 februari waarin de gemeenteraad hun stem uit-
bracht over de eventuele hoogbouw (5 en een halve laag hoog en 18,5 meter hoog) 
achter de oude Aloysius school.
Door afwezigheid van één raadslid ontstond een uitslag van de stemming van 9 voor 
en 9 tegen de hoogbouw.
Deze hoogbouw zal niet alleen een permanente inbreuk hebben op de zichtlijn van 
onze authentieke Nuenense dorpskern maar veroorzaakt ook dat een aantal sociale 
huurwoningen aan de Van de Schoorhof geen straal zon of daglicht meer in hun huis 
krijgen. De TNO-norm wordt niet meer gehaald. De gezondheid van de bewoners van 
Van de Schoorhof komt structureel in gevaar. 
De politieke partijen CDA -VVD- D66 - PVDA zijn voor de hoogbouw en brengen daar-
mee willens en wetens gezondheid van geboren en getogen Nuenenaren in gevaar.
Na uitstel in maart vanwege de coronacrisis kwam er ook in april uitstel omdat Groen-
Links met een goede regeling voor de bewoners van Van de Schoorhof alsnog voor dit 
plan wilde gaan stemmen.
Dit werd een integriteitskwestie die met een sisser afliep. Komende donderdag 28 mei 
zal er weer een poging gedaan worden om tot stemming te komen.

Een aantal bewoners van de Van de Schoorhof hebben vanaf het eerste oriënterend 
gesprek met GroenLinks al aangegeven dat tegen dit soort hoogbouw stemmen voor 
hun het enige juiste was.
GroenLinks bleef echter aandringen. Op de vraag van mij persoonlijk waarom ze ble-
ven aandringen was het antwoord dat de projectontwikkelaar had gezegd dat hij het 
anders gewoon over 2 jaar weer ging proberen. GroenLinks wilde nu iets voor ons bete-
kenen want over 2 jaar zou dat niet lukken.
Echter voor ons als bewoners van Van de Schoorhof nog meer reden om tegen te blij-
ven stemmen.
De redenen:
Als er geen rekening gehouden wordt met de in het Bouwbesluit vastgelegde TNO nor-
men, waarin o.a. optimale bouwafstanden, daglichttoetredingen en invloed van 
hoogbouw op gezondheid van omwonenden en invloed op het beschermde Nuenense 
dorpsgezicht DAN IS HET HEK VAN DE DAM!

Nuenen wordt hiermee vogelvrij verklaard voor projectontwikkelaars en aannemers 
die op een of andere manier hun zin weten te krijgen ten koste van gezondheid van 
Nuenenaren en ten koste van onze mooie authentieke dorpskern.
Voor dit project stemmen is een vrijbrief voor de rest van ons mooie dorp. Want dan 
word dit de nieuwe ‘dorpse maat’ …… !!!! Nuenen- Zuid ben op uw hoede!!!
Naar mijn persoonlijke mening is tegen deze hoogbouw stemmen beter voor de huidi-
ge en toekomstige bewoners van Van de Schoorhof en voor alle inwoners van de ge-
meente Nuenen.
Tegen stemmen geeft ruimte en tijd aan de gemeenteraad om eerst beleid te maken ter 
voorkoming van dit soort situaties. Niet deze bouwhoogte laten plaatsvinden om 
daarna vervolgens limieten te stellen en alsnog normeringen toe passen. Nee, bezint 
eer ge begint.
Gemeenteraad ga ervoor zorgen dat iedere Nuenenaar rijk of arm, jong of oud be-
schermd gaat worden tegen onttrekking van licht door een nog te bouwen (hoog)
bouw. 
Maak dat elke Nuenenaar NU en in de toekomst gezond kan blijven wonen. Bepaal een 
eenduidig beleid maak zones waar wel en geen hoogbouw mag plaats vinden. De 
hoogte zodanig dat het geen negatieve invloed heeft op de omgeving en/of al be-
staande woningen en de gezondheid van de bewoners ervan zoals nu bij de Van de 
Schoorhof dreigt te gebeuren.
Dan kan men over 2 jaar dit plan niet nogmaals indienen en wordt Nuenen beschermd 
tegen projectontwikkelaars en aannemers die blijkbaar niks geven om andermans ge-
zondheid. Zij denken mijn inzien alleen aan hun eigen portemonnee.

Rest mij te zeggen dat GroenLinks altijd tegen ons als bewoners van Van de Schoorhof 
heeft gezegd dat ze tegen dit plan zouden blijven stemmen als er geen goede regeling 
kwam. Deze regeling is er niet. Simpelweg al omdat er geen andere passende sociale 
woningen in Nuenen zijn.
Of de integriteitskwestie terecht met een sisser is afgelopen zal a.s. donderdag blijken 
bij het stemmen van GroenLinks. Ik heb altijd geloofd in de juiste intentie en bedoelin-
gen van GroenLinks. Hopelijk heb ik het bij het juiste eind en blijft GroenLinks inder-
daad tegen stemmen. Ik wacht in spanning af.

Inge de Laat, 
Bewoner van Van de Schoorhof 11, Nuenenaar in Hart en Nieren.

(ingekort door de redactie)

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

We willen echt geen hoogbouw in ons dorp
Doet u mee? Laat u ook uw stem horen?
Vorige week heb ik u gevraagd om ook uw stem te laten horen over de hoogte van het 
nieuwbouwplan Panta Rhei.
Velen hebben daar gevolg aan gegeven, maar ik hoop dat nog meer inwoners van 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten hun mening doorgeven. Het is van groot belang dat 
de mening van de inwoners tot de Gemeenteraad doordringt.

Oproep aan de Gemeenteraadsleden
Nieuwbouw van bijna 6 bouwlagen hoog hoort niet in ons mooie dorp Nuenen, zeker 
niet in het centrum.
Ik kan me niet voorstellen dat sommige politieke partijen kiezen voor deze hoogbouw 
ten koste van het woongenot van de huurders die van sociale woningbouw afhankelijk 
zijn. Dit is ook niet met geld af te kopen.
Ik vraag die raadsleden langs deze weg dat nog eens in overweging te nemen. Denk 
eens na over uw achterban en kiezers.
Het verhaal doet de ronde, dat er gemeenteraadsleden zijn die geïnteresseerd zijn in de 
koop van een van deze nieuwbouw appartementen.
Als dit daadwerkelijk zo is, mag ik toch wel aannemen dat u zich als gemeenteraadslid, 
om (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen, bij de stemming over dit 
voorstel zult onthouden van stemming?

Laatste oproep: Laat ook uw stem horen
Help mij zo veel mogelijk meningen bij de Gemeenteraad te krijgen en vul het formulier 
in op de website van het actiecomité: www.nuenenzelfstandig.nl . Dit formulier wordt 
rechtstreeks verstuurd naar de Griffie.
U kunt ook zelf een email sturen naar de Griffie met het verzoek uw email door te sturen 
naar de Gemeenteraadsleden. Het emailadres van de griffie is: griffie@nuenen.nl . Ik 
stel het op prijs als u een kopie stuurt naar voorzitter@nuenenzelfstandig.nl
In het Gemeentebestuur wordt u door de Gemeenteraadsleden vertegenwoordigd. 
Laat uw stem dus horen. Ik vertrouw op de echte dorpsbewoners!

Gerda Hekker, Hoge Mikkert 11, 5674 VS Nuenen
voorzitter@nuenenzelfstandig.nl

Bedrijventerrein     
Eeneind-West en de boeren
Omstreeks 2010 sloot de gemeente een koopcontract met 2 boeren (tuinders) 
van 27 hectare grond voor de ontwikkeling van bedrijventerrein Eeneind-West. 
Verantwoordelijk was W70 wethouder Jansen van Ruimtelijke Ordening. Sa-
menwerking met Geldrop en Eindhoven om een regionaal bedrijventerrein te 
ontwikkelen kwam niet van de grond omdat deze gemeenten vonden dat voor 
zo’n regionaal terrein de ontsluiting en bereikbaarheid van de locatie te slecht 
was. Nuenen besloot daarom alleen verder te gaan met alle risico’s van dien. Pro-
bleem? Risico’s? Welnee. De juiste ontwikkelaars zijn zo gevonden. In 2015 sloot 
de gemeente daarom andermaal een koopcontract dit keer met 3 projectont-
wikkelaars. Het zag er allemaal veelbelovend uit en het zou veel geld opleveren. 
En de gemeente had al gerekend met een opbrengst van 21 miljoen euro. (Nog 
steeds in de boeken !). Afspraak was dat de ontwikkelaars van de 27 hectare 
grond jaarlijks 4.5 hectare zouden afnemen, te beginnen in 2015 en zo tot 2021, 
op straffe van een boeterente van 1 miljoen euro bij niet nakomen van de af-
spraken. Echter is er tot heden nog geen meter grond afgenomen en nog geen 
cent betaald. Als de situatie zo blijft tot einde contract (medio) 2021, wordt de 
gemeente weer eigenaar van de 27 hectare grond met het risico de gronden we-
gens onverkoopbaarheid af te moeten schrijven als verlies. Wie betaalt het ver-
lies? Zijn de huiseigenaren weer de klos met de hoogste woonlasten van Zuid-
Oost-Brabant en worden ze weer gebruikt als melkkoe? De Rekenkamercom-
missie van de gemeente constateerde vorig jaar nog in haar rapport aan de ge-
meenteraad, dat er onvoldoende harde afspraken gemaakt zijn om de financiële 
risico’s van de gemeente af te dekken. Met andere woorden slechte contracten. 
“Er is geen bankgarantie of vergelijkbare harde garantie gegeven. Een bankga-
rantie had ervoor kunnen zorgen dat de gemeente zonder gang naar de rechter 
haar risico’s financieel geheel of gedeeltelijk had kunnen afdekken.” Einde citaat. 
Nu weer terug naar de boeren niet in Nuenen maar ditmaal naar het eventueel 
uitkopen door de gemeente van boeren buiten Nuenen teneinde de verwachte 
stikstoftoename op Eeneind-West te beperken. Wat begon met de 27 hectare 
aankoop van gronden van de boeren (tuinders)in Eeneind-West, eindigt nu met 
de eventuele uitkoop van boeren buiten Nuenen in een poging om de ontwik-
keling van het bedrijventerrein alsnog mogelijk te kunnen maken. Realistisch? 
Eerst zien en dan pas geloven. Vertrouwen is goed maar controle is beter!

Jacques Leemans, voorzitter Nuenens Belang 

Leefbaarheid in nuenen
Nuenen Groen roept Raad op om het initiatief voor leefbaarheid en ver-
keer zelf ter hand te nemen

als alomvattend. Ook de kansloze op-
tie ‘oostelijke rondweg’ zal onderzocht 
worden. De provincie wordt in het spel 
betrokken om als breekijzer te dienen. 

Een beetje Nuenenaar kent nu al de 
uitkomsten: 
1.  Er komt geen oostelijke rondweg; 
2.  De Smits van Oyenlaan moet nog 
sneller nog meer regionaal verkeer 
op de A270 krijgen;
3.  Geluidsschermen etc. bij de A270 
moeten zorgdragen voor voldoende 
leefbaarheid in aanliggende wijken;
4. De busbanen aan de Geldropse-
dijk worden opengesteld voor alle 
verkeer.

Op donderdag 28 mei moet de Ge-
meenteraad van Nuenen beslissen 
over het al of niet uitgeven van c.a. 
€ 300.000 gemeenschapsgeld. Wet-
houder van Brakel wil daarmee het zo-
veelste onderzoek naar leefbaarheid 
en bereikbaarheid van Nuenen bekos-
tigen. Aanleiding is het niet door de 
Raad krijgen van de Mobiliteitsmodule 
Gemotoriseerd Verkeer over het kana-
liseren van het steeds toenemende au-
toverkeer in het dorp, voor 70% afkom-
stig van buiten Nuenen. Afgelopen ja-
ren heeft dit onderwerp als ‘een hete 
aardappel’ alle hoeken van Nuenen ge-
zien, incl. Nuenen-West. De inhoud van 
het onderzoek wordt gepresenteerd 

Belangenvereniging
Nuenen Groen

Ook de wethouder weet dit, maar wil 
er tóch ca. € 300.000 publiek geld aan 
uitgeven (weliswaar een deel direct 
tlv. Nuenen zelf ). Veel inwoners mo-
gen inhoudelijk weer een bijdrage le-
veren, terwijl de uitkomsten al vast 
staan.

Gevolg: toenemende drukte op loka-
le wegen als S.v.Oyenlaan, Geldropse-
dijk, Europalaan en A270 met nog 
meer geluidsoverlast en luchtvervui-
ling. Het betreft alle wijken in Nue-
nen-Zuid inclusief Eeneind. Het zal 
een verkeerstoename veroorzaken 
die overbelastend is voor alle bewo-
ners van Nuenen-Zuid. Nu al is de si-
tuatie zeer ongezond en worden wet-
telijke normen met voeten getreden. 
Een verdere verslechtering is niet ac-
ceptabel.

Wij doen dan ook een beroep op het 
gezonde verstand van alle Raadsle-
den en verzoeken hen NEE te zeggen 
tegen het voorgestelde onderzoek. 
Een onderzoek dat als achterliggend 
doel heeft nog meer verkeer - van el-
ders afkomstig - door Nuenen te 
pompen, geen (primaire) taak van 
B&W. Alleen een NEE kunt u uitleg-
gen aan de inwoners van Nuenen. In 
dit dossier zijn vaker besluiten van 
uw Raad niet uitgevoerd door B&W. 
Wij vragen u een commissie in het le-
ven te roepen o.l.v. de Raad. Zet bur-
gerparticipatie in voor kennis en 
draagvlak. Allereerst moeten flanke-
rende maatregelen worden bepaald 
en uitgevoerd ter bescherming van 
inwoners; hun gezondheid is te lang 
verwaarloosd. Vervolgens moet wor-
den ingezet op een duurzame oplos-
sing, die voor een belangrijk deel bui-
ten de Nuenense grenzen moet wor-
den gezocht.

Wij wensen de Gemeenteraad don-
derdag a.s. veel wijsheid toe!

Bestuur Belangenvereniging 
Nuenen Groen.

Voor meer info: www.NuenenGroen.nl, 
ook voor het tekenen van de petitie 
Genoeg is Genoeg

Hermelijn
Als knaagdier sta ik niet bekend,
maar in de vorstelijke kringen
is mijn positie koninklijk erkend,
mijn mantel een ieder in het oog zal 
springen.
Hij is wel zwaar, maar ach een stevige la-
kei
helpt hem te tillen, ’t is immers niet voor 
uren.
Er is garantie op en is dankzij de ballen 
ook motvrij,
de vorst kan hem zelfs aan België verhu-
ren.
Helaas is nog niet lang terug gebleken
dat in een dorp vlakbij de grens
familieleden aan een virus zijn bezwe-
ken,
ons fokgedrag is dus ons grootste wens:
hij leve lang de koningsmens!

Klaas de Graaff

Opwettenseweg 
veilig? 
De gemeenteraad besloot in decem-
ber van afgelopen jaar om de Opwet-
tenseweg voor auto’s open te hou-
den. Dit ondanks het advies van het 
Actiecomité Opwettenseweg Veilig, 
Fietsersbond en Veilig Verkeer Nue-
nen om de deze weg veilig te maken.
Dat besluit van de raad staat op ge-
spannen voet met door het college 
van B&W gemaakte afspraken over 
de Herijking van het bestemmings-
plan Nuenen-West. 
Om deze impasse te doorbreken or-
ganiseert het college van B&W deze 
week een aantal digitale raadplegin-
gen over een aantal varianten m.b.t. 
de functie van de Opwettenseweg. 
Zowel raadsleden als belangengroe-
peringen zijn daarvoor uitgenodigd.
Wij zijn benieuwd naar wat deze 
dorpsraadpleging op gaat leveren.

Actiecomité Opwettenseweg Veilig, 
Fietsersbond afdeling Nuenen, 

Veilig Verkeer Nederland afd. Nuenen.

  



ROND DE LINDE week 22 Donderdag 28 mei 2020

Hele wijk uit   
Nuenen wint   
cadeaukaarten
Een hele wijk (postcodegebied 5671) 
in Nuenen valt in de prijzen in de trek-
king van de Postcode Loterij. De win-
naars winnen per lot een shoptegoed 
van € 50,- dat kan worden ingeruild 
voor diverse cadeaukaarten naar keu-
ze. Deze cadeaukaarten zijn te beste-
den bij ondernemers en winkeliers in 
de buurt. Naast de schenkingen aan 
goede doelen, wil de Postcode Loterij 
zo ook via het prijzenpakket een 
steentje bijdragen en de onderne-
mers een hart onder de riem steken. 
Zo winnen de buurtbewoners, maar 
ook de lokale ondernemers!
Met het gewonnen shoptegoed kun-
nen de winnaars uit Nuenen verschil-
lende cadeaukaarten uitkiezen. De 
kaarten zijn in te wisselen bij lokale 
ondernemers die zijn aangesloten bij 
een van de cadeaukaarten naar keu-
ze: Bakkers-, Koffie-, Lokaal Vers-, IJs- 
en Restaurant cadeaukaart, Nationale 
Horeca cadeaukaart, HEMA cadeau-
kaart en de Fashioncheque. Winnaars 
krijgen ook de mogelijkheid om een 
deel van het gewonnen tegoed te do-
neren aan Voedselbanken Nederland. 
Winnaars worden binnenkort per 
brief over hun prijs geïnformeerd.
De gevolgen van de coronacrisis zijn 
ingrijpend en juist nu is steun voor 
ondernemers in de buurt extra waar-
devol. Daarom heeft de Postcode Lo-
terij het prijzenpakket van de trekkin-
gen van april, mei en juni uitgebreid 
met in totaal 17,5 miljoen euro aan 
cadeaukaarten, te besteden bij on-
dernemers en winkeliers in de buurt. 
Zo winnen niet alleen de deelnemers 
van de Postcode Loterij, maar kun-
nen ook ondernemers en winkeliers 
in die buurten en regio’s er hun voor-
deel mee doen.
Ondernemers in de buurt die zich 
willen aansluiten kunnen meer in-
formatie vinden op www.postcode-
loterij.nl/lokaleondernemers

Robijnen Huwelijk
Lieve Geert en Marja, van harte gefeliciteerd met jullie Robijnen 
Huwelijk. Maak er een mooie dag van!

Liefs Dion, Bianca, Jeanne-Marie, Ineke, Marieke, 
Lineke, Juliette, Sara, Eleni en Jasper

Lieve lezers,
Voel je niet hoe alles in ons leven verschuift? Onze dagelijkse bezigheden 
verschuiven, onze plannen verschuiven en onze opvattingen. En ook 
onze intentie verschuift. Niet de vinger op onze borst maar de hand gaat 
open en zonder dat we het merken maken we een wij-gebaar. Natuurlijk 
onderzoek ik ook zo goed als ik kan de zuiverheid van de corona gerela-
teerde maatregelen die de hele wereld beheersen. Maar daar ga ik in 
deze brief niet op door. Ik zeg jullie wat mij bezielt.

In Nederland woont baby Jayme. Een 
kindje met SMA, type 1. Deze kinde-
ren halen zonder medicatie gewoon-
lijk de twee jaar niet omdat de toene-
mende spierslapte ook het ademha-
lingssysteem aantast. Jayme ligt al 
maanden op de IC van Rotterdam 
aan de beademing.
In Nederland vergoedt de verzeke-
ring het wondermedicijn, Zolgensma 
geheten, niet. Over ruim een jaar 
wordt dit middel naar alle waar-
schijnlijkheid in Nederland ook vrij-
gegeven omdat het gewoon werkt 
maar daar heeft het schatje Jayme 
niets aan. Dan is het te laat!

Er is al maanden een crowdfunding 
gaande dat door Team Jayme wordt 

Het gaat nu niet meer alleen om de ik 
persoon maar er klinkt een groot WIJ in 
alles. En wanneer we op die wij-stroom 
varen en worden voortgestuwd voel je 
het plezier van een kind dat met een 
snelle vaart van de glijbaan glijdt.

Bij mijn kleindochtertje Nico van an-
derhalf werd twee maanden geleden 
een ernstige spierziekte gediagnosti-
ceerd. SMA, type 2. De wereld van 
mijn dochter Daphna en haar man 
Ziv wankelde op z’n grondvesten. Ze 
zou nooit kunnen staan of lopen plus 
dat de ziekte progressief is. Dit is het 
beeld zonder medicatie. Het is een 
genetische ziekte. Er ontbreekt een 
gen dat een eiwit aanmaakt dat no-
dig is om zenuwprikkels aan de spie-
ren door te geven.
Maar er is een enorme vooruitgang 
geboekt in de genetische geneeskun-
de en er is een medicijn uitgevonden 
dat via een infuus wordt ingebracht 
en waarmee het ontbrekende gen 
wordt toegediend. Een peperduur 
medicijn. Kost bijna € 2.000.000,-.
Mijn kinderen wonen in Israël en daar 
wordt dit medicijn vergoed door de 
verzekering. Nico heeft het ruim twee 
weken geleden toegediend gekre-
gen. Nu is de ziekte niet meer pro-
gressief en het ingebrachte juiste 
gen, stimuleert het hele zenuwstelsel 
waardoor er zelfs goede hoop is dat 
ze kan gaan lopen.

gerund en ze zitten nu op ruim 9 ton. 
De helft dus. Het schiet niet hard ge-
noeg op want Jayme wordt zondag, 
24 mei, 1 jaar. Elke dag telt.

Ik vind dat dit een ‘wij’ verhaal is. Het 
is ‘ons’ kind dat ‘wij’ gaan redden want 
wie één kind redt, redt de hele we-
reld! Ik wil er met jullie voor gaan zor-
gen dat Jayme ook zijn medicijn 
krijgt. Er loopt een crowdfunding en 
daar gaan we een flinke slinger aan 
geven. Hoe?

Ik geef op 15 juni om acht uur 
’s avonds een concert van een uur 
vanuit mijn huiskamer.
Doneer nú minimaal vijftien euro en 
je kunt er via de exclusive live-stream 
bij zijn, de hele opbrengst is voor 
baby Jayme.

Het wordt een eenmalig en uniek 
concert: ‘Lenny Kuhr Unplugged’, hier 
vanuit mijn huiskamer.
Via http://www.wereddeneenkind.
nl/ kom je op de website waar je meer 
informatie vindt en waar je makkelijk 
kunt doneren. Hartelijk dank! 

Vriendelijke groet, Lenny Kuhr
www.lennykuhr.com

LAVFotografie

Ton en Marian Smeets    
het Gouden bruidspaar!
Zaterdag 30 mei zijn onze lieve ouders en opa en oma 50 jaar getrouwd. 
Ze hebben elkaar in 1965 leren kennen in zaal Apollo, waar Ton gitaar 
speelde bij The Mustangs. Vijf jaar later zijn ze op 30 mei 1970 getrouwd. 

Ze zetten zich in als vrijwilligers bij de 
Kievit, het Weverkeshof en de KBO in 
Nuenen. Waar ze erg van genieten en 
altijd met veel plezier doen. Afgelo-
pen carnaval was Ton de Heerboer 
van de Dwèrsklippels.

Ze kunnen deze bijzondere dag he-
laas niet zo vieren zoals ze dat graag 
gewild hadden met kinderen, klein-
kinderen, familie en vrienden. Daar-
om deze feestelijke verrassing!

Dikke knuffels en veel liefs van 
Kirsten & Geert-Jan,

 Bas en Luuk, 
Anouk & Philip, 

Rens en Imme en Roxy

Welpen bouwen hutten waar 
wel 7 kinderen in passen!
Je zou het wellicht in eerste instantie niet eens doorhebben, maar wat 
zichtbaar is op de foto is een zelfgemaakte hut. Deze hebben de welpen (7 
t/m 11 jaar) van Scouting Rudyard Kipling afgelopen zaterdag gemaakt.

zo mooi opgaan in de natuur en je er 
soms gewoon langs loopt zonder het 
door te hebben.

Wat is het toch genieten na al die we-
ken online scouting draaidagen. Ge-
woon heerlijk in de bossen rondren-
nen met je vriendjes. Wij hebben 
weer een hartstikke leuke dag gehad!

Lijkt het je ook leuk om zelf hutten te 
bouwen? Dat kan! Alleen voor kinde-
ren tot een jaar of 11 is er een wacht-
lijst. Ben je rond de 11 of ouder dan is 
er nog voldoende plaats (al denk ik 
niet dat je bij de Padvindsters of Ver-
kenners vaak hutten gaat bouwen...).

Je neemt bijvoorbeeld een boom en 
zoekt een hele hoop lange takken. 
Die liggen er gelukkig heel veel in het 
bos, gewoon op de grond, en die 
plaats je rondom de boom tegen el-
kaar aan. We zoeken er nog wat korte 
stukken takken bij, in dit geval van 
een omgevallen dennenboom en 
daarmee hebben de kinderen de hut 
helemaal dicht gemaakt.
En wat je nog meer niet zou verwach-
ten... hier zaten maar liefst 7 kinderen 
in die alle ruimte hadden! We hebben 
ook nog een leuk spel gespeeld, vuur, 
water, spons. De kinderen moesten 
daarbij elkaars hut zien op te sporen. 
Geen eenvoudige taak als de hutten 

Welpen bouwen hutten waar 

Je zou het wellicht in eerste instantie niet eens doorhebben, maar wat 

Welpen bouwen hutten waar 
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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.

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

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

TE KOOP: eiken eettafel 
205x95 met 6 eiken stoelen, 
eiken hoek-/salontafel 90x90 
en rechthoekige salontafel met 
2 opbergladen. Interesse? Bel 
06-51373272.

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

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.

ICT-ER MET DE VUT
helpt graag met uw: WiFi; 
comp. opschonen/repara-
tie; Windows 7/8/10-, Ipad-, 
e-mail-, virusscan install.; 
aank. advies. Tel. 040-
2952567 / 06-23854915.

TE KOOP: Ter overname 
tegen elk aannemelijk bod een 
originele Oirschotse eethoek 
(4 stoelen en ronde uittrekta-
fel 105 cm doorsnede) en een 
salontafel (120 x 50 x  43  cm) 
chroom onderstel met inge-
legd marmeren blad. Tel. 040-
283 28 71.

Comfortabel Wonen?
SCHAKEL EEN PROFESSIONAL IN!

Direct een afspraak maken? Dat stellen wij op prijs.

HTTPS://WWW.PROFITA.NL/ADVIES

Verzeker uzelf van het beste advies bij uw woninginrichting.
De persoonlijke gids van Profita geeft u deskundig advies bij het selecteren van de juiste 
producten, kleuren en materialen. Door uitgebreide kennis van collecties en merken kunt u 
ontspannen en ervaart u minder keuzestress. De professional van Profita gaat samen met u 
op zoek naar de stijl en sfeer van uw ideale interieur.

Corona update: 
Beste bezoeker, wij zijn op onze normale openingstijden geopend en staan graag voor u klaar.  

U kunt bij ons veilig winkelen. Wij volgen de maatregelen van het RIVM.  
Wij stellen het op prijs als u een afspraak maakt. 

Kijk voor alle mogelijkheden of direct een afspraak maken: 
www.profita.nl/advies

Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

Maandag t/m zaterdag geopend

Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

uw WONINGINRICHTER

WONEN SLAPEN ZITTEN MEUBELEN VLOERBEDEKKING RAAMDECORATIE WANDBEKLEDING INTERIEURADVIESWONEN SLAPEN ZITTEN MEUBELEN VLOERBEDEKKING RAAMDECORATIE WANDBEKLEDING INTERIEURADVIES

2e Pinksterdag 
maandag 1 juni

geopend 11.00 - 17.00 uur

Geachte leden van de coöperatie OnsNet Nuenen U.A. 

Door het periodiek aftreden van een lid van de ledenraad van de coöperatie OnsNet Nuenen U.A. en een reeds bestaande 
vacature zijn er twee vacatures in de ledenraad ontstaan. 

De statutaire procedure die tot het vervullen van deze vacatures moet leiden is als volgt: 

1. De ledenraadsleden dienen te worden gekozen door de leden van de Coöperatie OnsNet Nuenen ua. 
2. De voordracht van kandidaten voor de ledenraad geschiedt door de ledenraad. 

  
De ledenraad draagt de volgende kandidaten voor: 

- De heer Marcel Westphal, Nuenen (Gerwen). 
- De heer Ton Koonen, Nuenen. 

Deze kandidaten worden voorgedragen voor de vacatures die er zijn ontstaan.  
 

3. De voordracht van de ledenraad kan worden aangevuld met voordrachten door de leden van de coöperatie. Iedere 
voordracht dient één naam te bevatten en moet door tenminste 25 leden ondertekend te zijn (de handtekening van de 
voorgedragen kandidaat telt daarbij mee). De voordracht kan ook per brief geschieden. 
Aanvullende voordrachten moeten uiterlijk 30-06-2020 ontvangen zijn door Coöperatie OnsNet Nuenen U.A., postbus 
257, 5670 AG Nuenen. 
  

4. In geval meer voordrachten worden ontvangen dan dat er vacatures zijn, zullen alle leden van OnsNet Nuenen U.A. een 
brief ontvangen waarin alle verkiesbare kandidaten worden genoemd, dus zowel de kandidaten van de ledenraad als de 
kandidaten die door de leden voorgedragen zijn. Bij die brief bevindt zich een stemformulier. Ieder lid kan daarop 
maximaal 2 van de eventueel vermelde kandidaten aankruisen. Als er echter geen aanvullende kandidaten worden 
voorgedragen en dus voor elke vacature slechts één kandidaat beschikbaar is heeft stemmen geen zin en zult u dus ook 
geen brief met een stemformulier ontvangen. De kandidaten zullen dan automatisch lid van de ledenraad worden. 
 

5.  Wij verwachten de (nieuwe) ledenraadsleden bekend te kunnen maken in de maand september a.s.  
 
Profiel voor de ledenraadsleden van de coöperatie OnsNet U.A. 

De ledenraadsleden dienen: 

• Lid te zijn van Coöperatie Ons Net Nuenen U.A. 
• Geïnformeerd te zijn over de wensen en opvattingen van gebruikers van het glasvezelnetwerk.  
• Belangstelling te hebben voor maatschappelijke ontwikkelingen, in het bijzonder betreffende de producten en diensten 

die aan de inwoners van de gemeente Nuenen kunnen worden aangeboden door middel van glasvezeltechnologie. 
• In staat te zijn om kennis en ervaring effectief te benutten voor hun rol als ledenraadslid. 
• In staat te zijn juiste en realistische conclusies te trekken op basis van beschikbare informatie over: 

- het glasvezelnetwerk en de exploitatie daarvan 
- de wensen en opvattingen van de leden van de coöperatie  
- en bovenbedoelde ontwikkelingen. 

• Zich in te zetten in het belang van het doel van OnsNet U.A. en informatie en kennis met anderen te delen. 
• Zich bewust te tonen van het feit dat het glasvezelnetwerk te Nuenen deel is van een groter geheel en hiermede bij hun 

oordeelsvorming rekening te houden. 
• Af te treden dan wel niet toe te treden tot de ledenraad indien er sprake is van belangenverstrengeling. 

 
Namens de coöperatie, 

Het bestuur, 

i.o.   

Willem Ligtvoet, voorzitter, Hans Doffegnies, secretaris 
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S T E U N 
D E  LO K A L E 

O N D E R N E M E R S✔
ADVERTEER OOK LOKAAL 

Rond de Linde  al 62 jaar de krant 
voor Nuenen en omgeving
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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

Langs deze weg wil ik, ook namens mijn kinderen en kleinkinderen, 
iedereen hartelijk danken voor de overweldigende belangstelling en 
medeleven ti jdens de ziekte en het overlijden van mijn vrouw Corrie.
Speciaal dank voor ‘Topzorg Geldrop’ voor de fantasti sche zorg, 
de afdeling neurologie van het Catharina Ziekenhuis. 
En zéker mijn buurtgenoten van ‘t Oog voor de onvoorwaardelijke steun!!

Karel Janssen 

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

Een van de laatste au-
thentieke boerderijen op 
het Boord wordt mo-
menteel gesloopt, name-
lijk Boord 79. Een uitste-
kend moment om de 
oude boerderij met zijn 
bewoners nog eens on-
der de aandacht te bren-
gen. Hier woonde Leen-
tje van Grotel die in 1948 
met de Woenselnaar Len-
nard de Haas trouwde. Zij 
runden hier tot 1993 een 
melkveebedrijf.

Meer over de bewoners 
van het Boord 79 kunt u 
lezen in het boek Nuenen 
op het randje op pagina 
25 en 26.

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

In onze parochie is overleden Joke 
van de Moosdijk - Ambrosius, Pieter 
Dekkerstraat 20. Wij wensen de fami-
lie en vrienden veel troost en sterkte 
bij het verwerken van dit verlies. 

In het weekend van Pinksteren zijn 
op de zondag tijdens de openingstij-
den (zoals hieronder vermeld) kleine 
gebedsvieringen voorgegaan door 
onze pastores. Deze worden gevierd 
volgens de richtlijnen van het RIVM.

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 28 
juni 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.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Misintenties Pinksterviering
Pastor Freek Groot
Jan van Heugten

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

Zondag 31 mei is het Pinksterfeest. 
Helaas kunnen we (nog) niet bij elkaar 
komen om dat te vieren. Toch zijn we 
met elkaar verbonden d.m.v. een vi-
deo-livestreaming. Voorgangers zijn 

ds. Marlies Schulz en kerkelijk werker 
Pieter Flach. U kunt de link vinden via 
onze website en het tabblad Verbin-
ding. De digitale collecte heeft als be-
stemming: Pinksterzending. U wordt 
van harte uitgenodigd deze dienst 
mee te vieren via internet.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Vieringen oude Clemenskerk te 
Gerwen vereenvoudigd
In de oude kerk te Gerwen zijn we-
gens het heersende coronavirus alle 
openbare plechtigheden van de bei-
de Pinksterdagen (zondag 31 mei en 
maandag 1 juni) vereenvoudigd. Voor 
nadere informatie bij de paters: tel.: 
040-283 45 05. De kerk blijft toegan-
kelijk voor gebed en een kaars op te 
steken, vooral voor beëindiging van 
deze noodsituatie. In deze pandemie-
tijd is er een dringende noodzaak om 
voortdurend te bidden dat God zich 
over de wereld, over alle landen en 
hun inwoners ontfermt. Het gebed 
wordt gevraagd voor de slachtoffers, 
het verplegend personeel en de auto-
riteiten. De gelovigen worden opge-
roepen zich aan de hygiënische richt-
lijnen te houden.

De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Facebook 
('Kerken in Peelland') en op YouTube 
('Kerken in Peelland Gerwen WMV').

Door Carel Haisma

Net als winkels, restaurants, theaters en sportscholen zijn de deuren van 
de kerken al weken gesloten. Wie nu het kerkgebouw naar binnen gaat 
ervaart een opmerkelijke stilte. Bestaat de kerk dan even helemaal niet 
meer? Niets is minder waar! Hoewel de fysieke aanwezigheid nog even 
moet wachten tot 7 juni (dan mogen er mondjesmaat weer mensen naar 
de dienst komen), op ander terrein bruist het van de activiteiten en con-
tacten. Juist omdat het de opdracht van de kerk is om er voor elkaar te 
zijn en iets in de wereld om ons heen te betekenen. 

verdieping en voorlopig voldoen we 
hiermee aan die behoefte.

U kunt alle activiteiten vinden op de 
website van de Protestantse Ge-
meente Nuenen: www.pgn-nuenen.
nl. De volgende keer is op 31 mei: 
Pinksteren. Deze dienst zal met name 
ook gericht zijn op jongeren. Vanaf 
10.00 uur te volgen.

Maar het contact tussen de kerkgan-
gers onderling is ook belangrijk. 
Daarom is er elke week na afloop van 
de dienst een ‘virtuele koffie-ont-
moeting’. Nu niet in de vorm van een 
conferentie, maar gezellig even bij-
praten met medemensen. Ook blij-

Toen op 15 maart voor het eerst een 
kerkdienst onmogelijk was gewor-
den, werd er hard gezocht naar ande-
re vormen van contact. Was het altijd 
al mogelijk om via internet de kerk-
dienst te kunnen beluisteren, nu 
wordt er dankzij de inzet van vrijwilli-
gers een livestream videodienst ver-
zorgd. Zo zijn we nu elke zondag ver-
bonden, niet alleen met onze kerk, 
maar ook met elkaar. De voorganger 
is met enkele andere medewerkers in 
het verder lege gebouw. Naar deze 
diensten wordt massaal gekeken. Het 
aantal kijkers is vele malen hoger dan 
het aantal reguliere kerkbezoekers. 
(blijkt uit views op YouTube). Er is dus 
degelijk behoefte aan bezinning en 

Ieder mens wordt geboren met een compleet boek in zijn handen. 
Zijn boek had 91 bewogen bladzijden. 

Verdrieti g, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven,
hebben wij afscheid moeten nemen van onze vader, schoonvader en opa

Cor van Eggelen
Echtgenoot van Gonny Janssen †

Erelid van korfb alvereniging NKV

 * Amsterdam, 11 februari 1929 † Eindhoven, 25 mei 2020

Henny & Ger
Cor & Nicollett e
Kleinkinderen

Correspondenti eadres:
Zwanenstück 10
5673 KV Nuenen

Door coronamaatregelen 
nemen we in besloten 
kring afscheid.

Taize-vespers  
in het    
Van Goghkerkje
Niet alleen vanwege de Corona-Pan-
demie, maar ook vanwege bepaalde 
omstandigheden, zien wij (de voor-
bereiding werkgroep Taize - PGN) 
deze periode als mogelijkheid om 
een paar maanden tot rust en bezin-
ning te komen. 

Vandaar dat er weer een nieuwe Taize 
Vesper is op de eerste zondag van 
september (06-09-2020).
We blijven de Taize Vesper op de eer-
ste zondag van de maand houden. 
Tegen die tijd, hoort u meer van ons.

Mocht u interesse hebben om het 
team te versterken, muzikaal of in 
welke vorm dan ook dan kunt u zich 
aanmelden bij Alice Steenbergen. Als 
het mogelijk is via mail: alice.steen-
bergen@hotmail.com.
Hartelijk dank voor uw belangstelling 
en tot ziens in september.

Voorbereiding werkgroep Taize Vesper

Sinds maart dit jaar raakte vlotte toegang tot reguliere gezondheidszorg terecht be-
lemmerd. Gevolgen hiervan zijn o.a. een forse hoeveelheid uitgestelde specialistische 
zorg en waarschijnlijk verminderd bezoek aan de huisarts. Door de intelligente lock-
down kwam telefonisch consult met huisarts en specialist verder op gang. Met behulp 
van de MedGemak app op smartphone, de websites MijnGezondheid.net en Volgje-
zorg.nl of E-mail is uitgebreid communiceren met zorgverleners en inzage in persoon-
lijke medische gegevens mogelijk geworden. Tot voor kort werd deze moderne vorm 
van communiceren met zorgverleners uit privacy overwegingen afgehouden. Ook vei-
ligheids- zorgvuldigheidseisen speelden een rol om niet al te snel op digitale vormen 
van communiceren en teleconsult over te gaan. Covid19 heeft het omdenken in de 
zorg versneld. Een mogelijkheid die nog ontbreekt is consult m.b.v. een web applicatie 
als Skype, waarbij zorgverlener en patiënt elkaar ook kunnen zien. Natuurlijk kan dit 
nooit het consult vervangen waarbij onderzoek ‘aan het lijf’ noodzakelijk is. Maar tem-
peratuur-, bloeddruk- en saturatiemeting zelf thuis doen zou tot de mogelijkheden 
kunnen horen om de huisartsenzorg te ontlasten. Vooral nu de anderhalve samenle-
ving voor onafzienbare tijd een obstakel is waardoor niet-noodzakelijke contacten 
vermeden moeten worden.

Rob RIedijk, Biezenstuck 9, 5673KT 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

ven de gemeenteleden op de hoogte 
van de laatste activiteiten door mid-
del van een digitale Nieuwsbrief. 
Zelfs de mensen, die geen computer 
hebben worden voorzien van een 
thuisbezorgde papieren brief. Op die 
manier onderhouden we contact 
met elkaar. En natuurlijk zijn er de 
vele telefoontjes om eenzame of al-
leenstaande mensen tot steun te 
kunnen zijn. De kerk is er voor ie-
dereen. Voor alle Nuenenaren willen 
wij een gastvrije gemeente zijn. Ver-
binding tussen mensen staat bij ons 
voorop.
De kerkdeur op slot? Echt niet!

Protestantse Gemeente Nuenen 
ds. Marlies Schulz 

Sportlaan 5, Nuenen

De kerkdeur staat open!
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PUZZELHOEKWeek 22

Horizontaal: 1 sinds 6 boomloze vlakte 12 fijn weefsel 13 brandstof 15 vorstenkind 
18 insect 20 hevige haal 21 scheepstouw 23 aanwijzend vnw. 24 insecteneter 
26 lompe vrouw 28 proef 29 pl. in Japan 31 pook 33 voertuig 34 vierhandig zoogdier 
36 gerief 38 armholte 41 vlek 43 voorzetsel 45 traag 47 bekeuring 49 roeipen 51 kleur 
52 riv. in Zuid-Amerika 55 herkomst 58 hetzelfde 59 slotwoord 60 in de knel 61 eiergerecht.

Verticaal: Verticaal: 2 opplakbriefje 3 mager 4 pl. in Gelderland 5 soort hert 7 doortochtgeld 8 profeet 
9 metalen staafje 10 roeiriem 11 sierdek 14 Grieks eiland 16 deel v.h. lichaam 9 metalen staafje 10 roeiriem 11 sierdek 14 Grieks eiland 16 deel v.h. lichaam 
17 gedorste halmen 18 telwoord 19 vordering 22 bolgewas 25 deurraampje 26 dwingeland 17 gedorste halmen 18 telwoord 19 vordering 22 bolgewas 25 deurraampje 26 dwingeland 
27 bloot 28 zuigspeen 30 toiletgerei 32 oogholte 35 rookgerei 36 erbarmen 37 aanlegplaats 27 bloot 28 zuigspeen 30 toiletgerei 32 oogholte 35 rookgerei 36 erbarmen 37 aanlegplaats 
38 Europese hoofdstad 39 sneeuwval 40 herfstbloem 42 masker 44 als onder 38 Europese hoofdstad 39 sneeuwval 40 herfstbloem 42 masker 44 als onder 
46 deel v.h. hoofd 48 rekening 50 gebarenspel 53 deel v.e. tekst 54 gevangenis 46 deel v.h. hoofd 48 rekening 50 gebarenspel 53 deel v.e. tekst 54 gevangenis 
56 computergeheugen 57 haarsmeer.56 computergeheugen 57 haarsmeer.

M G E H A K T B A L B

L E K N A P A A L S O S

A L A S K A A A M U L E T

N E R F K O L O S S A T E

G E I A A L P R N E L

S G E L D E W E E K T

N I E R S T E E N

S S T A L E G E S P A

N A T S E T S L L E G

A D A M R O E S T P A G E

C I N E M A R O R K A A N

K O K E S T Z E E G A T

S O P P O S I T I E L

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

Oplossingen wk 21
A N O O T H C O L L A A N A B

Z A L M S L A F D E K K E N L

E G N I R E I S R E V E I A I

T A A L P E C D R U R R S A T

M L R I T H T S E T E A O W S

E M X S A R T I N I T A R Z R

E E T G A Z O E W R S D R O A

L A E M A G T O I I A P O P A

S N I N A D O L M P E L C S V

U N G C A E F P U S H E N T F

S L I E R T T O B C O G D A L

A H S K D K K A L L O E A N A

C R N E B B A R K R U N S D K

G A R D E T A V E G E E G T J

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

ADRESKAARTJEADRESKAARTJE

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

AALVLUG
AANSTAANDE
ACHTERKANT
APERT
ARMENFONDS
ASPIRANT
BETON
BEZUINIGEN
BRILJANT
CLOSE
CONSUL
CRIME
DWEIL
EENTWEETJE
EISENEISEN
GAREELGAREEL
GENIEGENIE
HUIFKARHUIFKAR
IMMENSIMMENS
INGREEPINGREEP
INLEG
KARIG
KOSTSCHOOLKOSTSCHOOL
KRENG
KROEG
LEGATOR
LOKAAS
MOTIEF
NAAIKAMER
ONTHAAL
PAADJE
PIANIST
PLEIN
PRIKKEN
PUBER
RAVENZWART
SALON
TAKEL
TRIMSCHAAR
WANTS
WINDSTREEK
ZEIST

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

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

9 1
3 2 6

3 5 8
5 9 1 4

4 7
9 2 7 1

1 3 7
7 8 4

2 8

Sudoku

week 20, Dhr. L. Godtschalk, Nuenen.

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

Ki
ds

So
ciety Erica

40 Jaar

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

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

1e PINKSTERDAG 
GEOPEND

10.00 - 13.00 UUR

VOLOP TUINPLANTEN
DAGELIJKS VERSE

(GESCHILDE) ASPERGES
VERSE AARDBEIEN

“Wat een prachtige 90ste verjaardag”

Harry Godtschalk 90 jaar!
Tekst Ilse Godtschalk, foto’s Zora Zantman 

Harry is nog helemaal gezond zowel geestelijk als lichamelijk.
Het grootste gedeelte van zijn leven woont Harry in Nuenen.
Hij werd in 1930 geboren in Leerdam.
Ging daar naar school en maakte de oorlog mee.
Trouwde in 1960 en kreeg 2 kinderen, Rik en Ilse.
Voor zijn passie muziek kwam hij naar Nuenen.
Daar werd hij 50 jaar geleden dirigent van de brassband.
In Nuenen bedacht en dirigeerde hij sprookjesopera’s in de 
van Goghtuin en richtte hij een koperensemble, een mid-
deleeuwse groep en jeugdkorps op. Met carnaval was het 
jeugdkorps (en de dansmarietjes) elk jaar erg actief.
De brassband maakte diverse reizen.
Nog steeds maakt Harry muziek en treedt hij op, zo zingt hij in een 
koor en leidt hij elke maandag thuis een prachtig ensemble met oude-
re muzikanten waarmee ze zo nu en dan een huiskamerconcertje geven. 

De dag zat vol verrassingen voor Harry.

Het begon met een prachtig tuinconcert door de bekende Nuenense 
harpiste Inge Frimout, bekend door haar vele concerten en haar Blue 
Planet Harp Ensemble, een harporkest voor kinderen. Ilse deed een 
oproepje bij het Kunstkwartier in Nuenen voor een harpiste. Inge zag 
dit berichtje en belde Ilse op met de mededeling dat ze graag voor 
Harry wilde komen spelen aangezien ze de jarige Harry kent uit de tijd 
dat hij actief was als dirigent en hij volgens haar veel voor de Nue-
nense muziek heeft betekend. Bijvoorbeeld door jaren de muzikale 
concerten in het van Goghkerkje te organiseren waar Inge ook een 
paar keer speelde. 

Omdat er door corona maar een paar mensen uitgenodigd konden 
worden, werd het een heel erg speciaal persoonlijk concert voor Harry. 
“Ik merkte dat Harry en zijn vrouw echt genoten van de muziek, vooral 
Bach en Handel vond Harry prachtig! En mijn eigen composities over de 
planeten kon hij ook waarderen” aldus Inge. 

Nog steeds maakt Harry muziek en treedt hij op, zo zingt hij in een 
koor en leidt hij elke maandag thuis een prachtig ensemble met oude-

LYGEENA: 
nieuwe inwoner in onze gemeente

Hoera een meisje! Dat zeggen 
Noelle Speek en Twan van der Dussen, 
de blije ouders van Lygeena. Twee 
keer de naam Lygeena in de voortuin 
van Ruiterweg 19 in Gerwen. 
Haar moeder Noelle is opgegroeid in 
Eindhoven en vader Twan in Nuenen. 

Hebt u ook een aankondiging 
in de voortuin staan of een 
‘geboortekaartje’ op de raam, 
schiet dan een fotootje en 
mail de foto met toelichting naar: 
redactie@ronddelinde.nl 

Foto Cees van Keulen

Na dit concert bereidde kleinzoon Biko een heerlij-
ke 3 gangen maaltijd die op mooie tafels met witte 

tafelkleden opgediend werd in de prachtige tuin. Plot-
seling klonk er kopermuziek vanaf de straat. Daar stonden de 

koperblazers van vroeger die Harry een serenade kwamen brengen. 
Ook dochter Ilse had de oude trompet van haar vader van zolder ge-
haald en speelde mee. Er waren jongens bij die Harry had leren spelen 
50 jaar geleden en hij al geen 20 jaar meer gezien had. Allemaal waren 
ze lid geweest van de brassband en het jeugdkorps en ze kwamen nu 
speciaal bijeen voor dit eenmalige concert. Ook zij waren dankbaar 
voor activiteiten die Harry altijd heeft ondernomen voor de brassband 
en voor het jeugdkorps. 
De muziek klinkt nog steeds prachtig.
Een van de blazers zei dat er nog veel meer blazers van vroeger wilden 
komen maar dat er door de coronaregels erg veel onduidelijkheid was 
of je nou samen mag komen om iemand een serenade te brengen of 
niet.
“Wat is je geheim om zo oud te worden?”
“Dat is lastig te zeggen maar ik heb altijd mijn passie voor muziek ge-
volgd wat me veel geluk gaf en we hebben altijd erg gezond gegeten 
van de diaconietuin in Nuenen. Met dank aan Dicky.”

Als cadeau kreeg Harry een oude olijfboom met aan elke tak een foto 
uit 10 jaar van zijn leven. Op naar de 100!uit 10 jaar van zijn leven. Op naar de 100!uit 10 jaar van zijn leven. Op naar de 100!
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Concertini in het Van Goghkerkje:      
muzikale bonbons van Cultuur Overdag

Bijzondere tijden vragen  
om creatieve ideeën
Op dit moment kunnen in Nuenen geen grootschalige culturele activitei-
ten worden georganiseerd. En dat zal waarschijnlijk nog wel even zo blij-
ven. Om toch te zorgen voor kleine culturele lichtpuntjes, komen Cultuur 
Overdag (en te zijner tijd ook Cultuur Avonduur) met een nieuw concept, 
zolang de ‘maximaal 30 personen’-richtlijn geldt: 

naar de website van Cultuur Over-
dag. Daar staat een link naar een digi-
taal aanmeldingsformulier. Na aan-
melding wordt door Cultuur Overdag 
binnen enkele dagen een mail ge-
stuurd met de gereserveerde plaat-
sen. Aanmeldingen worden op volg-
orde van binnenkomst behandeld. 
Voorafgaand aan het concert wordt 
een zogenaamd ‘checkgesprek’ ge-
voerd (een voorwaarde van de over-
heid).

Op dit moment wordt een planning 
gemaakt voor de volgende concer-
ten. Er zijn al drie musici die graag ko-
men optreden. Aankondigingen 
daarvoor verschijnen in deze krant, 
op Facebook en op de website van 
Cultuur Overdag. Abonnees van de 
digitale nieuwsbrief ontvangen het 
nieuws vanzelf in hun mailbox. Nog 
geen abonnee? Aanmelden kan via 
de website (kijk bij ‘Nieuwsbrieven’).
www.cultuuroverdag.nl

Concertini in het Van Goghkerkje 
Het gaat om kleine/korte concerten 
(ongeveer 45 minuten), zonder een 
pauze of consumptie, met maximaal 
20 - 25 personen, volledig georgani-
seerd volgens de richtlijnen van het 
RIVM resp. overheid.
Dankzij de samenwerking met het 
Van Goghkerkje zijn de concerten 
gratis, met een vrijwillige bijdrage na 
afloop van het concert. De opbrengst 
van ieder concerto is namelijk volle-
dig voor de musici die optreden. 

Ofschoon het gaat om een klein/kort 
concert wordt zeker niet ingeleverd 
op kwaliteit. Integendeel! Op maan-
dagmiddag 1 juni (2e Pinksterdag; 
14.30 uur) wordt gestart met Tip Jar, 
bestaande uit de in Nuenen wonende 
Arianne Knegt en Bart de Win. Ze tra-
den eerder al met veel succes op in 
het Van Goghkerkje. Op dit moment 
geven ze zelf via Facebook iedere zon-
dagavond concerten via Facebook. 
Maar ook voor hen geldt: er is niets 
mooier dan livemuziek maken voor 
een live publiek!
Laat u verrassen door de melodieuze 
en vrolijke Americana muziek. Of, 
zoals ze het zelf beschrijven op hun 
website: ‘Songs about love and life on 
the hippie side of country’.

Wilt u er ook bij zijn? Bedenk dan dat 
spontaan aan de deur een kaartje re-
gelen voorlopig niet mogelijk is. Ga 

Infobord op oud-raadhuis 
Nuenen-Gerwen vermeldt nu 
ook Nederwetten 
Het monumenteninformatiebord aan de gevel van het voormalig raad-
huisje van Nuenen-Gerwen aan de Beekstraat is onlangs aangepast. Er 
stond namelijk niet vermeld dat het gebouwtje na de samenvoeging van 
Nederwetten met Nuenen-Gerwen in 1821 vanaf die tijd het gemeente-
huis werd van de nieuwe gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 
Het is zinvol om die informatie op het bord te vermelden omdat het vol-
gend jaar 200 jaar geleden is dat de gemeente Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten werd gevormd. Vanuit de gemeente is aan de stichting ‘Nuenen-
Gerwen-Nederwetten 200 jaar’ de opdracht gegeven het jaar 2021 tot 
een feest- en jubileumjaar te maken.

wen, Nederwetten en op ’t Eeneind. 
De borden vervangen de oude 
ANWB-bordjes. De gemeente Nue-
nen c.a. heeft samen met heemkun-
dekring De Drijehornick het project 
in eigen beheer uitgevoerd. Het ont-
werp van de monumentenborden is 
van Peter van Kemenade van 4PR rea-
lisation uit Nuenen. De bordjes zijn 
voorzien van een QR code.

Huys voor Schout en Schepene
Het raadhuisje aan de Beekstraat is in 
1734 gebouwd als ‘huys voor Schout 
en Schepenen van Nuenen-Gerwen’. 
De entree, bestaande uit een besne-
den lijst op een hardstenen sierstuk 
en stoep, geeft aan dat het in die tijd 
een voornaam gebouw was. Na de 
bouw van een nieuw raadhuis aan de 
Berg, nu Vincentre, in 1874 werd in 
het oude gemeentehuisje een tex-
tielweverij gevestigd. Vanaf 1910 was 
het pand in gebruik als café, ‘Het ver-
sleten verstand’ genoemd en vervol-
gens als winkel en woonhuis.

Monumentenborden
Vorig jaar zijn ongeveer 35 nieuwe in-
formatiebordjes aangebracht op zo-
wel rijksmonumenten als gemeente-
lijke monumenten in Nuenen, Ger-

Aan de gevel van het voormalige raad-
huis aan de Beekstraat het nieuwe mo-
numentenbordje met vermelding dat in 
1821 het gebouw ging dienen als ge-
meentehuis van Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten, foto’s: Roland van Pareren

Uitzendingen LON-TV

Het programma van ons maga-
zine Nuenen Nú wordt meerdere 
keren per week ververst met nieu-
we onderwerpen. De volgende 
onderwerpen zijn in de loop van 
week 22 en 23 (onder voorbe-
houd) in de uitzending van Nue-
nen Nú te zien:
• Gesprekken met burgemeester 
 Houben 20-5 en 2-06
• The daily shot of culture van 
 vlogger Lieke in Nuenen
• Basisscholen de Rietpluim, 
 de  Dassenburcht en 
 de Wentelwiek weer open
• Elies Lemkes, 
 Nuenense gedeputeerde voor 
 de provincie Brabant
• Nieuwe beveiliging 
 Dorpswerkplaats
• Gesprek met de nieuwe burge-
 meester van Geldrop-Mierlo
• Go, de elektrische scooter
• “Trouwen waar je maar wilt”
• De Walburg doet oproep

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 en 23.00 uur. De digi-
tale raadvergadering van 28 mei 
zal door LON TV worden uitge-
zonden vanaf 19.30 uur.
De programma’s van LON TV zijn 
ook te volgen via de livestream op 
www.omroepnuenen.nl. Tevens 
kunt u op deze website actuele 
nieuwsberichten lezen en oude 
LON-opnames bekijken. 
U kunt alle reportages ook apart 
bekijken op You Tube en Facebook 
en via www.youtube.com/lokale-
omroepnuenen. 

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.

Dorpsraad Lieshout blij   
met heropening Dorpshuizen
Het Dorpshuis gaat weer open. In eerste instantie “een klein beetje”. Maar 
toch is de Dorpsraad Lieshout érg blij dat deze eerste stappen naar een 
complete heropening gezet kunnen worden. Het Dorpshuis heeft immers 
een héél belangrijke plaats in het dorp: hier kunnen bewoners elkaar im-
mers ontmoeten. Op die wijze draagt ‘het huis’ veel bij aan de sociale co-
hesie in het dorp en dat is een van de belangrijke gebieden waar de 
Dorpsraad zich op richt.

Eerste stap
Vaste bezoekers missen al tijden hun 
activiteiten en hun uitvalsbasis. De 
Dorpshuizen zijn inmiddels immers al 
ruim 8 weken op slot. Om die reden is 
iedereen blij dat nu de eerste stappen 
gezet kunnen worden. In eerste in-
stantie alléén op afspraak én met de 
nodige restricties die weer gecontro-
leerd gaan worden door een bijzon-
dere coördinator, die bijvoorbeeld 
een aanwezigheidslijst gaat bij hou-
den. Toch is ook de Dorpsraad Lies-
hout erg blij met deze eerste stap.

De Stichting Dorpshuizen Laarbeek 
(SDL) heeft er zelfs een heus persbe-
richt voor gemaakt. De Dorpshuizen 
in heel Laarbeek gaan weer open. Na-
drukkelijk wordt in het persbericht 
aangegeven dat de Dorpshuizen ge-
faseerd open zullen gaan. En, bij iede-
re fase horen weer restricties om de 
veiligheid te waarborgen. Maar heel 
belangrijk is dat ze weer open gaan.

Geen inloop
Open inloop of spontaan bezoek aan 
het Dorpshuis kan voorlopig nog 
niet: tot 15 juli is dat nog uitgesloten. 
Bezoek op afspraak kan wel. Om die 
reden zullen bezoekers zich vooraf 
moeten aanmelden. Ook zijn er maxi-
ma gesteld aan het aantal bezoekers. 
Tot 30 juni zijn dat maximaal 30 be-
zoekers en vanaf 1 juli zijn er dat 100. 
Deze aantallen zijn overigens gelijk 
aan de bekende restricties die de 
overheid voor horecagelegenheden 
heeft opgelegd.

Het Dorpshuis in Lieshout

Balkon Beweegdag
Het Nationaal Ouderenfonds organi-
seert op vrijdag 29 mei de eerste Na-
tionale Balkon Beweegdag voor ou-
deren door heel Nederland. ‘Balkon 
Bewegen’ is in het leven geroepen 
om ouderen ook tijdens de corona-
crisis met elkaar te verbinden en op 
een veilige manier met elkaar te laten 
bewegen. Fysiotherapie Kwiek is in 
actie gekomen om iedere dinsdag 
balkongym te geven aan de bewo-
ners van de Lange Akker en iedere 
vrijdag aan de bewoners van ‘t Oog 
van Nuenen. Op de Nationale Balkon 
Beweegdag zijn we om 13.30 uur 
weer in ‘t Oog aan het bewegen. Op 
afstand, maar samen!

Illustratie door YLLU

Gedicht
Wanneer je beseft dat de weg het doel is,
en dat je altijd onderweg bent, niet om 
een doel te bereiken,
maar om te genieten van zijn schoonheid 
en wijsheid,
dan is het leven niet meer een taak die 
moet worden volbracht.
Het leven wordt natuurlijk en eenvoudig,
in zichzelf een verrukking……..

Sri Nisargatta Maharaj.

Frans Martens

De Cacaofabriek draait weer
Het voelde heel onwerkelijk toen op 15 maart de deuren van 
De Cacaofabriek sloten. 10 dagen eerder werd nog met enige 
trots de World Press Photo tentoonstelling geopend. Toen nog 
niet wetende dat er spoedig een wereldwijde lockdown zou 
volgen. De tentoonstelling werd vroegtijdig afgebroken. 

Concerten zijn formeel nog verbo-
den tot 1 september, maar er mogen 
in pilotvorm wel kleine culturele acti-
viteiten worden georganiseerd. Op 
vaderdag, 21 juni, zijn er daarom 
unieke miniconcertjes. Welke vader 
heeft er nu niet een favoriete song. 
Zeker als het een klassieker uit de ja-
ren 50, 60, 70 betreft, dan heeft De 
Cacaofabriek het ultieme vaderdag-
kado. Immers Erwin Nyhoff (derde in 
The Voice 2012) kent ze zo ongeveer 
allemaal. Je kunt voor je (schoon)va-
der een privé concert boeken. Je 
kiest een moment en een song op de 
site. Het ticket is geldig voor maxi-
maal 10 personen die bij het ‘serena-
de concert’ voor je vader aanwezig 
mogen zijn. Zo is het voor De Cacao-
fabriek ook een pilot om te spelen op 
1,5 meter afstand.

Horeca en kaartverkoop
Ook de horeca gaat weer open vanaf 
maandag 1 juni vanaf 12.00 uur. 
Daarna is de horeca elke dag vanaf 
11.00 uur geopend. In de brasserie 
kun je alleen terecht op reservering. 
Dat kan op het terras ook, maar daar 
is het niet verplicht. De protocollen 
van de Koninklijke Horeca Nederland 
worden gevolgd. De hapjes, lunch en 
diner worden uitgeserveerd op een 
serveertafel bij je aan tafel, de drank-
jes kunnen opgehaald worden bij 
een afhaalbalie. Tijdelijk wordt er een 
aangepast menu geserveerd en zal 
het ontbijt vervallen. Wel worden er 
dagelijks lunch-, 2-, 3- en 4 gangendi-
ners geserveerd. Reserveren kan bin-
nenkort via de website van De Cacao-
fabriek. 

Kaartverkoop voor de film kan tijde-
lijk alleen online. Tevens krijg je tij-
dens het bestelproces de mogelijk-
heid om online je drankjes en verpak-
te versnaperingen alvast te reserve-
ren. Deze staan dan op naam voor je 
klaar bij de ingang van de filmzaal.

Zo’n bijzondere plek zonder artiesten 
en publiek is niet wat je wilt. De Ca-
caofabriek is een plek om te ontmoe-
ten, te inspireren en te verbinden. De 
Cacaofabriek heeft besloten om de 
deuren zo spoedig mogelijk te her-
openen. “De mogelijkheden zijn nog 
beperkt, met 1,5 meter afstand, een 
beperkte filmzaalcapaciteit van 30 
personen (1 juni - 30 juni) en geen 
concerten, maar we gaan doen wat 
we kunnen. Het voelt goed dat we 
weer iets kunnen bieden. Hoe beperkt 
ook, we draaien daarom weer vanaf 
maandag 1 juni” Aldus directeur Jo-
chem Otten. “En we volgen vanzelf-
sprekend alle richtlijnen en protocol-
len, want veiligheid van onze bezoe-
kers staat in alle afwegingen voorop.”

Programma
Er wordt opgestart met 1 filmzaal. Op 
basis van de belangstelling en het fi-
nanciële plaatje zal vervolgens wor-
den besloten wanneer en hoe er kan 
worden opgeschaald. Vanaf 1 juli is 
het wellicht toegestaan om maxi-
maal 100 personen in een zaal te ont-
vangen. Maar dan zal er nog altijd 1,5 
meter afstand moeten worden ge-
houden. Het aantal beschikbare stoe-
len stijgt daarom slechts gering. 

Op 7 juni opent de eerste expositie 
weer: Lucas Gassel Revisited. Een ex-
positie van 24 kunstenaars die zich 
hebben laten inspireren door een 
werk van Lucas Gassel. Vanwege de 
omstandigheden is er ditmaal geko-
zen om op zondag 7 juni de opening 
besloten en in kleine kringen te orga-
niseren. De expositie zal daarna op 8 
juni geopend zijn voor het publiek. 
Wel wordt de mogelijkheid geboden 
aan bezoekers om buiten openings-
tijden de expositie te bezoeken. Dit 
kan door een mail te sturen naar de 
programmeur van de exposities Juli-
enne Tullemans (juliennetullemans@
cacaofabriek.nl). 

S T E U N 
D E  LO K A L E 

O N D E R N E M E R S✔
ADVERTEER OOK LOKAAL 

Rond de Linde al 62 jaar de krant 
voor Nuenen en omgeving
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