
 
 
 

 
 

S P E C I A A L    C O R O N A N U M M E R 

 
 

Geachte leden, 
 
Het Coronavirus houdt ons allen in de greep. Dagelijkse 

nieuwsberichten op radio en TV en in andere media. Richtlijnen van 
rijksoverheid, RIVM en binnenkort ook van de gemeente. Gevolg van 
dit alles kan zijn dat buurtgenoten in moeilijkheden komen: 

gevoelens van eenzaamheid, hoe krijg ik de boodschappen in huis, 
wie kan voor mij even …. 
 

Wij willen u graag op een aantal mogelijkheden wijzen waarmee in 
uw behoeften kan worden voorzien: 
 

BURENHELPERS In de “Buurtinformatiegids” van de BVME staan een aantal 
buurtgenoten die bereid zijn u op allerlei mogelijke wijzen te helpen. U kunt 
hen benaderen door hun telefoonnummer uit de gids te bellen. 

 
BUURTAPP “VOOR ELKAAR” De BVME heeft ook een buurtapp “Voor 
Elkaar”. U kunt zich daar voor aanmelden door een mailtje aan 

bestuur@bvme.nl te sturen, met vermelding van uw mobiele nummer. Met de 
app kunt u o.a. hulp vragen en/of aanbieden aan buurtgenoten. Sinds de 
opkomst van het Coronavirus zijn er nieuwe deelnemers aangemeld die graag 

een boodschapje of ander klusje voor u willen doen. 
 
MIND voor mensen die in geestelijke nood komen, kan MIND een hulp zijn: 

https://wijzijnmind.nl/corona  
 
LEV-GROEP NUENEN Ook de LEV in Nuenen, in het CMD aan de Berg, heeft 

aanbod voor mensen in deze Coronatijd: 
https://www.levnuenen.nl/lokaal-aanbod/corona-we-doen-het-samen/wat-
kan-ik-doen-nuenen  

 
RODE KRUIS HULPLIJN is er voor mensen die zich zorgen maken en advies 
willen over hun specifieke situatie en waar nodig kunnen worden 

doorverwezen naar de juiste hulp: 070 4455 888 
 
Het bestuur is benaderd door JAAP GELDERBLOM die heel graag zijn 

diensten aanbiedt aan buurtgenoten in nood. Hij woont weer tijdelijk bij zijn 
ouders in onze wijk, en wil zich graag nuttig maken. Hij is bereikbaar via 06 
2541 0124 
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PAASSPEURTOCHT 
Ook het bestuur van de BVME houdt zich aan de maatregelen van het 

RIVM rondom het Coronavirus, daarom moeten wij helaas de 
paasactiviteit voor de jongste bewoners afgelasten.  
Als de richtlijnen van het RIVM het toestaat zal er op tweede paasdag 

een paashaas door de wijk lopen die eieren aan de deur hangt bij de 
kinderen die zich daarvoor aangemeld hebben en waarnaar de 
kinderen vanachter het glas kunnen zwaaien. Het is uitdrukkelijk niet 

de bedoeling dat de kinderen achter de paashaas aan lopen. 
 
Wij bedanken de jeugdcommissie van de BVME voor hun inzet en 

hopen dat er later dit jaar alsnog een activiteit georganiseerd kan 
worden speciaal voor de jongste bewoners. 

 
 
 

 
 
Wij hopen dat u allen zo goed mogelijk deze Coronatijd doorkomt, en 

wensen u veel gezondheid en geduld. Zorg voor elkaar! 
 
Het bestuur van de BVME. 


