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Huisartsen Praktijk  
Rutten & Van de Sande

afwezig van 21 t/m 28 mei
info waarneming tel. 040-2837083
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Rond de Linde 
Elke vrijdag op

www.ronddelinde.nl

Communicantjes 
zorgen voor de 
Voedselbank

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

    

Kuilen 1, Nuenen
Tel. 040 - 2831974

Volop perkplanten
uit eigen kwekerij 
Deze week:

Dubbel vlijtig Liesje
in 14 cm pot € 1,95

Nu 4 voor
€ 6,00

Een goede bruikbare fiets 
voor Stichting Leergeld
Bij de Stichting Leergeld Nuenen c.a. wordt met enige regelmaat aangeklopt 
met het verzoek voor een bijdrage in de aanschafkosten voor een fiets. Zo’n 
verzoek komt veelal uit minder draagkrachtige dan wel bijstandsgezinnen 
waar opgroeiende kinderen dagelijks, hetzij een basisschool hetzij een school 
voor middelbaar onderwijs per fiets bezoeken. Voor hen zijn de aanschafkos-
ten van een (nieuw) rijwiel, zeker waar meerdere kinderen in het gezin zijn, 
in de regel veel te hoog. Het komt ook voor dat een rijwiel een of meerdere 
keren per jaar gestolen wordt. Dan wordt het helemaal moeilijk om telkens 
weer een rijwiel aan te schaffen. Ook al is dat een goed tweedehands rijwiel. 
In het verleden heeft de Stichting een 
actie opgestart om goede tweede-
hands fietsen van particulieren in te 
zamelen, bestemd voor deze leerlin-
gen (leeftijd 4 t/m 18 jaar). Op deze 
actie is veel positieve respons geweest 
en een kleine voorraad aan gebruikte 
en opgeknapte fietsen kon op peil ge-
houden worden. In het afgelopen jaar 
kon de stichting ongeveer 25 tweede-
hands fietsen verstrekken aan school-
gaande kinderen. De voorraad fietsen 
voor met name middelbare scholieren 
is nu echter flink geslonken. 

Met het nieuwe schooljaar in zicht, is 
er misschien voor u reden om zeker 
uw berging of garage eens binnen te 
gaan om te zien of daar een of meer-
dere overtollige fietsen staan, die niet 
meer gebruikt worden en die u kwijt 
wilt. Daarom doet de Stichting een be-
roep op u met het verzoek of u moge-
lijk een of meerdere fietsen (voor 
volwassenen) hebt staan waar u niets 
meer mee doet en die toch in de weg 
staan. Stichting Leergeld wil u daar 
graag van af helpen, tenminste als het 
nog een goede en bruikbare jongens- 
en/of meisjesfiets betreft (het liefst 
zonder derailleur en geen kinderfiet-
sen). Ook als er nog een kleinigheid 
aan mankeert waarvoor niet al te veel 
reparatiekosten gemaakt behoeven te 

  Pizza’s 
  voor het 
  goede doel

Op vrijdag 25 mei 2012 probeert 
John van de Wiel, eigenaar John’s 

Kitchen,  een wereldrecord te 
vestigen: hij gaat binnen 24 uur 

1.200 pizza's bakken voor 
het goede doel.

Bestellen of doneren kan via de 
site www.johnsgoededoel.nl. 

De pizza's kosten 
10,00 euro per stuk.

Ondernemers kunnen sponsoren, 
vanaf 50,00 euro, 5 pizza’s wordt 
het bedrijfslogo geplaatst op de 

site van Johns Goede Doel.  
Alle gedoneerde pizza's worden 

ter beschikking gesteld aan 
cliënten van de Voedselbank 

Nuenen/Eindhoven.

PVGE-lid Rinkje Rust 
overleden
Op 7 mei overleed, 85 jaar oud, Rinkje Rust, Lid van Verdienste van de 
PVGE Vereniging v. Senioren, afdeling Nuenen. Zij was in de vereniging 
typisch een werker van het eerste uur. Vanaf het begin van het bestaan van 
de PVGE Nuenen was zij zeer persoonlijk betrokken bij het lief en leed van 
de leden. 
Zij coördineerde gedurende vele jaren 
de Commissie “Ommekaar”, bestaan-
de uit een klein groepje dames dat in 
onze afdeling, namens het bestuur en 
alle leden, persoonlijke aandacht 
schenkt aan die leden die 50 of 60 jaar 
getrouwd zijn, langdurig of ernstig 
ziek zijn of in ziekenhuis of verpleeg-
huis zijn opgenomen. 

Bij vrijwel alle verenigingsbijeenkom-
sten was zij een trouwe hulp en vervul-
de ze van nature een gast-vrouwenrol. 
Vooral veel van de oudere PVGE leden 
hebben haar talloze malen ontmoet op 
die bijeenkomsten, dienstbaar op een 
wijze die zeldzamer lijkt te worden in 
onze tijd. Onbaatzuchtig en beschei-
den.                                                                                                                                   
Naast haar werk voor de PVGE zette 
zij zich als vrijwilliger ondermeer in 
voor de IVN en organiseerde en leidde 
daarvoor schoolwandelingen. Zij was 
regelmatig actief in de jaarlijkse ver-
koop van Ouderenzegels. Voor de 
ANBO bracht zij gedurende zeer veel 
jaren het verenigingsblad rond. Ook 
bekleedde zij een bestuursfunctie in 
het Juriaan Pels- Wooncentrum in 
Eindhoven.
Als er iemand was die altijd voor ie-
dereen klaar stond en van aanpakken 
wist dan was zij dat. Mensen zoals 
Rinkje laten veel achter, veel waaraan 
veel leden vooral met plezier en waar-
dering  terugdenken: inzet, bereidheid 
en betrokkenheid. Maar bovenal puur 
enthousiasme. De PVGE leden en vele 
anderen verliezen in Rinkje Rust ie-
mand waaraan zij met dankbaarheid 
zullen terugdenken.

Eerste rit Van Gogh-trein
Onder het waakzaam oog van de schilder zelf, vertrok afgelopen zaterdag het 
eerste Van Gogh-treintje vanaf het Vincentre aan de Berg. Het milieuvriendelijk 
elektrisch treintje deed in anderhalf uur tijd verschillende Van Gogh locaties 
aan. Het betrof een proef van drie ritten per dag, op zaterdag en zondag. Gerard 
Netten was de gids op deze allereerste rit van de zogenaamde Van Gogh Experi-
ence Tour. Eerste stop: het domineeshuis aan de overkant.

Paul van de Velden van start in 
rally naar de Chinese Muur
The Hague-Beijing Challenge 2012 is een rally naar de Chinese hoofdstad. 
De deelnemers halen hiermee geld op voor Terre des Hommes. Paul van der 
Velden, meubelstoffeerder uit Nuenen, neemt met makker Eef deel aan 
deze bijzondere, maar monsterlijke tocht dwars door de Siberische steppen 
en de Gobi-woestijn. Rond de Linde ontvangt van Betsy van der Velden, de 
vrouw van Paul, regelmatig een update. 
“Op zaterdag 5 mei was het dan zover, 
na een toespraak door Dhr. Frans 
Weisglas en een inwijdings ritueel 
door Chinese leeuwendansers ver-
trokken de auto’s een voor een op weg 
naar het grote avontuur. Het weer zat 
niet echt mee maar er is de hele dag 
met een open kap gereden. En zo kwa-
men ze zaterdagavond rond 19.00 uur 
aan in Hannover. Dag 2 was er een van 
bijna 800 km. naar Warschau (Polen) 
en alles voorliep voorspoedig. 
Dag 3 verder naar Daugavpils in Let-
land waar het ook meteen 1 uur later 
is. En 592 km.  verder op de route. Ze 
kwamen als eerste aan met een voor-
sprong van 2 uur. Dag 4 nu wordt het 
wat spannend ze moeten de grens met 
Rusland over, en dat kan wel een halve 
dag duren. Daarom rijden ze vandaag 
maar 275 km. 

Op weg naar Pskov en ook hier vliegt 
de tijd weer 2 uur vooruit. Nu heb ik 

net een berichtje van Paul ontvangen 
dat ze binnen 2 uur de grens hebben 
gepasseerd. Dus hebben ze geluk ge-
had, en wat tijd over om aan de auto te 
werken of te rusten.” 
Paul en Eef zijn te volgen via de link op 
www.hbc2012.com  Unpack&Track.

worden, is de stichting daar blij mee. 
U kunt hiervoor de Stichting Leergeld 
benaderen via telefoon: 06-25 28 65 45 
of schrijven naar Stichting Leergeld 
Nuenen c.a., Postbus 62, 5670 AB   
Nuenen.

Vrijdag 18 mei 
Kienen KBO 
Lieshout 
Op deze vrijdag organiseert de 
Seniorenvereniging KBO Lieshout 
in het Dorpshuis weer de bekende 
en gezellige kienavond. 

Na het kienen wordt er traditiegetrouw 
de loterij gehouden. Iedereen is van 
harte uitgenodigd. Zeker ook voor al-
leenstaanden kan het gezellig zijn om 
een avondje te komen kienen. De kien-
avonden zijn altijd vol verrassingen. 
Kom kienen en win een van de prach-
tige prijzen. De zaal is open om 19.00 
uur en aanvang kienen is om 20.00 uur. 



De openingstijden van het gemeentehuis zijn: ma. t/m vrij. 8.30 tot 12.30 uur, op woensdag ook van 14.30 tot 18.00 uur,
(afd. Bevolking tot 19.00 uur), Het cluster Sociale Zaken: dagelijks 8.30-12.30 uur, consulenten telefonisch 9.00-10.00 uur.
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VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

SERVICEPUNT
Berg 22c, 5671 CC Nuenen, telefoonnummer: (040) 283 16 75
Inloop: op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 
uur.
• Spreekuur consulenten: 09.00 tot 11.00 uur
• Telefonische bereikbaarheid balie: 08.30 tot 16.00 uur

CONTACT MET BURGEMEESTER EN 
WETHOUDERS
U kunt via het bestuurssecretariaat informatie krijgen over de moge-
lijkheid om met de burgemeester of een wethouder in contact te ko-
men.
De secretaresse van burgemeester en gemeentesecretaris is mevrouw 
R. van Geffen.
De secretaresse van de wethouders is mevrouw G. Grinwis.
Het bestuurssecretariaat is bereikbaar via telefoonnummer (040) 263 
16 10.

Vragen per e-mail:
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat 
doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl

GEMEENTEHUIS GESLOTEN
Op donderdag 17 en vrijdag 18 mei is het gemeentehuis gesloten van-
wege Hemelvaart.

BALIE SOCIALE ZAKEN GESLOTEN
In verband met een afdelingsactiviteit zijn de medewerkers van het 
cluster Sociale Zaken op donderdag 24 mei de gehele dag afwezig en 
is de balie van Sociale Zaken gesloten.

Op 25 mei is de balie weer als gebruikelijk geopend.

COLLECTE
In de week van 20 t/m 26 mei 2012 wordt gecollecteerd door het Prins 
Bernhard Cultuurfonds.

WIJZIGING AFVAL OPHALEN
Wijziging inzameldag vanwege Hemelvaartsdag
In verband met Hemelvaartsdag wordt op donderdag 17 mei 2012 
geen afval ingezameld.
• GFT-containers: de inzameling van de GFT-containers van donder-

dag 17 mei vindt plaats op zaterdag 19 mei 2012
• Papiercontainers: de papierinzameling van donderdag 17 mei in de 

avond, komt te vervallen en vindt nu plaats op woensdag 16 mei 
2012.

GEEN VERLENGING PILOTPROJECT SAMEN 
STERK IN HET BUITENGEBIED
In 2009 is het regionale pilotproject Samen Sterk in het Buitengebied 
gestart. Aan dit project nemen verschillende overheidsinstanties deel. 
Het belangrijkste doel van het project is om toezicht in het buitenge-
bied te versterken. Het proefproject loopt tot juli 2012 met een ge-
plande verlenging tot medio 2013.
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om niet 
langer deel te nemen aan het project. Redenen hiervoor zijn de tegen-
vallende resultaten van het proefproject. Bovendien kost het deelne-
men geld, wat we gezien de financiële situatie van de gemeente liever 
aan iets anders uitgeven. Uiteraard blijven gemeentelijke medewerkers 
toezicht houden in het buitengebied. Toch kunnen wij bij het bescher-
men van het buitengebied de hulp van onze inwoners altijd goed ge-
bruiken. Met de campagne “Samen doen we meer” hebben wij de 
inwoners al eerder opgeroepen om gebruik te maken van het meldpunt 
openbare ruimte.
Ook nu roepen wij de inwoners op om via het Meldpunt op www.
nuenen.nl (via het groene katje) zaken die ze hebben gezien in het 
buitengebied te melden. De gemeente onderneemt daar dan actie op.

VERGADERING DORPSRAAD GERWEN
Dorpsraad Gerwen vergadert maandag 21 mei in het openbaar in ’t 
Huysven, De Huikert 35 in Gerwen. Belangstellenden zijn welkom, de 
vergadering begint om 20.00 uur.

Op de agenda staat onder andere:
• Mededelingen dagelijks bestuur: o.a. website Gerwen, Kermis/

Dorpsfeest.
• Stand van zaken IDOP-projecten met toelichting door Arie Ras, 

projectleider gemeente Nuenen c.a. 
• Aandacht voor plaatsing nieuwe straatnamenborden in Gerwen.
• Leefbaarheid Gerwen: werkgroep aan het woord over o.a. activi-

teiten.

ONTVANGEN AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht maken burgemeester en wethouders van 
Nuenen c.a. bekend aanvragen om omgevingsvergunning te hebben 
ontvangen voor:

Soort  Datum Dossier-
aanvraag ontvangst  Nummer Locatie Activiteit  

Regulier 08/05/2012 N-HZ-2012-0078 Boordseweg 58 Wijzigen gebruik  

Regulier 10/05/2012 N-HZ-2012-0080 De Vroente 26  Plaatsen dakkapel 

    achterzijde

Deze aanvragen liggen ter inzage bij de balie Wonen en Openbare 
ruimte, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Tegen de aanvragen kan 
geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas nadat de omge-
vingsvergunning is verleend.

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders zijn de volgende aan-
vragen om vergunning op grond van de APV en bijzondere wetten 
ingekomen:
• Aanvrager: Hockey Club Nuenen voor het organiseren van het jaar-

lijks VIVAGO toernooi op sportpark de Lissevoort in de periode van 
22 tot en met 24 juni 2012.

Naar aanleiding hiervan wordt eenieder in de gelegenheid gesteld bin-
nen twee weken na deze publicatie zijn of haar zienswijze in te dienen 
bij het college van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., 
Postbus 10 000, 5670 GA  Nuenen.

De aanvragen liggen ter inzage gedurende de openingstijden van het 
gemeentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en op 
woensdag ook van 14.30 uur tot 18.00 uur) bij de balie Wonen en 
Openbare Ruimte in het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te 
Nuenen.

VERLENGEN BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING MET ZES WEKEN

Soort Dossier-
aanvraag  Nummer Bouwadres Bouwactiviteit  

Regulier N-HZ-2012-0031 Soeterbeekseweg 2 en 2A Oprichten van drie woningen en  

   het slopen van de bestaande 

   boerderij.  

Regulier N-HZ-2012-0045 Beekstraat 1 Plaatsen airco en ventilatiekanaal

RECTIFICATIE
In Rond de Linde van 10 mei 2012 staat onder 
 “VERLEENDE VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN” vermeld:

Een reguliere omgevingsvergunning verleend voor:
03/05/2012 N-HZ-2012-0041 Collse Heide 26 Bouw Uitbreiden 03/05/2012

    bedrijfsruimte  

Dit moet echter zijn:
03/05/2012 N-HZ-2012-0041 Collse Hoefdijk 26 Bouw Uitbreiden 03/05/2012

    bedrijfsruimte

  
VERLEENDE VERGUNNINGEN EN 
ONTHEFFINGEN

Er is ingevolge het Besluit Algemene Voorwaarden  en Bepalingen 
Machtiging en Mandaat een:
reguliere omgevingsvergunning verleend voor:

Datum besluit Dossiernr. Bouwadres Activiteit Omschrijving Verzend-datum 

08/05/2012 N-HZ-2012-0048 Hooidonk 2 Sloop Slopen van 08/05/2012 

    varkensstallen 

10/05/2012 N-HZ-2011-0191 Berg 63 Bouw Verbouwen woon  11/05/2012  

   Sloop RO huis en toevoegen   

    wooneenheden

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
• aan Stichting Broederschap der Handelse Processie is een vergun-

ning verleend in verband met de doorkomst van de jaarlijkse bede-
vaart vanuit Valkenswaard naar Handel op 16 en 17 juni 2012 (ver-
zenddatum 8 mei 2012);

• aan bewoners van Grote Heiakker zijn vergunning en ontheffing 
verleend voor het organiseren van een buurtbarbecue in de dood-
lopende straat Kleine Heiakker op zaterdag 12 mei jl. (verzenddatum 
9 mei 2012);

• aan Priorij Sint Clemens is een vergunning verleend voor het orga-
niseren van de sacramentsprocessie op zondag 10 juni 2012 door 
het centrum van Gerwen (verzenddatum 9 mei 2012); 

• aan Stichting Nu zijn vergunning en ontheffingen verleend voor het 
organiseren van de Kleuren Karavaan in het Park op eerste pinkster-
dag, 27 mei 2012 (verzenddatum 10 mei 2012);

• aan de bewoners Weverstraat is een vergunning verleend voor het 
organiseren van een buurtbarbecuefeest op zondag 3 juni 2012 op 
het wegdeel Weverstraat, gelegen tussen de huisnrs. 52 en 86 (ver-
zenddatum 10 mei 2012);

• aan Loopgroep Nuenen zijn vergunning en ontheffingen verleend in 
verband met de jaarlijkse Van Goghloop op zaterdag 2 juni 2012, 
waarbij de start en finish plaatsvindt in het centrum van Nuenen 
aan het Park (verzenddatum 15 mei 2012);

• aan mevrouw Smulders is een ontheffing verleend voor het schenken 
van zwakalcoholhoudende dranken t.g.v. haar afscheidsreceptie in 
het winkelcentrum Kernkwartier aan de voorzijde van de winkel 
Hoge Brake 76 (verzenddatum 15 mei 2012).

De vergunningen liggen vanaf heden ter inzage bij de balie Wonen en 
Openbare ruimte in het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te 
Nuenen. Tegen desbetreffende besluiten kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na verzenddatum (voor kapvergunningen geldt: na 
publicatiedatum) van het besluit, op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 10 000, 5670 GA Nuenen.

Op grond van artikel 6:5 van de Awb moet een bezwaarschrift worden 
ondertekend en tenminste bevatten:
A. de naam en het adres van de indiener;
B. de dagtekening
C. een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
D. de gronden van het bezwaar.

Tevens kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank te ‘s-Her-
togenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90 125, 5200 MA ‘s-Her-
togenbosch, worden verzocht terzake van het bestreden besluit een 
voorlopige voorziening te treffen.

Nuenen, 16 mei 2012

PUBLICATIE
STRUCTUURVISIE GERWEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken 
bekend dat de raad in zijn vergadering van 29 maart 2012 de Struc-
tuurvisie Gerwen heeft vastgesteld.
De Structuurvisie Gerwen kan (tijdens kantooruren of op afspraak) 
worden ingezien op het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te 
Nuenen, bij de balie Wonen en Openbare Ruimte. De Structuurvisie 
is ook raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

De raad beoogt met de vaststelling van de Structuurvisie Gerwen 
duidelijkheid te verschaffen waar en hoeveel woningen in Gerwen 
gebouwd kunnen worden, mede gelet op de ambitie om Gerwen te 
laten groeien tot circa 3.000 inwoners. In de Structuurvisie worden 
geen locatiekeuzes gemaakt. Wel worden mogelijke scenario’s beschre-
ven met woningaantallen, faseringen en wel/niet verplaatsing van 
sportvelden.
Tegen het besluit tot vaststelling van de Structuurvisie staat geen be-
zwaar of beroep open.

Nuenen, 16 mei 2012
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

PUBLICATIE
GBA-BEHEERREGELING 2012
Burgemeester en wethouders delen mede dat zij op 24 april 2012 heb-
ben vastgesteld:

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie gemeente Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten 2012

Artikel 14 van de Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsge-
gevens en artikel 2 van de Verordening gemeentelijke basisadministra-
tie persoonsgegevens leggen B&W de verplichting op om een GBA-
beheerregeling vast te stellen. De hoofdlijnen van de inrichting, de 
werking en de beveiliging van het gemeentelijke toepassingssysteem 
zijn hierin vastgelegd.

De GBA-Beheerregeling treedt in werking op de dag na deze publica-
tie.
De GBA-Beheerregeling 2012 ligt gedurende 4 weken kosteloos ter 
inzage bij het cluster Bevolking, afdeling Publiekszaken, Jan van Schijn-
veltlaan 2, te Nuenen.

Nuenen, 16 mei 2012



PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

Reclames geldig t/m zaterdag a.s.TOT ZIENS BIJ

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

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

 

SPECIAALZAAK
IN AARDAPPELEN

GROENTE EN FRUIT

PARKSTRAAT 12
Nuenen, 040-2840408

Groente
& Fruit

WEEKENDRECLAME: 18 EN 19 MEI: 
Holl. ijsbergsla, per krop.................0,79
Holl. paksoy, per krop ......................0,79
Granaatappels, per stuk ....................0,99
Aardappelgratin, per stuk ..................0,99
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MAANDAG 21 MEI:

Diverse kleuren paprika, kilo .......2,49
DINSDAG 22 MEI:

Roerbakgroenten,  1/2 kilo .............0,99
WOENSDAG 23 MEI:

Spitskool, panklaar 1/2 kilo ..............0,99
DONDERDAG 24 MEI:

Parijse worteltjes, 1/2 kilo .............1,25
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
GEHELE WEEK VAN 18 MEI T/M 24 MEI:
Nw. oogst kiwi, 8 stuks ...................1,99
Conferance peren, kilo ...................0,99
Asperge-salade, 250 gram ..............1,59
Perssinaasappels, 12 stuks ...........1,99

Alles uit eigen keuken
met passie bereid!!

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

4 Hamburgers +
4 Barbeque worsten 5,95
Pollo Siciliano
100 gram ...................................................1,30 
100 gr. gebraden rosbief +
100 gr. fi let  Americai n ......3,95
Varkenshaas in roomsaus 
Kant en klaar, 100 gram ............1,50  
Summer wrap per stuk ............1,95 
Gemarineerde biefstuk
Puntjes!!, 400 gram  ...................6,00 

SPECIAL

KOOPJE

van Heijstlaan 31 - Nuenen (Boschhoeve) Rianne Swinkels 06-41 00 88 22

Kapsalon

Boschhoeve

NIEUW in Nuenen (Boschhoeve)

www.kapsalonboschhoeve.nlUw kapper voor he
t hele gezin!

 

Parkstraat 12A - Nuenen - Tel. 2831393/2840347

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen

Brood van de maand: Mei
Maïsbrood

Proef de heerlijke lente

Picasso gebakjes
Bananaan, passie, 
mango  bavaroise gebakje

Duits rond 
Casino brood

Actie geldig van 18 mei t/m 24 mei:

€ 1,65

€ 1,99
Wie tekent & ontwerpt de mooiste 

verjaardagstaart ?
Kom naar de winkel en win 
een spannend voorleesboek

Olijf
r e s t a u r a n t

B e r g  1 8 - 2 0   |   N u e n e n   |   ( 0 4 0 )  2 9 1  3 4  7 6

Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur. Woensdag gesloten.
www.restaurantolijf.nl

Menu Olijf 
Pastrami lam   

Rucola | tomaat | aioli | Pecorino
***

Heldere  bouillon
Asperges en kruiden

***
Zalmfi let

Asperge | lamsoren | Hollandaise saus 
geitenkaas crème brullee 

***
Gamba

Asperge | kreeftensaus 
óf

Runderhaas
Asperge | kruiden prei jus

***
Aardbeien 

Sabayon | vanilleparfait | mascapone mint

€ 34,50 per persoon

Wij kijken er naar uit u bij Olijf te mogen ontvangen.

  
JOS MARTENS & ZN. B.V.

LANDBOUW TUIN & PARKMACHINES
Ginderdoor 55 Mariahout, tel. 0499-423131 www.josmartens.nl

OOK VOOR REPARATIE EN ONDERHOUD

ROLT ZOALS EEN ROLLS
MT 5097

ACTIEPRIJS
€ 3.299

€ 3.599

Viking zitmaaier 82 mm Rond de Linde 2012.indd   1 4/25/2012   12:28:06 PM

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

Wij vragen u
NIET! het hemd 

van uw lijf
Wij kleden u niet uit, maar wij kunnen u wel 
adviseren hoe u zoveel mogelijk erfbelasting 
kunt besparen! Kijk voor meer informatie op 
www.notarisnodig.nl

Schäfer Notarissen

Onze belegde broodjes gaan warm de deur uit.



DE FIK ER IN

Chris en Hanneke Vogels 
Keurslager

Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid  
Telefoon 040-2834564

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Pollo Siciliano
“Special”, 100 gram ....................................................................................130

Rosbief en 
Filet Americain samen  .................................395

Rauwkostsalade
Uit eigen keuken, 100 gram ...........................................................099

Varkenshaas in champignon 
roomsaus, 300 gram ............................................................395

 DEZE WEEK:

4 Hamburgers +
4 BBQ worstjes ....595

Kijk op www.vogels.keurslager.nl voor onze bbq-folder

Kuippl
anten

Perkp
lanten

Stekpe
rkplan

ten

Geraniu
ms

Alvershool 5a, Gerwen, 040-2847272
Email info@andrevanrooij.nl

Website; www.andrevanrooij.nl

Kwaliteit is belangrijk,
want we zien u graag terug!

Een groot assortiment van

Nieuw:
Easypot hangpot 27 cm.

met waterreservoir van 1,5 liter 
€ 10,- per stuk, 2 voor € 18,50

    Nu  • Tomatenplanten (geënt)
 • Komkommerplanten (geënt)
 • Diverse groenteplanten

Meimaand aanbieding
Geraniums (hang en staand)

€ 0,90 per stuk
In de maand mei: 
ma. t/m vr. geopend tot 20.00 uur

Alles van 
eigen kwekerij

Hemel-
vaartsdag 
geopend

MET DE AANZIENLIJKE KORTING UITSLUITEND VERKRIJGBAAR BIJ:

SENSATIONELE DOORBRAAK IN DE COSMETICA
Eindelijk een HUIDVERJONGINGSCRÈME die echt werkt

GEHEEL NIEUW VOOR NEDERLAND
ONZE ALGASUN PHYTO ANTI-AGING

GEZICHTSCRÈME-SERUM
OP BASIS VAN PLANTAARDIGE STAMCELLEN

ANTI    AGING

Om 6 MAAL SNELLER BRUIN TE WORDEN
nog steeds onze gerenommeerde

ALGASUN-ULTRA producten 
met een korting van € 2,50 op alle producten.

Een grote flacon (150 ml) Algasun-Ultra
van € 17,75 nu voor SLECHTS € 15.25 

(zie waardebon)

Waardebon
€ 7,50 korting
op de crème-serum

en
€ 2,50 korting

op alle andere ALGA-SUNproducten in de winkel.

Deze stamcellen activeren je eigen 
huidcellen om te vernieuwen.

Gegarandeerd in 3 weken een veel jongere uitstraling!
Deze krachtig werkende dag- en nachtcrème-serum
in luxueuze pompflacon van 50 ml voor langdurig

gebruik € 46.95
Nu met de introductiebon slechts € 39,45.

Knip meteen uit en beleef, in 3 weken, het heerlijke
gevoel van een jonger uiterlijk.

Vermindert tevens pigmentvlekken.

HIERMEE MET WEINIG ZON TOCH IN EEN MUM VAN TIJD DIEP BRUIN.

KNIP NU METEEN UIT VOOR EEN JONGER UITERLIJK

Noordveld Drogisterij en Parfumerie   |   Hoge Brake 72  5672 GM  Nuenen
T 040 - 283 46 77   |   www.drogisterijnoordveld.nl

MET DE AANZIENLIJKE KORTING UITSLUITEND VERKRIJGBAAR BIJ:
Voor uitgebreide 

productinformatie:

WWW.ALGASUN.NL
(ook om zelf online te bestellen) of

TIWES-IMPORT
tiwesimport@zonnet.nl

Brabantlaan 18, 5144 CM Waalwijk (NL)
Tel./Fax: 0416 - 33 50 51

Iets te vieren of organiseren?
Doe het creatief en inspirerend in 

onze prachtige kookstudio.

Voor iedere gelegenheid,
zowel zakelijk als privé.

Vanaf 10 personen bent u al
van harte welkom!

Kookworkshops | Walking dinner
Recepties | Jubilea | Teambuilding 

Vergader- en presentatieruimte
Vraag vrijblijvend om info of maak

gerust een afspraak.

John Geven Studio’s  Spegelt 45 Nuenen
040-2831231 info@johngevenstudios.nl

www.johngevenstudios.nl

AdvertentieRonddelinde.indd   1 06-02-12   08:53

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

Opwettenseweg 72, NUENEN, tel. 040-2121314
www.kdv-kiddies.nl - email: info@kdv-kiddies.nl

 

Uw totale 

inrichter 

op het 

gebied van:

vloerbedekking
•

gordijnen
•

zonwering
•

horren
•

matrassen
•

bedtextiel

NIEUW in ons assortiment
buitenzonwering van Luxa ex

NIEUW

LINDEBLAADJES 
per FAX of E-MAIL 

opgegeven, worden 
NIET GEPLAATST 

indien niet vooruit 
betaald is. Er volgt 
geen tegenbericht.

www.twitter.com/deronddelinde

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen - Tel. 040 - 283 12 00, Fax 040 - 283 60 55
E-mail: drij.mes@iae.nl - Website: www.drukkerijmesserschmidt.nl

Bij ons vindt u honderden modellen.

Kom gerust even langs om enkele 
modellenboeken op te halen en thuis 
op uw gemak uw keuze te maken.

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen
Tel. 040 - 283 12 00
E-mail: drij.mes@iae.nl
Website: www.drukkerijmesserschmidt.nl

Bij ons vindt u honderden 
modellen.

Kom gerust even langs om 
enkele modellen-boeken op 
te halen en thuis op uw 
gemak uw keuze te maken.

Bij ons vindt u 
honderden modellen.

Kom gerust even 
langs om enkele 
modellen-boeken op 
te halen en thuis op 
uw gemak uw keuze 
te maken.

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen
Tel. 040 - 283 12 00
E-mail: drij.mes@iae.nl
Website: www.drukkerijmesserschmidt.nl

www.verkeersopleidingkriegenbergh.nl

Wij verzorgen rijopleidingen voor:
• Auto (schakel en automaat)

• Motor
• Bromfiets
• Aanhanger
• Theorielessen

Voor meer informatie:
Weverstraat 14 A
5671 BC Nuenen

Nuenen: 040-2835544
Gemert: 06-25002664
Son en Breugel: 06-28833969

RIJLESSEN MET BOVAG GARANTIE

Nu € 40,- extra korting bij inschrijving op een 
auto-, motor- of aanhangerpakket.

Auto rijles vanaf 16,5 jaar

40 jaar!

Metselaars Makelaardij

Van Lieshoutgaarde 16 Nuenen
Een in het groen gelegen geschakelde bungalow met garage. Voorzien van een ruime 
woon-/eetkamer, 2 slaapkamers, badkamer en afzonderlijk toilet.  Vrijgelegen in een 
rustige straat met een op het zuidoosten gelegen knusse achtertuin met veel privacy.
Inhoud 315m³, woonoppervlakte 85m², perceelsoppervlakte 215m². 

Aanvaarding:  in overleg (eventueel op korte termijn)

VRAAGPRIJS € 225.000,= KK

OPEN HUIS:  Dinsdag 22 mei 2012 van 19.30 uur -  21.00 uur

Voor meer informatie: Metselaars Makelaardij BV, tel. 040-2833057
info@metselaarsmakelaardij.nl, www.metselaarsmakelaardij.nl 

OPEN
HUIS

Rond de Linde nu compleet 
digitaal op www.ronddelinde.nl 
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COLOFON
Rond de Linde verschijnt als wekelijks 
mededelingen- en advertentieblad, op 
donderdag, in een oplage van 13.000 
exemplaren in Nuenen, Gerwen, Neder-
wetten, Lieshout en Mariahout

ADVERTENTIES/ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. Postbus 20, 
5670 AK Nuenen. Tel. 040-2831200 
Fax. 040-2836055. E-mail: drij.mes@iae.nl 
(Aanleveren advertentie tot uiterlijk
 dinsdag 12.00 uur.) 

REDACTIE
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur, 
Elwien Bibbe, Edwin Coolen, 
Melanie Dumay. Monique van Hagen.
Telefoon 040 - 787 02 81
Aanleveren van digitale teksten vóór maan-
dag 17.00 uur: redactie@ronddelinde.nl
Berichten en/of advertenties die door omstandig-
heden foutief of niet geplaatst zijn, geven geen 
recht op schadevergoeding. Kopij en beeldmateri-
aal dienen vrij van rechten te worden aangeleverd.

DRUK: 
Drukkerij Messerschmidt, Nuenen
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. Postbus 20, 
5670 AK Nuenen. Tel. 040-2831200 

BEZORGING 
Telefoon 06 - 48 69 89 19
E-mail: cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor verspreiding van folders.

© 2012 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geautoma-
tiseerd gegevensbestand en/of openbaar 
gemaakt in enige vorm of op enige wijze, 
hetzij elektronisch, mechanisch, door fo-
tokopieën, opnamen of op enige andere 
manier zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgevers.”

Kerkberichten

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl

UITGAANSAGENDA komende periode:  
Opgave via redactie@ronddelinde.nl 
onder vermelding "uitgaansagenda"

Bernhardstraat 4, Nuenen 
T 040 284 1550, www.vdstappen.nl

Lezing in het Klooster te Nuenen op donderdag 24 mei

Van der Stappen uitvaartverzorging organiseert i.s.m. Yarden Vereniging 
Noord-Brabant een lezing over testament, erfrecht en nalatenschap.

Notaris Fokkema uit Nuenen geeft een lezing waarin bovengenoemde onderwerpen 
uitgebreid aan de orde komen. 

Datum: donderdag 24 mei
Plaats: Raadzaal van het Klooster, Park 1 te Nuenen 
Ontvangst: vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur 

Na een overlijden van een dierbare is het vaak onduidelijk wat er moet gebeuren met 
de afwikkeling van de nalatenschap. Dient men wel of geen notaris in te schakelen? 
Wat is een verklaring van erfrecht? Moet er veel erfbelasting worden betaald? Tal van 
vragen waar een notaris antwoord op kan geven. Met de invoering van het nieuwe 
erfrecht op 1 januari 2011 is er veel veranderd.

Toegang is gratis. In verband met de verwachte belangstelling is aanmelding gewenst 
bij Van der Stappen uitvaartverzorging, via 040 284 1550 of info@vdstappen.nl.

Met menselijke 
betrokkenheid

Den Haak 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.uitvaartzorgnuenen.nl

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten 
Hemelvaartsdag 17 mei, 10.00 uur: Eu-
charistieviering, parochiekoor, voor-
ganger pastor J. Vossenaar.
Zaterdag 19 mei 18.30 uur: Eucharis-
tieviering, volkszang, abdijliturgie, 
voorganger pastor S. Kuijpers.
Zondag 20 mei 09.30 uur: Woord en 
Communiedienst, Gregoriaans koor, 
voorganger pastoraal werker J. Dec-
kers.
Zondag 20 mei 11.00 uur: Woord en 
Communiedienst, volkszang, voor-
ganger: pastoraal werker J. Deckers.

Misintenties
Hemelvaartsdag 17 mei 10.00 uur: 
Riek Sanders en Miet Sanders; Over-
leden ouders Sanders-de Greef; Kees 
van Ginneken; Overleden ouders 
Smolders-Loeffen; Marco Hoeks, 
Harrie Vinke; Harrie en Tiny van der 
Horst, Jo Hurkmans-Sanders.
Zaterdag 19 mei 18.30 uur: Pastor 
Henk Gerrits, (vanwege priesterwij-
ding); Overleden ouders Johan Schee-
pens en Doca Scheepens-van Hoof; 
Tiny Steenbekkers.

Zondag 20 mei 09.30 uur: Pastor Henk 
Gerrits, (vanwege priesterwijding); 
Martien de Groot; Harry Coenen en 
Harrie Vinke.
Zondag 20 mei 11.00 uur: Pastor Henk 
Gerrits, (vanwege priesterwijding); 
Riek van Santvoort-van den Heuvel; 
Pastoor Carel Swinkels, (vanwege 
priesterwijding); Jetta Thibau-Jans-
sen; Tinus van Gils; Lotte van Rooij en 
Leo van Hevelingen (vanwege moe-
derdag); Joke Schepers-Cremers en 
Paul Schepers; Tonny de Haan-van 
der Velden; Bob Tolsma; Tiny de 
Greef-Smulders (namens de Linde-
hof); Mariet de Haas-van Breugel.

Mededelingen
In onze parochie zijn gedoopt Ilya 
Kuijten, Donkervoort 37 en Rik Don-
kers, van Rijckevorsellaan 14. Wij 
wensen de families van harte proficiat 
en veel geluk.
In onze parochie zijn getrouwd Ron-
nie Houwen en Janske Langehuijzen 
en Peter de Wit en Ingrid Mes-
serschmidt. Wij wensen ook hen van 
harte proficiat en veel geluk.
Op eerste Pinksterdag, 27 mei 2012, 
zal er een extra collecte worden ge-
houden in het kader van de week Ne-
derlandse Missionarissen. 

Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 20 mei is er om 10.00 uur in 
de Regenboog een gastpredikant: ds. 
K. Eldering. Voor de kinderen is er 
kindernevendienst. De collecte is in 
deze dienst voor de Stichting Leergeld 
Nuenen.
Elke donderdag van 10.00-12.00 uur is 
er OpenHuis.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 20 mei, 09.30 uur: Eucharis-
tieviering met volkszang, voorganger 
pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Ilse Renders; Overleden ouders Ver-
schuuren-Sloots en Harrie Verschuu-
ren; Henk Schenkels.

Mededeling
Op eerste Pinksterdag, 27 mei 2012, 
zal er een extra collecte worden ge-
houden in het kader van de week Ne-
derlandse Missionarissen. 

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 20 mei, 11.00 uur: Eucharis-
tieviering met kindernevendienst, 
volkszang, voorganger pastor Kuij-
pers.

Misintenties
Miet Hendriks; Jan van Lierop; Gerar-
da Aarts-v.d. Bogaard; Hann de Brou-
wer-Coolen; Harrie en Jo Raaijma-
kers-Keijzers; Bertha Klomp; Toon 

Jansen (vanwege sterfdag); Lena Raaij-
makers-v.d. Sande; Antoon Raaijma-
kers.

Mededelingen
Zie brief inzake sponsoraktie voor 
zuster Bonnie in Indonesië.
Op eerste Pinksterdag, 27 mei 2012, 
zal er een extra collecte worden ge-
houden in het kader van de week Ne-
derlandse Missionarissen. 

Giften voor zuster Bonnie
Zoals de meesten van u wel zullen we-
ten, is de zus van pastoor Groot mis-
sionaris in Indonesië. Zuster Bonny is 
daar al meer dan 40 jaren werkzaam 
en runt, samen met jonge Indonesi-
sche zusters, een ziekenhuisje ver in 
het binnenland van Borneo.
Ieder jaar wordt er in Noord-Holland 
een wandeltocht georganiseerd met 
als doel de sponsoropbrengsten van 
de deelnemers ten goede te laten ko-
men aan de Nederlandse missionaris-
sen. Zo heeft pastoor Freek Groot vele 
jaren ingeschreven voor de 40-km 
wandeltocht en die ook steeds weten 
uit te lopen. Maar dat kan wel eens te 
veel worden. Daarom vragen wij u te 
willen meedoen aan het samenbren-
gen van een gift voor zuster Bonnie 
zonder te hoeven meelopen.

Het geld wordt in Indonesië erg goed 
besteed en is vaak broodnodig. Wij, 
die hier in onze westerse wereld bijna 
alles hebben wat materiële zaken be-
treft, kunnen misschien dan ook wel 
iets missen voor de nood waar zuster 
Bonnie dagelijks mee te maken heeft. 
Daarom vragen we u om uw gift, hoe 
klein ook in een enveloppe af te geven 
in Gerwen op de pastorie (Heuvel 17), 
en voor Nederwetten bij mevrouw Nel 
Bussink (Hoekstraat 33) óf in het apar-
te offerblok achter in de kerk van Ne-
derwetten.
Zaterdag na Hemelvaartsdag is er 
weer de wandeltocht, maar zonder 
mee te doen, hopen we zuster Bonnie 
toch een mooi bedrag te kunnen ge-
ven. Vorig jaar heeft deze actie het be-
drag van ruim € 1.000 opgeleverd. Ho-
pelijk halen we dat dit jaar weer. Alvast 
hartelijk dank voor uw gift.
Mochten er onder u zijn die toch graag 
de wandeltocht willen meemaken, ge-
lieve contact op te nemen met pastoor 
Groot.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Latijnse Heilige Mis
Donderdag 17 mei: Hemelvaart van de 
Heer, 10.30 uur Hoogmis. 
Vrijdag 18 mei: 7.15 uur Heilige Mis. 
Zaterdag 19 mei: 8.30 uur Heilige Mis. 
Zondag 20 mei: Zondag na Hemel-
vaart, 10.30 uur Hoogmis. 
Maandag 21 mei: geen Heilige Mis. 
Dinsdag 22 mei: 17.30 Meibezinning, 
18.30 uur Heilige Mis. 
Woensdag 23 mei: 7.15 uur H.  Mis.

Dankbetuiging
Lieve familie, vrienden, kennissen en buurtbewoners. Via deze weg willen wij 
jullie bedanken voor alle steun en medeleven. Voor de vele reacties voor en 
na het overlijden van onze lieve kleine

Daan van den Heuvel
Zij zijn voor ons een grote steun geweest. En voor de verwerking van dit gro-
te verlies. De overweldigende belangstelling bij de crematie maakt het ons 
onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken.
In het bijzonder willen wij de brandweer, het ambulancepersoneel, de politie 
en huisartsenpraktijk Laan ter Catten bedanken voor hun inzet.

Fam. Van den Wildenberg-van den Heuvel,
Kapmeeuwhof, Nuenen.

     
Datum Tijdstip Activiteit Organisatie Plaats Website  
Maand mei 09.00 zondag Wandelen maand mei WSV Nuenen Sportpark Wettenseind, Wettenseind EMK www.dse.nl/~wsvnuenen  
  19.00 woensdag 
16 Mei 20.15 uur Tête De La Course - JW Roy Het Klooster Het Klooster www.hetklooster.org  
16 Mei 19.30 uur Informatieavond van St Annaziekenhuis St Annaziekenhuis Het Klooster www.annatoer.nl  
16 Mei 19.45 uur Gerwens Muziekkorps Gerwens Muziekkorps Pleincollege schoolplein Wederikdreef www.gerwensmuziekkorps.nl/  
17 Mei 05.00 uur Dauwtrappen IVN Nuenen Het Klooster www.ivn.nl/nuenen/  
17 Mei  Internationaal Toernooi voor B 1 teams RKSV RKSV Nuenen www.rksvnuenen.nl  
   Betaald Voetbal Organisaties 
18 Mei 20.00 uur Kienen in Lieshout KBO Lieshout Dorpshuis Lieshout   
19 Mei 21.00 uur The Best Real Soul Disco Party Het Klooster Het Klooster www.hetklooster.org  
19 Mei 19.30 uur Country dansen / The Black Longhorn  The Black Longhorn  Buurthuis Mariahout www.blacklonghorn.nl  
20 Mei 11.00 uur Art in Listening, koffi econcert Het Klooster Het Klooster www.hetklooster.org  
20 Mei  Bedevaart naar Banneux Mevrouw Maas tel. 040-2838645    
20 Mei 14.00 uur Muziek op Dorpsboerderij Weverkeshof:  Dorpsboerderij Weverkeshof Dorpsboerderij Weverkeshof www.weverkeshof.nl/  
   Sonare en Countryband Concrete Falls 
20 Mei 10.00-17.00 uur Buitenschilderdag ‘Place du Tertre’ Nuenen Stichting Buitenschilderdag Nuenen Park Nuenen en omgeving www.buitenschilderdagnuenen.nl 
20 Mei 15.30 uur Blues optreden Jeremy and the Groove Breakers ZINN in Blues Dinercafe ZINN, Park Nuenen www.SunnyBluesNuenen.nl  
21 Mei 19.00 uur Natuurwandeling in de Bokste Beemden IVN Nuenen Het Klooster Nuenen www.ivn.nl/nuenen/  
21 Mei 19.30 uur Proefl es Zumba Salsapati De Enode, Eeuw Driessestraat 1  www.salsapati.nl  
22 Mei 10.00-17.00 uur KBO Ledendag KBO Brabant PSV Stadion www.kbo-brabant.nl.  
23 Mei 16.30 -19.00 uur Kindermarkt Het wilde Westen Insp. Crijnsschool Heikampen, Nuenen   
24 Mei 20.00 uur Lezing erfrecht Van der Stappen Uitvaartverzorging Het Klooster www.vdstappen.nl  
25-26 mei 16.00-16.00 uur Wereldrecordpoging 24 uur pizza bakken voor stichting John’s Kitchen Hoge Brake 74, Nuenen www.johnsgoededoel.nl  
   Alpe d’HuZes en voedselbanken in Nuenen en Eindhoven  
27 mei vanaf 12.00 uur Kleurencaravaan  Kleurencaravaan Park Nuenen en omgeving www.kleurenkaravaan.nl/  
27 mei 19.00 uur Finale Rabobank The Voice of Nuenen  Park Nuenen en omgeving www.voiceofnuenen.nl/  
27-28 mei 09.00-17.00 uur Stationaire Motorenshow  Landgoed Gulbergen Nuenen www.stationairemotorenshow.com

Kruisvereniging 
Nuenen in 
liquidatie 
De Kruisvereniging Nuenen C.A. in li-
quidatie is ontbonden door de Alge-
mene Ledenvergadering d.d. 12 april 
2012. Het besluit is conform de statu-
ten, artikel 18 met algemene stemmen 
genomen. De verslagen, inclusief be-
sluiten, van de twee statutair verplich-
te Algemene Ledenvergaderingen d.d. 
15 maart 2012 en 12 april 2012 liggen 
ter inzage voor eenieder tot 19 juli 
2012 ten kantore van het register van 
de Kamer van Koophandel en Fabrie-
ken te Eindhoven en ten kantore van 
het secretariaat, A.W.H. Konings, Jo 
van Dijkhof 78 DA te Nuenen tel. 040-
2835927. 
De vereffenaars. K.v.K. Eindhoven 
40236732.

Sponsoractie C1000 groot succes
Op maandag 21 mei gaat de derde periode in van de sponsoractie C1000 
Ton Grimberg. 
Deelnemers zijn uiteraard zeer be-
nieuwd naar de resultaten van hun 
stichting en/of vereniging die in de af-
gelopen vier weken aan de beurt zijn 
geweest. Rond de Linde zal deze resul-
taten binnenkort publiceren. 
U kunt weer verder gaan met uw kas-
sabonnen inleveren, vanaf maandag 
21 mei zijn de volgende partijen aan 
de beurt:

• MTC Nuenen
• Stg. Jeugd en jongerenactiviteiten 

Gerwen
• Nederwettense Vrouwen Vereniging
• Comité  Avondvierdaagse Nuenen
• Stg. Poolse Kinderen
• Vissersvrouwenkoor De Walnoten
• Basketballclub Achilles ‘71
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Kies uit
•  Malse 
varkensfricandeau

• Reepjesvlees

• Schouderkarbonade

• Fijne braadworst

• Varkenspoulet

Varkensvlees 
uit eigen streek

PER KILO

499

twee weken lang voordeel op producten uit de streek

 bij Jan Linders

Streek
weken

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

www.janlinders.nl
Acties geldig t/m zondag 20 mei 2012
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Alle Alfa bieren 
alle combinaties mogelijk
24x 30 cl, 20x 50 cl, 
6x 30 cl of blik 50 cl   

2+1 
= 3 HALEN 2 BETALEN
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Asperge wijn 
van het jaar

Rebgarten
Pinot Blanc
750 ml

Asperges
500 gram

5
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Fruitig
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24ste Stationaire motorenshow
Op 1ste en 2de Pinksterdag wordt op Landgoed Gulbergen voor de 24ste keer 
de internationale motorenshow georganiseerd. 

 “ZINN in Blues” met Jeremy 
and the Groove Breakers
Sunny Blues Nuenen, organisator van Blues optredens in Nuenen, laat weer 
van zich horen. Op zondagmiddag 20 mei wordt vanaf 15.30 uur het podium 
in DinerCafé ZINN aan het Park in Nuenen vrijgemaakt voor Jeremy and 
the Groove Breakers.
Als je op 14 jarige leeftijd al wat men-
sen bij elkaar kan krijgen om een 
Bluesband te formeren en je kan deze 
combinatie al jaren op hoog niveau 
Blues laten spelen, dan behoor je echt 
tot een van de grote beloftes voor de 
Nederlandse Blues. Jeremy weet met 
zijn gitaarspel zijn publiek te betove-
ren. Voor een joch van inmiddels 19 
jaar verwacht je geen sound van een 
ouwe “Blues-knakker”. Dus moet je 
het echt zien en horen om dat te gelo-
ven. De recensies van de afgelopen ja-
ren waren dan ook erg lovend. Op zijn 
jonge leeftijd heeft hij ook daarom al 
vele podia en festivals gezien.  Tijdens 
een optreden hoor je van Texas blues 
tot Westcoast, Swing blues langsko-
men. En Jeremy maakt er geen geheim 

Senioren, daar zit …nog  
eens… muziek in!
Met de slogan “Senioren, daar zit muziek in” werd op donderdagmiddag 10 
mei jl.  in de theaterzaal van Het Klooster meer dan verwacht waar gemaakt. 
Op het eind concludeerde Wim van Ree, vicevoorzitter, en dat namens een 
bijna geheel gevulde zaal aan toehoorders, dat de slogan voor deze succes-
volle muziekmiddag voor de volle  honderd procent veranderd kan worden 
in: Senioren, daar zit nog eens muziek in!
In een meer dan drie uur durende mu-
ziekshow, georganiseerd door het se-
niorenkoor De Vrolijke Samenzang, 
het KBO-seniorenorkest Nuenen en 
de mondharmonicaclub De Lucht-
happers, aangevuld met individuele 
amateur muziekartiesten uit hun ei-
gen gelederen en van diverse aard, on-
dersteund door de Activiteitencom-
missie, werden de belangstellende 
toehoorders getrakteerd op een grote 
variëteit aan muziekbeoefening door 
onze eigen amateur-muziekbeoefe-
naars.
Met ondersteuning van een overzich-
telijk en informatief programmaboek-
je werden de drie muziekgezelschap-
pen en artiesten aangekondigd door 
Arie Verhaegh. In drie blokken van elk 
ongeveer een uur traden op het senio-
renorkest, de mondharmonicaclub en 
het seniorenorkest, afgewisseld met 

Dagmar Goede valt 
in de prijzen
Dagmar Goede van Harry Goede 
Haarmode is tweede geworden in de 
categorie consumer awards van de 
prestigieuze Coiffure Award. 

De Coiffure Award bestaat sinds 1992 
en is een onafhankelijke haarmodefo-
tografiewedstrijd  waarbij de beste 
kappers van Nederland strijden om de 
felbegeerde Award. Alle inzendingen 
worden door een deskundige jury be-
oordeeld op de juiste combinatie van 
het modebeeld. Kapsel, visagie, styling 
en fotografie horen perfect in balans 
te zijn. John Geven maakte de foto’s, 
Carlijn Beukers tekende voor de visa-
gie en Dayenne Bekker voor de styling. 

Afsluiter theater-
seizoen in Het 
Klooster: JW Roy
JW Roy zal op woensdag 16 mei in 
Het Klooster Nuenen te zien zijn 
met een spetterend theaterconcert, 
en zal een flinke snuf van zijn leven 
laten zien.

Inmiddels een vaste waarde in de Ne-
derlandse theaters. JW Roy zingt zijn 
op ruw-houten leest geschoeide lied-
jes en is een flamboyant verteller. 
Soms ontroerend dan weer uitbundig. 
Soms hilarisch en soms serieus. Zon-
der onnodige opsmuk. Altijd recht 
door zee.  
 
In 'Tête de la Course' brengt hij een 
keur van liedjes uit zijn grote repertoi-
re, waarbij hij mogelijk ook weer terug 
(of vooruit) zal grijpen op zijn Engels-
talige repertoire, waarmee hij eind ja-
ren 90 en begin deze eeuw wereldwijd 
de aandacht op zich wist te vestigen. 
Voor meer informatie kijk op de nieu-
we site www.hetklooster.org. De voor-
stelling begint om 20.15 uur. Toe-
gangskaarten kosten € 17,00.
Kaarten kunnen worden besteld via 
website www.hetklooster.org. Telefo-
nisch reserveren kan ook tijdens kan-
tooruren via de reserveerlijn 040 -284 
33 99. 

Kindermarkt op 
Crijnsschool: 
Het wilde Westen
Op woensdag 23 mei zal het school-
plein van de Crijnsschool omge-
bouwd worden tot een heus cow-
boydorp, waar je echte cowboys 
tegen het lijf kunt lopen en stoere 
cowboy- en girlspelletjes kunt doen. 

Van 16.30 tot 19. 00 uur kun je je 
kracht meten door een grote spijker in 
een houtblok te slaan, werp je behen-
dig een hoefijzer, los je een schot in de 
schiettent, stil je je honger met een lek-
kere hamburger en dans je daarna ge-
zellig mee op het podium met de line 
dance cowboys. Deze kindermarkt van 
groep 4, wordt georganiseerd ter gele-
genheid van de 1e heilige communie. 
De opbrengst gaat naar een goed doel. 

Vergadering 
Dorpsraad Gerwen
De Dorpsraad Gerwen vergadert 
maandag 21 mei vanaf 20.00 uur in ’t 
Huysven aan De Huikert 35 in Ger-
wen. Belangstellenden zijn welkom.

Na de opening komen onder meer de 
volgende punten aan de orde. De actu-
ele stand van zaken van de projecten 
in het kader van de integrale Dorps-
OntwikkelingsProgramma’s, de zgn. 
iDOP’s, met toelichting door Arie Ras, 
projectleider gemeente Nuenen c.a. 
Aandacht voor plaatsing nieuwe 
straatnamenborden in Gerwen. En 
meer bijzonderheden over website 
Gerwen, markering in- en uitrit Heu-
velplein en Kermis op Gerwenseweg. 
Ook de werkgroep Leefbaarheid Ger-
wen krijgt het woord.

Kindervakantieweek Gerwen 2012
De kindervakantieweek Gerwen is het meest bekende en grootste evene-
ment dat de Stichting Jeugd & Jongerenactiviteiten Gerwen organiseert. 
Ieder jaar doen er 180 Gerwense kinderen mee aan deze week. Voor degene 
die het dit jaar zeker niet wil missen….. de kindervakantieweek valt op 1 , 2 
en 3 augustus 2012. Zet het alvast in de agenda!
Het mooie van de kindervakantieweek 
is dat het jong en oud verbindt. Behal-
ve de deelnemers van 4 t/m 12 jaar, 
kan de organisatie rekenen op de hulp 
van vele vrijwilligers die er voor zor-
gen dat het ieder jaar een groot feest 
is.

Thema 2012: Gerwens Volksfeest
De kindervakantieweek komt ieder 
jaar met een nieuw thema waarbij 
sport, creativiteit en theater de uit-
gangspunten zijn. Op vrijdagavond 
tijdens de slotavond komen vele be-
zoekers kijken naar alles waar de kin-
deren mee bezig zijn geweest. Er zijn 
leuke optredens te zien, mooi verklede 
kinderen en prachtig ingerichte ten-
ten. Deze avond zorgt voor samen-
hang in een dorp als Gerwen. Jong en 
oud ontmoeten elkaar en vieren sa-
men een feest waar ieder zijn steentje 
aan heeft bijgedragen. Dit jaar is het 
thema “Gerwens Volksfeest” Volkeren 
uit de hele wereld, uit de geschiedenis 
en misschien zelfs uit de toekomst 
ontmoeten elkaar in Gerwen om te 
strijden en te feesten. Dit jaar wordt de 

Kindervakantiewerk gehouden op het 
terrein “D’n Huikert”.

Stichting Jeugd & Jongerenactiviteiten 
Gerwen is een stichting, met Rick van 
de Sande als voorzitter, en is opgericht 
in 2007. De stichting staat voor het or-
ganiseren van activiteiten voor de 
Gerwense jeugd tot 23 jaar. Samen 
met een groot aantal enthousiaste 
vrijwilligers organiseren ze ieder jaar 
allerlei leuke activiteiten voor de kin-
deren. De hoofdactiviteit van de stich-
ting is de Gerwense versie van een 
Kindervakantieweek. De doelstelling 
van de stichting is het organiseren van 
activiteiten vóór en dóór Gerwen. Dit 

De internationale stationaire moto-
renshow Nuenen is bekend en geliefd 
onder motorenliefhebbers over de hele 
wereld door zijn grote en gevarieerde 
aanbod van unieke historische ver-
brandingsmotoren. Zo’n 300 moto-
renliefhebbers uit heel Europa bren-
gen ongeveer 500 motoren bij elkaar. 
In een gemoedelijke en ongedwongen 
sfeer worden ervaringen, tips en ont-
dekkingen uitgewisseld.

Deze show biedt voor iedereen, speci-

alisten en leken, de gelegenheid om in 
levende lijve te kunnen zien hoe de 
eerste ontwikkeling van de verbran-
dingsmotor rond 1870 begon, en hoe 
deze zich door de jaren heen ontwik-
kelde. Vroege originele exemplaren 
van deze motoren (vaak al gebouwd 
rond 1880 – 1890) zijn tijdens de show 
lopend en wel te zien.
De show is voor bezoekers geopend 
op 27 en 28 mei, van 9 tot 17 uur. Lo-
catie: landgoed Gulbergen, Schoutse 
Vennen 15 te Nuenen

houdt in dat de inwoners van Gerwen 
in samenwerking met de stichting ac-
tiviteiten voor de  jeugd organiseren.

Behalve de kindervakantieweek orga-
niseert de stichting activiteiten zoals 
Bokkenollen, deelname van vele kin-
deren aan de carnavalsoptocht, 
schaatsactiviteiten en ondersteunt de 
stichting vele initiatieven van Ger-
wenaren om activiteiten te organise-
ren voor de Gerwense Jeugd (waaron-
der de Werkgroep Leefbaarheid 
Gerwen) zoals knutselmiddagen, spel-
letjesmiddagen, kaboutertochten enz.
Informatie
Informatie over de stichting of over de 
Kindervakantieweek kunt u vinden op 
de website www.jeugdactiviteitenger-
wen.nl of middels een mailtje naar 
kindervakantieweekgerwen@live.nl. 
Indien u vrijwilliger wilt worden of op 
een andere manier een bijdrage wilt 
leveren kunt u uiteraard ook op de site 
terecht.

optredens van Jos Sandbergen (play-
backshow van Sugar Lee Hooper), 
Kitty van der Linden (panfluit), Jos 
Blatter (als  Barbershop Singer), Mia 
de Louw (met Brabantse liedjes), Jos 
Aarts en Mardy Blijenberg (citer en 
zang), Ton Willems (piano met meer 
dan 10 verschillende versies van het 
lied : Aan de oevers van de snelle vliet), 
Walther van Heeswijk en Adrian 
Snoodijk (als The Sliding Doors), Jan 
van der Heijden (solo-vertolker van 
een Russische lied) en Henny Hurk-
mans, Bart Poulissen en Arie Ver-
haegh (als The Senior Tenors).
Men heeft kunnen genieten van een 
mooie en vooral ook ontspannen mu-
ziekmiddag. Binnen de organisatie 
denkt men er al weer aan om dit over 
twee jaar wederom in soortgelijke stijl 
en entourage te herhalen, want: Senio-
ren, daar zit …nog eens….muziek in.

Vitamines ook goed voor het hart
Een recent verschenen grootschalig onderzoek van 29 studies laat zien dat 
het gebruik van extra vitamine C de bloeddruk kan verlagen. Welke vitami-
nes en mineralen spelen nog meer een rol bij de gezondheid van hart en 
bloedvaten? Het Vitamine Informatie Bureau zet ze op een rij.

Onderzoekers lieten onlangs zien dat 
vitamine C een positief effect heeft op 
de bloeddruk. Door een hoge dosis vi-
tamine C kun je de bloeddruk enigs-
zins verlagen, aldus de onderzoekers. 
Het mechanisme wordt nog onder-
zocht. Vitamine C komt vooral voor in 
groente, fruit en aardappels. Het is 
ook belangrijk voor een goede weer-
stand. Onderzoekers lieten zien dat 
gebruik van extra vitamine B12 het ri-
sico van hart- en vaatziekten bij vege-
tariërs kan verlagen. Vegetariërs kun-
nen relatief snel een tekort aan deze 
vitamine oplopen, omdat vitamine 
B12 alleen voorkomt in voedingsmid-
delen van dierlijke afkomst.  Het vita-
mine foliumzuur verlaagt het gehalte 
aan het aminozuur homocysteïne in 

het bloed. Een te hoog homocysteïne-
gehalte wordt in verband gebracht 
met een verhoogde kans op hart- en 
vaatziekten. Foliumzuur zit veel in 
groente en fruit, en daarnaast in vol-
koren producten.

Vitamine D
Vitamine D lijkt wel een wondervita-
mine. Het staat volop in de belangstel-
ling van onderzoekers en onlangs 
werd ook aangetoond dat extra vita-
mine D de gezondheid van het hart 
kan verbeteren. Vitamine D heeft bij-
voorbeeld invloed op het cholesterol-
gehalte. Vitamine D komt voor in vet-
te vis en in margarine. Daarnaast 
maakt de huid onder invloed van de 
zon ook vitamine D aan.
Waar zout zorgt voor een hoge bloed-
druk, helpt kalium het juist verlagen. 
Natrium en kalium zijn namelijk de 
mineralen die de bloeddruk stabiel 
houden. De meeste mensen krijgen te 
veel zout binnen (natrium) en juist te 
weinig kalium. Kalium is nodig voor 
het samentrekken van de spieren, ook 
dus voor het samentrekken van het 
hart. Kalium komt in bijna alle voe-
dingsmiddelen voor, maar vooral in 
groente, aardappelen, brood en zuivel.
Het mineraal magnesium zorgt, net 
als kalium, dat spieren goed kunnen 
samentrekken. Dus ook weer het hart. 
Het zit in kleine hoeveelheden in bijna 
alle voedingsmiddelen. Relatief veel 
magnesium komt voor in noten, gar-
nalen, pure chocolade en groene 
groente. 

Variatie verwent het hart
Verschillende vitamines en mineralen 
zijn nodig voor het behouden van on-
ze hartgezondheid. Een gezonde en 
gevarieerde voeding levert deze vita-
mines in voldoende mate. Dus: vol-
doende groenten, fruit, granen, vis en 
zuivel. Dit lukt echter niet iedereen. In 
dat geval zou een laaggedoseerde mul-
tivitamine uitkomst kunnen bieden.  
Meer informatie over   vitamines en 
mineralen is te vinden op www.vita-
mine-info.nl.

De kindervakantieweek in Gerwen is altijd een groot succes voor jong en oud.

In de WAK 5 
minuten op het 
Open podium
Op zondag 10 juni wordt er in het 
kader van de WAK, de Week van de 
AmateurKunst, een open podium 
georganiseerd in het Klooster te 
Nuenen.
Het open podium is er voor kinderen, 
jongeren en volwassenen. Er kunnen 
allerlei verschillende podiumkunsten 
worden aangemeld zoals bijvoorbeeld. 
Stand up, muziekgroepen modern, 
pop, klassiek, dansen, voordragen, 
eenakter.  Ieder krijgt de kans om voor 
5 minuten op het podium te staan op 
10 juni tussen 14.00 en 16.00 uur!

Meld je tot 27 mei aan via Kunsten-
centrum CAN info@kunstencen-
trumcan.nl onder vermelding van je 
naam, je telefoonnummer en dat wat 
je op het open podium wilt laten zien.

van dat hij deze muziek met de paple-
pel ingegoten heeft gekregen. Voor 
meer informatie kunt u terecht op 
www.SunnyBluesNuenen.nl.



LINDEBLAADJES 

BIJ 

VOORUITBETALING

LINDEBLAADJES

ICT-er met de VUT heeft 
tijd over voor al uw com-
puter- netwerk- TV- en au-
dio installaties en/of instel-
lingen. Nuenen, tel. 040-
2952567 / 06-23854915.

REPARATIE van was-, 
droog- en koel-appara-
ten. Tevens verkoop van 
AEG, Siemens, Miele en 
Beko. Zowel vrijstaand als 
inbouw. Voor aanbiedingen 
zie www.adivitswasdroog-
koelspec-nl. - Uw specialist 
AD IVITS, tel. 040-2541803 
/ 06-14697792, www.ivits.nl, 
email: aivits@onsmail.nl 

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaatsen 
van nieuwe ketels. J. Ver-
happen, Mierlo, telefoon 
06-48273718.

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.

Feestje? Huur: Statafels  
€ 4,-; Barkruk € 1,25; Ka-
raoke € 35,-; Tenten vanaf 
€ 20,- eventueel bezorgen 
mogelijk. Mulders Staan-
tafelverhuur, Bruhezerweg 
49, 5704 CM Helmond, te-
lefoon 0492-510855 of 06-
27175412. Website: www.
ikgeefeenfeestje.nl.

Stichting Vrijwilligers 
Thuiszorg Geldrop /
Mierlo / Nuenen. Voor 
terminale zorg bereikbaar 
via tel. 06-12458961. Voor 
zorg aan mensen met de-
mentie en/of een lichame-
lijke beperking: Geldrop 
via Loket Zorg, tel. 14040. 
Servicepunt Nuenen: tel. 
040-2831675.

WIJ VERHUREN 
BOXEN VOOR 

TIJDELIJKE
OPSLAG

Lieshout
INFO: 06 - 53 86 35 12

LINDEBLAADJES per FAX 
of E-MAIL opgegeven, wor-
den NIET GEPLAATST in-
dien niet vooruit betaald is. 
Er volgt geen tegenbericht.

Ervaren huisarts verricht 
rijbewijs- en hypotheek-
keuring bij u thuis! Tel. 
040-2844993.

V E R R A S S E N D 
K O M P L E E T !    
Wilt u vakkundig binnen- of 
buitenonderhoudsschilder-
werk met garantie? Bel dan: 
040-2419092.

Rond de Linde
 op internet:

www.ronddelinde.nl

DE BEVEILIGINGS-
SPECIALIST van Nue-
nen e.o. voor hang en sluit-
werk, spoeddienst na inbraak 
en buitensluitingen, alarm 
en camera, verlichting etc. 
www.kbsvangrootel.nl 
tel: 06 - 53 42 14 18.

KBS VAN GROOTEL
klussen - beveiliging - senioren

90% Minder kans op 
een geslaagde inbraak!

De beveiligingsspecialist 
van Nuenen e.o. voor hang 
en sluitwerk, spoeddienst 
na inbraak en buitenslui-
tingen, alarm en camera, 

verlichting etc.
www.kbsvangrootel.nl
tel: 06 - 53 42 14 18

praktijk voor persoonlijke bewustwording

LEEF JE LEVEN
        

gelukkiger met jezelf en je relaties
      

www.hoger-bewustzijn.nl
Liz Schouten          040-2906060

 

     

Openingstijden:
Ma.- vr. van 13.00 - 17.00 uur

Za. van 10.00 - 17.00 uur
Zo. van 10.00 - 12.00 uur

Eddy van Gennip
Collse Hoefdijk 34, Nuenen

Tel. 040 - 283 90 01

VERSE ASPERGES

OOK AARDBEIEN

BIJSTERVELD schilder-
werken & Decoratie. 
Voor al uw vastgoedon-
derhoud. Gratis offerte 
0611927715 (Mierlo)

TE KOOP: z.g.a.n. winter-
banden set 4 stuks, merk 
Goodyear. Maat: 215/65 
R15 96T. + Sneeuwkettin-
gen. Prijs € 300,- Tel. 06-
51373272.

TE HUUR OPSLAG-
RUIMTES in Gerwen op 
afgesloten terrein, ruimtes 
vanaf 65m2. Idem garage-
box grotte achteraf te be-
palen. aanvaarding in over-
leg. Info 06-13320300.

●  Voor al uw schade-reparaties
●  Uitleenauto beschikbaar      www. autoschadesmits.nl

COLLSE HOEFDIJK 25, 5674 VL NUENEN Tel. 040-2837774

Wist u dat Café René beschikt over een zaal tot 100 personen en 
dat deze voorzien is van airco, een professionele beamer en een 

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

personeelsfeesten - bedrijfsborrels - enz. enz
Bel voor vrijblijvende informatie of kom eens langs!

Parkstraat 3
5671 GD Nuenen
Tel. 040-2838777
Mobiel 0612699691

NUENEN • 040 - 787 80 81 • 06 - 11 08 22 12
vrbouw@onsnet.nu • www.vrbouw-onderhoud.nl

Voor onderhoud en re-
paratie van uw vloer 
of nieuwe vloer bij 
Bernard Smits. Kerkak-
kers 3, Gerwen. Tel. 040-
2833994/0651935589 of 
kijk voor info op www.
smitshoutenvloeren.n l 
voor het assortiment.

Frietwagen aan huis 
voor al uw feesten v.a. 
4,50 euro p.p. www.friet-
jebrabant.nl of bel 06-18 
880537.

Ekkersrijt 2023  Son
0499 - 460044


STUK?

AIRCO
Léan Mesman BV

AUTO

SPOEDPOST CATHARINA
De Centrale Huisartsen Post is gehuisvest in het Cathari-
naziekenhuis. De Centrale Dienstapotheek is gehuisvest 
in hetzelfde gebouw. 
Beide posten zijn alleen geopend voor spoedgevallen.
Openingsuren:
Spoedpost, tel. 0900-8861 (10 ct/m.): 
Maandag t/m vrijdag van 17.00-08.00 uur; 
Weekend en feestdagen: dag en  nacht.
Centrale Dienstapotheek, tel. 040-2436666: 
Maandag t/m vrijdag van 17.30 - 08.30 uur; 
Weekend en feestdagen: dag en nacht.______________________________________

LEVgROEP (VOORHEEN BWI)
Berg 22c, 5671 CC Nuenen, tel. 040-2831675, fax 
040-2840533, e-mail bwinuenen@wel-zijn.org. 
Geopend: ma. t/m do. van 8.30-16.00 uur. en vr. van 
8.30-12.30 uur
Spreekuren: 
•	 Algemeen	Maatschappelijk	Werk:	Op	afspraak	
•	 Echtscheiding:	Iedere	dinsdag	van	19.00-21.00	uur	
•	 Sociaal	Raadsliedenwerk:	Na	tel.	afspraak.
•	 Jeugd-	en	jongerenwerk:	Tel.	040-2831675.
•	 Vluchtelingenwerk	en	nieuwkomers:
 Dinsdag van 12.00-14.00.______________________________________ 

SERVICEPuNT WONEN, WELzIjN zORg NuENEN
Het servicepunt is gevestigd aan de Berg 22c, 5671 
CC in Nuenen, telefoonnummer (040) 283 16 75 
(tel. spreekuur van 09.00 tot 11.00 uur).
De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag 

van 08.30 tot 12.30 uur. Het servicepunt is hét loket in 
Nuenen waar u terecht kunt voor informatie en advies 
over en aanvragen van voorzieningen op het terrein 
van welzijn, wonen en zorg. 
Dit	zijn:	 •		Woonvoorzieningen	
	 	 •		Huishoudelijke	hulp
	 	 •		Vervoersvoorzieningen	
	 	 •		Zorgconsulenten
	 	 •		Rolstoelen	
	 	 •		Mantelzorg
	 	 •		Informatiewinkel
Het servicepunt is een samenwerkingsverband tussen 
de	LEVgroep	(voorheen	BWI)	en	de	gem.	Nuenen.
Op www.nuenen.nl onder de button servicepunt vindt 
u uitgebreide informatie over het servicepunt. ______________________________________

BEREIkBAARHEID POLITIE NuENEN
Vincent	van	Goghstraat	139,	Nuenen
Alarmnummer	1	-	1	-	2	(spoedeisende	gevallen).
Telefoon	0900	8844	(24	uur	per	dag).
Bureau geopend: Ma. t/m vr.: 10.00-13.30 uur, 
zaterdag en zondag gesloten.______________________________________ 

SENSOOR NOORD BRABANT
Dag en nacht gesprek van mens tot mens: 
0900-0767 (5ct/m) of 040-2125566. Chat:
www.sensoor.nl	•	Postbus	4644,	5601	EP	Eindhoven______________________________________

PROBLEmEN? PRATEN HELPT
Escape,	tel.	06	-	39	60	23	80
www.escape-nuenen.nl	•	escape@onsnet.nu

kINDERTELEfOON VOOR z.O.-BRABANT
Iedere	dag	van	14.00	tot	20.00	uur.	Tel.	0800-04322	
(gratis).______________________________________ 

”PLuSmINuS” 
Hulp/advies bij inkomensproblemen. U kunt zich aanmel-
den	via	tel.	06-39243420,	postbus	62,	5670	AB	Nuenen	
of e-mail: plusminus@onsnet.nu______________________________________

STICHTINg LEERgELD
U kunt zich aanmelden via tel. 06-25286545, Postbus 
62,	5670	AB	Nuenen	of	e-mail:	leergeld@onsnet.nu______________________________________

mELD- EN kLACHTENLIjN 040-2631699, 
Afd.	Werken	en	Beheer,	24	uur	per	dag.______________________________________ 

OPENINgSTIjDEN VAN DE mILIEuSTRAAT
Dinsdag, woensdag en vrijdag van 13.00-17.00 uur en 
zaterdag van 10.00-17.00 uur. 
Heeft u vragen, bel dan het gemeentehuis, 040-2631699. 
Ophalen van grof vuil kan ook door de gemeente, tegen 
betaling.	Meer	informatie:	Tel.	040-2631699.______________________________________                                                        

VOEDSELBANk NuENEN 
U kunt zich aanmelden bij het servicepunt, Berg 22, 
5671 CC Nuenen, tel. 040-2831675______________________________________

DE AkkERS
Zorg	aan	huis.	Alle	zorg,	verpleging	en	dienstverlening	
bij u thuis. Kantooruren tel. 2635999. 
Acute	hulp	vereist:	Tel.	2486324.

VAN DER STAPPEN uITVAARTVERzORgINg
Bernhardstraat 4, 5671 HX Nuenen, tel. 040-2841550
info@vdstappen.nl	•	www.vdstappen.nl______________________________________ 

OPENBARE BIBLIOTHEEk NuENEN
Vincent	van	Goghplein	97,	tel.	2833097.	
Openingstijden: ma. van 14.00-20.00 uur, di. gesloten, 
wo. 14.00-20.00 uur, do. 14.00-17.00 uur, vr. 14.00-
20.00 uur, za. 11.00-13.00 uur. 
Leeszaal open tijdens openingstijden bibliotheek______________________________________ 

VRIjWILLIgERSHuLP VOOR THuISSTERVENDEN
Voor	hulpaanvraag	tel.	040-2864199	
(St.	Annaziekenhuis)	24	uur	per	dag	bereikbaar.	______________________________________ 

OPEN HuIS ”DE REgENBOOg”
Sportlaan	5.	Elke	donderdag	van	10.00	-	12.00	uur.
Ook tijdens de vakanties. ______________________________________

TELEkABEL
Storing 0800-1424 (22 ct. per minuut).
Klantenservice ma. t/m vr. 08.30-18.00 uur.______________________________________

AA - EINDHOVEN E.O. 
Zelfhulpgroepen	voor	mensen	met	alcoholproblemen,	
tel. 040-2110124, dag en nacht bereikbaar.______________________________________

BLOEDAfNAmE
Bloedafnamedienst	Regio	Eindhoven:	
Ma.	t/m	vr.	in	de	Akkers	(M.	Begemannstr.)	8.30-10.45	
uur en in Medisch Centrum De Berg, 8.30-10.30 uur.

zuIDzORg
Organisatie voor huishoudelijke hulp, verzorging, ver-
pleging, jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau), 
kraamzorg, voedingsvoorlichting en dieetadvies. 
Voor	alle	diensten	dag	en	nacht	bereikbaar:	
Postbus	2160,	5500	BD	Veldhoven,	040-2308408.
•	 Bureau	Zuidzorg	Nuenen,	Kloosterstraat	15.
•	 Servicepunt	Zuidzorg,	Kloosterstraat	15.	
	 Vooraanvraag/verhuur	verpleegartikelen,		
 personenalarmering, maaltijdservice en alle andere 
 dienstverlening. 
•	 Thuiszorgwinkel	Zuidzorg,	Kastelenplein	170-173,	
	 Eindhoven.	Voor	uitleen,	verhuur	en	verkoop	van
 verpleeg- en kraamzorgartikelen.
•	 Open	op	werkdagen	van	08.30	-	12.30	uur______________________________________

LABORATORIum ST. ANNAzIEkENHuIS
Zuidzorg	(Kloosterstraat	15):
Maandag, woensdag, donderdag  en vrijdag van 8.15 
tot 09.00 uur. (voor vragen kunt u contact opnemen 
met het secretariaat laboratorium, tel: 040-2864866).
Patiënten uit de trombosedienst worden door de 
trombosedienst afgesproken op speciaal daarvoor 
gereserveerde tijden. Deze zijn hier niet vermeld.______________________________________ 

HuLPDIENST VOOR OuDEREN
Tel.	2831675	op	werkdagen	tussen	09.00	en	12.00	uur.______________________________________ 

SOCIAAL-fINANCIEEL ADVISEuR kBO
Maandag t/m vrijdag, telefoon 2833484.

DIENSTEN EN INFORMATIE  29-02-2012

 

M rcel v n de Kerkhof

Stuc doorswerk

Tel. 040 - 295 25 77• Mobiel 06 - 22 395 840

Te huur: 150 m2 voor 
opslag. Spegelt 21, Nue-
nen. 040-2831679.

WEEK 18

WEEK 20

WEEK 21 

Toyota Verso 1.8, 7 peroons MMT, 43.000 km

1ste eigenaar  ....................................................... April 2008

SALE BIJ BUDDY FOR KIDS 
VANAF VRIJDAG 1 STUK -20%, 2 STUKS -25%, 

EN 3 STUKS OF MEER -30% KORTING!!!
TOT ZIENS BIJ BUDDY FOR KIDS

VINCENT V. GOGHSTRAAT 1, NUENEN, WWW.BUDDYFORKIDS.NL

Exclusieve 
kinderkleding 

van 0-14jr.
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Zondag 19 augustus 2012
De open dag op 19 augustus wordt voorafgegaan door een kinderkunstcarrousel, voor kinderen 
tussen 6 en 12 jaar, met workshops tekenen & schilderen, dans, keramiek, theater en muziek. 
De kinderkunstcarrousel wordt gehouden van 10.00 uur - 13.00 uur. Ieder kind kan vooraf 3 
workshops kiezen. Kosten: € 15,- per kind inclusief een hapje en een drankje.
Opgeven via de E-mail: info@kunstencentrumcan.nl. Meer informatie voor het bepalen van de 
keuze van uw kind voor de workshops binnen de kinderkunstcarroussel kunt u vinden op onze 
website: www.kunstencentrumcan.nl. De CAN kindercarrousel gaat door bij minimaal 35 kinderen.

Open dag: 
Tussen 13.00 en 16.00 uur staan onze deuren open voor alle informatie over onze cursussen 
en om in te schrijven voor beeldende kunst, dans, musical en theater. Het beeldend werk 
van cursisten van het afgelopen jaar is te zien in het gebouw, er zijn aanschuif-activiteiten 
en demonstraties. Iedereen is van harte welkom voor een gesprek met docenten, cursisten 
en leerlingen en om de werksfeer te proeven.
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Cursusadministratie: Diana van Grootel, T: 040 - 284 57 75   
 
maandag 13.30-15.30 uur, woensdag 19.00-22.00 uur en vrijdag 09.00-11.30 uur

E-mail: info@kunstencentrumcan.nl
Postadres: Sparrenlaan 28, 5671 BR Nuenen
Bezoekadres: Park 1, 5671 GA Nuenen  

Coördinatie Beeldende Kunst en Theater: Marie-José van der Sandt, T: 06 - 13 14 45 07
Coördinatie Dans en Beweging: Anneloes Filippo, T: 013 - 54 40 320
Uitgebreide informatie over onze activiteiten op www.kunstencentrumcan.nl 

Kunstencentrum Kunstencentrum 

INSCHRIJFVOORWAARDEN 
Kunstencentrum CAN Nuenen 2012-2013

Inschrijving kan alleen door volledige invulling en ondertekening 
van het inschrijfformulier van Kunstencentrum CAN. Bij een 
minderjarige dient een ouder/verzorger te tekenen.
Betaling van lesgeld dient per automatische incasso te ge-
beuren. Bij een bedrag boven de € 120,- is het mogelijk in 2 
termijnen te betalen (per automatische incasso) Hiervoor wordt 
€ 6,- administratiekosten gerekend, gelijkelijk verdeeld over 
de 2 termijnen. Indien u een factuur wilt ontvangen, geldt een 
toeslag van € 7,50. 
Bij niet tijdige betaling van het lesgeld, gevolgd door een 
aanmaning, wordt € 6,00 in rekening gebracht. Dit geldt ook 
voor stornering bij automatische incasso, dat bij herincasso                  
€ 6,00 wordt doorberekend. 
Plaatsing is op volgorde van binnenkomst. Indeling naar leeftijd 
en naar niveau. Voor de meeste cursussen is een minimale en 
maximale groepsgrootte bepaald. Bij onvoldoende inschrij-
vingen kan het bestuur besluiten om de cursus niet door te 
laten gaan.
Annulering kan alleen schriftelijk aangevraagd worden vóór 
de start van de cursus, indien u nog geen bevestigingsbrief 
ontvangen heeft. Annuleringskosten zijn € 25,00.
Tussentijds uitschrijven na plaatsing is het slechts bij hoge 
uitzondering mogelijk. Dit is alleen in het geval bij verhuizing, 
of ernstige, langdurige ziekte. De cursist dient hierbij een 
doktersverklaring te overleggen en schriftelijk aan het bestuur 
te melden. Hierbij wordt een uitschrijftermijn van een maand 
gehanteerd (= 4 lessen).
Roosterwijzingen kunnen in voorziene omstandigheden nood-
zaak zijn. Als uitgangspunt geldt dat lessen uitvallen wegens 
ziekte van docent of cursist, niet worden ingehaald. Wanneer 
méér dan 10 % van de lessen wegens ziekte van docent uitvalt, 
behoudt het bestuur van stichting CAN zich het recht voor, te 
besluiten tot een in haar ogen gepaste oplossing. Bijvoorbeeld 
door een vervanger in te zetten en of restitutie te verlenen voor 
de lessen die buiten de 10% vallen.
Bij inschrijving gaat men akkoord met GEBRUIK VAN BEELD-
MATERIAAL, verkregen tijdens activiteiten van het CAN voor 
publicitaire doeleinden.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voor ziet, beslist het 
bestuur van het CAN.

INSCHRIJVING en BETALING 
Inschrijfformulieren opsturen in voldoende gefrankeerde 
enveloppe naar Cursusadministratie CAN Sparrenlaan 28, 5671 
BR Nuenen.
Per cursus en per deelnemer één inschrijfformulier gebruiken. 
Extra formulieren kunnen aangevraagd worden bij de cursusad-
ministratie of zijn te downloaden van de website.
Na ondertekening is de inschrijving bindend en wordt geen 
cursusgeld terugbetaald. Tussentijdse opzegging leidt niet tot 
vermindering van het lesgeld. 
Betalingen naar Rabobank Nuenen, 137437080 t.n.v. Stichting 
Culturele Activiteiten Nuenen te Nuenen. Bij een bedrag boven de 
€ 120,- is het mogelijk in 2 termijnen te betalen (per automatische 
incasso) Hiervoor wordt € 6,- administratiekosten gerekend, 
gelijkelijk verdeeld over de 2 termijnen.. 

ALGEMEEN
BTW: Met ingang van september 2011 is de landelijke BTW 
wetgeving van kracht. Op de prijs van alle kunstactiviteiten voor 

INSCHRIJFFORMULIER 2012-2013
Voor- en achternaam  .................................................................................................................................................................................. M / V

Geboortedatum ......................................................................................................................................................................................................

(indien minderjarig) Naam ouder/ verzorger:  .....................................................................................................................................................

Adres:  .....................................................................................................................................................................................................................
 
Postcode:  .............................................................................. Woonplaats:  .........................................................................................................

(mobiel) of Tel.nr:  .................................................................. E-mail adres: .........................................................................................................

Cursus:  ...................................................................................................................................................................  Cursuscode  .........................

WIJZE VAN BETALING:

•  Eenmalige machtiging
Ondergetekende machtigt met giro/bankrekeningnummer om van zijn/haar rekening onderstaand totaalbedrag af te schrijven inzake 
de door zijn/haar geboekte cursus.
Ondergetekende zorgt te allen tijde voor een toereikend saldo. Totaalbedrag €………………………….
Afschrijving zal plaatsvinden binnen 90 dagen na ondertekening van de machtiging en gaat pas in wanneer u van ons een bevestigingsbrief 
heeft ontvangen. Wanneer de cursus niet doorgaat wordt het bedrag vanzelfsprekend niet van de rekening afgeschreven.

Naam :  ...................................................................................................................................................................................................................

Adres:  .....................................................................................................................................................................................................................

Postcode:  .............................................................................. Plaats:  ...................................................................................................................

Bankrekeningnr.:  .................................................................. INGrekeningnr.:  ....................................................................................................

Datum:  .................................................................................. Handtekening:  ......................................................................................................

Deze machtiging is onherroepelijk

•  Ik ga niet akkoord met machtiging voor eenmalige afschrijving en ik betaal nadat de factuur is toegezonden. Hiervoor geldt een 
toeslag van € 7,50.

Datum:  .................................................................................. Handtekening:  ......................................................................................................

Voor cursisten beneden de 18 jaar dienen de ouders/verzorgers te ondertekenen. Per cursus en per deelnemer één formulier gebruiken. 
Extra inschrijfformulieren kunnen aangevraagd worden bij de cursusadministratie of zijn te downloaden van de website. Bij een bedrag 
boven de € 120,- is het mogelijk in 2 termijnen te betalen (alléén bij incasso). Hiervoor worden € 6,- administratiekosten gerekend, gelijkelijk 
verdeeld over de 2 termijnen. Na ondertekening is de inschrijving bindend en wordt geen cursusgeld geannuleerd. Tussentijdse opzegging 
leidt niet tot vermindering van het lesgeld.
Opsturen in voldoende gefrankeerde enveloppe naar: Cursusadministratie CAN, Sparrenlaan 28, 5671 BR in Nuenen.

De inschrijfvoorwaarden en tarieven zijn gewijzigd per 14 maart 2012

BEELDENDE KUNST 
Kinderen

DANS EN BEWEGING
 

2120Kinderkunstklas   
NIEUW

 

Aantal lessen: 30  Prijs: € 164,-

Hier ga je aan het werk met allerlei technieken en ma-
terialen. Op het programma staan tekenen, schilderen, 
linoleumsneden maken, boetseren en ruimtelijk werken. De 
kinderkunstklas is er op donderdag en zaterdag. Elke keer is 
er weer een ander thema en gebruik je een andere techniek.

Docent:  Rianne Schaaf
Code: 20  Voor: kinderen van 9 t/m 12 jaar
Lessen op:  donderdag van 16.30-18.00 uur
Start:  13 september

Code: 21  Voor: kinderen van 9 t/m 12 jaar
Lessen op:  zaterdag van 10.00-11.30 uur
Start:  15 september

2724Atelier Kleierlei 
Aantal lessen: 30  Prijs: € 164,-

Bij kleierlei leer je hoe je beeldjes en gebruiksvoorwerpen 
kunt maken van klei. We werken met speelse opdrachten, 
waarin je jouw eigen verhaal kwijt kunt. Tijdens de lessen 
krijg je natuurlijk hulp bij je werk. Je leert ook hoe je je beel-
den kunt decoreren en glazuren. Daarna wordt het werk 
gebakken in een keramiekoven.

Docent:  Carmen Haagsman
Code: 24  Voor: kinderen van 6 t/m 8 jaar
Lessen op:  woensdag van 15.45-17.15 uur
Start:  12 september 

Code: 27  Voor: kinderen van 9 t/m 12 jaar
Lessen op:  woensdag van 17.30-19.00 uur
Start:  12 september

4230Atelier Tekenen    
en schilderen 
Aantal lessen: 30  Prijs: € 164,-

 
Je leert tekenen en schilderen met verschillende materialen 
zoals: pastelkrijt, oliekrijt, ecoline, houtskool en plakkaatverf. 
We werken vaak vanuit je fantasie of naar een sprookje 
en maken ook portretten of dieren. Je leert om kleuren tot 
nieuwe kleuren te mengen. Aan het eind van elke les mogen 
je ouders/verzorgers komen kijken!

Docent:  Ellis Renders
Code: 30  Voor: kinderen van 6 t/m 8 jaar
Lessen op:  woensdag van 13.30-15.00 uur
Start:  12 september

Code: 42  Voor: kinderen van 9 t/m 12 jaar
Lessen op:  woensdag van 15.30-17.00 uur
Start:  12 september

3231Korte cursus Tekenen   
en schilderen 
Aantal lessen: 12  Prijs: € 66,-

 
In deze korte cursus gaan we onze fantasie gebruiken, 
uit ons hoofd tekenen, natekenen én schilderen. Met in 
elke les een nieuw inspirerend onderwerp. We werken 
met verschillende materialen, potlood, contékrijt, oliekrijt, 
ecoline, plakkaatverf, aquarelverf en houtskool. Je ouders/
verzorgers mogen aan het eind van elke les al het moois 
komen bewonderen!

Docent: Marjo van Meer
Code 31: Voor: kinderen van 6 t/m 8 jaar.
Lessen op: maandag van 16.00-17.30 uur
Start 10 september

Code 32: Voor: kinderen van 6 t/m 8 jaar.
Lessen op: dinsdag van 16.00-17.30 uur
Start 22 januari

47

36Viltcursus 9 t/m12 jaar 
NIEUW  
Aantal lessen: 10  Prijs: € 73,-

Vilten is toveren met wol! Alsof je schildert met wol! Je legt 
losse wolvezels met verschillende kleuren in afzonderlijke 
lagen. We leggen plukjes wol tot een ruimtelijke vorm, die 
eenmaal vervilt ineens verandert in een fantastische knuf-
feltje of een handig mobieltasje. Het maken van vilt is een 
verrassende techniek!

Docent:  Lilian van Rossum 
Code: 36  Voor: kinderen van 9 t/m 12 jaar
Lessen op:  zaterdag van 10.00-12.00 uur
Start:  15 september

44Cursus voor ouder en kind 
Aantal lessen: 10  Prijs: € 63,- per persoon

In deze cursus zijn ouder en kind samen aan het werk 
en kunnen zij elkaar wederzijds stimuleren. Verschillende 
onderwerpen, die voor beiden interessant zijn, komen aan 
de orde. Bijvoorbeeld gaan we in ieder geval elkaars portret 
tekenen en een gezamenlijke schildering maken.

Docent:  Marjo van Meer
Code: 44  kind en ouder/verzorger
Lessen op:  zaterdag van 09.30-11.00 uur
Start:  27 oktober

8180Peuterdans
Aantal lessen: 30  Prijs: € 80,-

 
Bij peuterdans maken de kinderen kennis met dans. Het 
gaat hierbij om het ontdekken en ontwikkelen van de eigen 
bewegingsmogelijkheden. De lessen worden op een speelse 
manier gegeven en er is veel ruimte voor improvisatie en 
eigen inbreng. Op deze manier leren de kinderen op een 
leuke manier de mogelijkheden van dans kennen!

Docent:  Els Roemer
Code: 80  Voor: kinderen vanaf 2,5 jaar
Lessen op:  maandag van 10.45-11.15 uur
Start:  3 september

Code: 81  Voor: kinderen vanaf 3 jaar
Lessen op:  maandag van 11.15-11.45 uur
Start:  3 september

Passie voor kunst staat bij ons centraal. We proberen dit aan 
zoveel mogelijk mensen door te geven. We willen dat anderen 
meer van kunst begrijpen door middel van leren kijken naar 
kunst, praten over kunst en zelf kunst maken (o.a. beelden, 
schilderijen, keramiek, beweging, dans en theater). Onze 
workshops, cursussen, tentoonstellingen, voorstellingen en 
presentaties zijn voor ieder die in een ontspannen sfeer actief 
met beeldende kunst en of podiumkunsten bezig wil zijn.

We willen steeds meer kinderen, jongeren en volwassenen 
enthousiast laten worden voor kunst. We willen hen kunst 
beter leren begrijpen, hen leren kunst te waarderen en hen 
er nog meer van laten genieten. 

Daarom worden onze activiteiten in buitenschoolse en bin-
nenschoolse kunsteducatie verzorgd door professionele 
kunstenaars-docenten. We doen in Nuenen actief mee aan 
de organisatie van amateurkunstactiviteiten zoals de WAK.

10099Kinderdans 5+   
NIEUW 
Aantal lessen: 30  Prijs: € 115,-

Kinderen worden zich bewust van wat ze allemaal kunnen 
bewegen: niet alleen voeten of armen, maar je hele lijf!. 
We besteden veel aandacht aan houding, fysieke kwaliteit, 
dansgevoel en muzikaliteit. Aan het eind van het jaar werken 
we naar een dansvoorstelling toe. Na een aantal lessen is 
er een kijkles!

Docent:  Anneloes Filippo
Code: 99  Voor: kinderen vanaf 5 jaar
Lessen op:  zaterdag van 09.45-10.45 uur
Start:  8 september

Code: 100  Voor: kinderen vanaf 5 jaar
Lessen op:  maandag van 16.30-17.30 uur
Start:  3 september

Klassiek ballet niveau 2 
NIEUW 
Aantal lessen: 30  Prijs: € 115,-

Klassiek ballet is weer helemaal terug! Voor iedereen die de 
traditionele basis van klassieke dans wil leren. In de lessen 
klassiek ballet niveau 2 leer je de ballettechniek verder te ont-
wikkelen, deze lessen sluiten aan op de lessen van niveau 1

Docent:  Anneloes Filippo
Code: 103  Voor: kinderen vanaf 10 jaar
Lessen op:  maandag van 19.00-20.00 uur
Start:  3 september

Swingdance 6+/8+ 
Aantal lessen: 30  Prijs: € 115,-

De kinderen leren zich te bewegen in een eigentijdse dans-
vorm op swingende muziek. Ze Ieren loop- en springcombi-
naties en verschillende danspassen. In de les wordt gebruik 
gemaakt van de basistechniek van de moderne dans en 
van de jazz. Aan het eind van het jaar werken we naar een 
dansvoorstelling toe en na een aantal lessen is er een kijkles! 

Docent:  Anneloes Filippo
Code: 125  Voor: kinderen vanaf 6 jaar
Lessen op:  donderdag van 16.00-17.00 uur
Start:  6 september

Code: 130  Voor: kinderen vanaf 8 jaar
Lessen op:  donderdag van 17.00-18.00 uur
Start:  6 september

11

13Musical basisklas 
Aantal lessen: 30  Prijs: € 211,-

Hé jij daar! Sta jij wel eens voor de spiegel te dansen? Of ben 
jij de nieuwe musicalster die Joop van den Ende eigenlijk op 
de planken wil zien? Misschien zing je wel net zo mooi in de 
douche als op het podium? Kom meedoen met de musical 
van het jaar! Het aantal lessen is inclusief de voorstelling.

Docent:  o.a. Minke van Hoof
Code: 13  Voor: kinderen van 9 t/m 11 jaar
Lessen op:  maandag van 16.00-17.30 uur
Start:  17 september

Dieren Tekenen en schilderen 
Aantal lessen: 10  Prijs: € 55,-

Korte cursus tekenen en schilderen voor kinderen die het 
leuk vinden dieren te tekenen. We werken met verschillende 
teken- en schildermaterialen. Iedere les staat er een ander 
dier in de spotlights. Indien mogelijk brengen we ook een 
bezoek aan de kinderboerderij.

Docent:  Marjo van Meer
Code: 47  Voor: kinderen van 7 t/m 10 jaar
Lessen op:  zaterdag van 09.30-11.00 uur
Start:  30 maart

Theaterklas 
Aantal lessen: 30  Prijs: € 164,-

 
De theaterklas gaat weer beginnen! Sta jij te popelen om 
op het toneel te staan net als die andere grote sterren? 
Doe dan mee met de theaterklas! Kun je goed, heel goed 
samenspelen met anderen of leef jij je meteen in in je rol? 
Dan is de theaterklas echt iets voor jou! Het aantal lessen is 
inclusief de voorstelling.

Docent:  Minke van Hoof
Code: 11  Voor: kinderen vanaf 9 jaar
Lessen op:  vrijdag van 16.00-17.30 uur
Start:  14 september

89Kleuterdans instroom klas  
NIEUW 
Aantal lessen: 30  Prijs: € 92,-

Voor de kinderen die 4 jaar worden van de cursus peuter-
dans is deze les een prima aansluiting. Spelenderwijs leren 
de kinderen op muziek bewegen. Deze tweede kennisma-
king draagt ook bij aan een positieve ontwikkeling van de 
grove motoriek, ritme gevoel en muzikaliteit van kleuters. Aan 
het eind van het jaar werken we naar een dansvoorstelling 
toe en na een aantal lessen is er een kijkles!

Docent:  Anneloes Filippo
Code: 89  Voor: kinderen vanaf 4 jaar
Lessen op:  zaterdag van 09.00-09.45 uur
Start:  8 september

102101Klassiek ballet  
Aantal lessen: 30  Prijs: € 115,-

Klassiek ballet is weer helemaal terug! Voor iedereen die 
de traditionele basis van klassieke dans wil leren. Op piano 
muziek de barre oefeningen doen en op bijvoorbeeld Het 
Zwanenmeer of de Notenkraker au milieu dansen dat is toch 
wat elke prima ballerina wil beleven.

Docent:  Anneloes Filippo
Code: 101  Voor: kinderen vanaf 6 jaar
Lessen op:  maandag van 17.30-18.30 uur
Start:  3 september

Code: 102  Voor: kinderen vanaf 6 jaar
Lessen op:  zaterdag van 10.45-11.45 uur
Start:  8 september NIEUW

Kleuterdans 4+  
Aantal lessen: 30  Prijs: € 92,-

Spelenderwijs leren de kinderen op muziek bewegen. Deze 
eerste kennismaking draagt ook bij aan een positieve ontwik-
keling van de grove motoriek, ritme gevoel en muzikaliteit 
van kleuters. Aan het eind van het jaar werken we naar een 
dansvoorstelling toe en na een aantal lessen is er een kijkles!

Docent:  Anneloes Filippo
Code: 90  Voor: kinderen vanaf 4 jaar
Lessen op:  maandag van 15.45-16.30 uur
Start:  3 september
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Zumba  
Aantal lessen: 30    Prijs: € 183,-

 
“Zumba” betekent letterlijk “snel bewegen en lol hebben”. 
Met elke swingende Zumba workout werkt u aan uw onderli-
chaam, uw buikspieren, middel en uw bovenlichaam. De op-
zwepende muziek zorgt ervoor dat je niet eens door hebt dat 
je bezig bent met een intensieve training. Het is plezier, het 
is anders, het is makkelijk en super effectief, het is Zumba!

Docent:  Anneloes Filippo
Code: 183  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  maandag van 20.00-21.00 uur
Start:  3 september

Code: 182  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  donderdag van 19.30-20.30 uur
Start:  6 september

Docent:  Yvonne van Loon
Code: 186  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  vrijdag van 11.00-12.00 uur
Start:  7 september

Dansimprovisatie 55+  
Aantal lessen: 30  Prijs: € 206,-

Bij dansimprovisatie kunnen in principe alle bewegingen die 
denkbaar zijn gebruikt worden. Net zo als in de moderne 
dans worden ook hier onder meer de ademhaling, zwaar-
tekracht en balans tot aanzet van de beweging gebruikt. De 
basis tot het improviseren bestaat uit techniekoefeningen 
en danscombinaties met variaties in dynamiek, ruimte, tijd 
en vorm.

Docent:  Els Roemer
Code: 184  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  maandag van 14.30-15.30 uur
Start:  3 september

Werelddans 55+  
Aantal lessen: 30  Prijs: € 206,-

Een swingende en bijzondere danscursus waarin je in aan-
raking komt met uiteenlopende dansstijlen uit verschillende 
werelddelen. Naast de drie vaste dansstijlen Zigeunerdans, 
Afrikaanse dans en Latijns-Amerikaanse dans (dansen afge-
leid uit de stijlen salsa, zouk en fl amenco), passeren er ook 
andere wereldse dansbewegingen de revue. Bijvoorbeeld 
de Indiasedansstijl Bollywood.

Docent:  Els Roemer
Code: 185  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  maandag van 13.30-14.30 uur
Start:  3 september

Aerobics  
Aantal lessen: 30  Prijs: € 183,-

Bewegen op hedendaagse muziek waarbij conditie, 
spierversterking en ontspanning aan bod komen. Ook 
grondoefeningen voor stevige buik- en rugspieren zijn een 
vast onderdeel van de les. De les wordt afgesloten met een 
cooling-down en ontspanningsoefeningen. Elk onderdeel van 
de les wordt begeleid met bijpassende muziek.

Docent:  Anja Vermeulen
Code: 195  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  woensdag van 09.00-10.00 uur
Start:  5 september

Code: 196  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  woensdag van 19.30-20.30 uur
Start:  5 september

198197Power yoga  
Aantal lessen: 30  Prijs: € 183,-

Power yoga is een dynamische vorm van yoga die lichaams-
houdingen, zgn. asana´s en ademhalingstechniek gebruikt 
om een staat van harmonie te bereiken. Lichaam, geest en 
ziel worden verenigd zodat we een positief zelfbewustzijn 
kunnen ervaren.

Docent:  Anja Vermeulen
Code: 197  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  woensdag van 20.30-21.30 uur
Start:  5 september

Code: 198  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  donderdag van 11.00-12.00 uur
Start:  6 september

203200Aerobics/Bodygym    
55+  
Aantal lessen: 30  Prijs: € 183,-

Bewegen op rustige muziek waarbij ook balans- en coördi-
natie aan bod komt. Rek-, strek- en ademhalingsoefeningen 
zorgen op het eind van de les voor een totale ontspanning. 
Kortom een uurtje gemakkelijk bewegen op aangename 
muziek, waarbij ontspanning en gezelligheid voorop staat!

Docent:  Anja Vermeulen
Code: 200  Voor: beginners-gevorderden 
Lessen op:  woensdag van 10.00-11.00 uur
Start:  5 september

Code: 203  Voor: beginners-gevorderden 
Lessen op:  woensdag van 12.00-13.00 uur
Start:  5 september

206205204202Pilates 
    
Aantal lessen: 30  Prijs: € 223,-

 
Pilates verbetert de coördinatie, concentratie, controle, 
balans, houding en fl exibiliteit. Het krachtcentrum of po-
werhouse (buik, onderrug, bil- en dijbeenspieren) wordt 
versterkt. Pilates zorgt voor een positief lichaamsbewustzijn 
en mentale veerkracht!

Docent:  Anja Vermeulen
Code: 202  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  woensdag van 11.00-12.00 uur
Start:  5 september

Code: 204  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  woensdag van 18.30-19.30 uur
Start:  5 september

Code: 205  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  donderdag van 09.00-10.00 uur
Start:  6 september

Code: 206  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  donderdag van 10.00-11.00 uur
Start:  6 september

Symboliek     
in de 17de eeuw  
Aantal lessen: 6  Prijs: € 73,-

In de Hollandse schilderkunst van de 17e eeuw verbergt een 
ogenschijnlijk naturalistisch uiterlijk van een schilderij vaak 
symboliek. Niet alleen personen maar ook dieren, planten en 
voorwerpen, hebben vaak een tweede betekenis.

Docent:  Erna Charbon
Code: 472  Voor: beginners
Lessen op:  maandag van 09.30-11.00 uur
Start:  21 januari
Plaats:  Regenboogkerk

Hedendaagse kunst   
Aantal lessen: 12  Prijs: € 147,-

In de kunst van de 20ste en de 21ste eeuw spiegelt zich 
een wereld van gedachten en vormen. Aan de hand van 
boeiende recente kunstwerken gaan we in gesprek over 
de verschillende stijlen en stromingen Zo ontstaat een 
waardevol inzicht in de ontwikkeling van de Moderne kunst 
tot de Hedendaagse kunst. Incl. een bezoek aan het Van 
Abbemuseum.

Docent:  Jacqueline Nas
Code: 480  Voor: beginners
Lessen op:  woensdag van 16.00-17.30 uur
Start:  19 september
Plaats: Regenboogkerk

Redactie programmakrant: 
Diana van Grootel en Marie-José van der Sandt

Druk/Vormgeving:  
Drukkerij Messerschmidt Nuenen

Foto’s:     
Francien van Mil, Edgar Snelders, Ellen van Dijk, 
Frans Lammerts, Frank van Welie, Bart Verhagen en 
Maurits van Hout 

Druk- en zetfouten onder voorbehoud.

THEATER    
EN MUSICAL

45Workshop: Schilderen  
als Vincent van Gogh 
Aantal lessen: 1  Prijs: € 10,-

We verplaatsen ons in Vincent van Gogh. We schilderen 
zoals hij schilderde en laten ons inspireren door een van zijn 
schilderijen. Net als Vincent werken we aan een schildersezel 
en werken we met acrylverf op doek. Aan het eind van de 
middag loopt ieder met een echt zelfgeschilderd schilderij de 
deur uit, een geïnspireerde ervaring rijker.

Docent:  Marjo van Meer
Code: 45  Voor: kinderen van 8 t/m 11 jaar
Lessen op:  zaterdag van 09.30-11.00 uur
Start:  6 oktober

THEATER    
EN MUSICAL

209Theatergroep   
volwassenen NIEUW  
Aantal lessen: 30  Prijs: € 379,-

 
De theatergroep gaat beginnen! Staat u te popelen om op 
het toneel te staan? Doe dan mee met de theatergroep! Kunt 
u goed, heel goed samenspelen met anderen of leeft u zich 
meteen in in uw rol? Dan is deze cursus echt iets voor U! Het 
aantal lessen is inclusief de voorstelling.

Docent:  Minke van Hoof
Code: 209  Voor: volwasssenen vanaf 18 jaar
Lessen op:  vrijdag van 20.00-21.30 uur
Start:  14 september

KINDEREN
Voor startdata zie betreffende cursusbeschrijving

BEELDENDE KUNST
Dag Cursus Code Tijd Lessen Prijs
2012
maandag Tekenen en schilderen 6 t/m 8 j. 31 16.00-17.30 12 €  66
woensdag Tekenen en schilderen 6 t/m 8 j. 30 13.30-15.00 30 €  164
woensdag Tekenen en schilderen 9 t/m 12 j. 42 15.30-17.00 30 €  164
woensdag Kleierlei 6 t/m 8 j. 27 15.45-17.15 30 €  164
woensdag Kleierlei 9 t/m12 j. 24 17.30-19.00 30 €  164
donderdag Kinderkunstklas 6 t/m 8 j.  20 16.30-18.00 30 €  164
zaterdag Kinderkunstklas 8 t/m 10 j.  21 10.00-11.30 30 €  164
zaterdag Viltcursus 9 t/m12 j.  36 10.00-12.00 10 €  73
zaterdag Schilderen als Vincent van Gogh.  45 09.30-11.00 1 €  10
zaterdag Cursus voor ouder en kind  44 09.30-11.00 10 €  63

2013
dinsdag Tekenen en schilderen 6 t/m 8 j. 32 16.00-17.30 12 €  66
zaterdag Dieren Tekenen en schilderen 47 09.30-11.00 10 €  55

DANS EN BEWEGING
maandag Peuterdans 2,5+ 80 10.45-11.15 30 €  80
maandag Peuterdans 3+ 81 11.15-11.45 30 €  80
maandag Kleuterdans 4+ 90 15.45-16.30 30 €  92
maandag Kinderdans 5+ 100 16.30-17.30 30 €  115
maandag Klassiek ballet  101 17.30-18.30 30 €  115
maandag Klassiek ballet niveau 2  103 19.00-20.00 30 € 115
dinsdag Popping & locking 10-12 j.  152 15.45-16.45  30 €  115
donderdag Swingdance 6+ 125 16.00-17.00 30 €  115
donderdag Swingdance 8+ 130 17.00-18.00 30 €  115
zaterdag Kleuterdans instroom klas  89 09.00-09.45  30 €  92
zaterdag Kinderdans 5+  99 09.45-10.45  30 €  115
zaterdag Klassiek ballet  102 10.45-11.45  30 €  115

THEATER EN MUSICAL
maandag Musical basisklas 9 t/m 11 jr 13 16.00-17.30 30 €  211
vrijdag Theaterklas 9 t/m 11 jr 11 16.00-17.30 30 €  164

JONGEREN
Voor startdata zie betreffende cursusbeschrijving

BEELDENDE KUNST
Dag Cursus Code Tijd Lessen Prijs

maandag Beeldhouwgroep 55 17.45-19.15 30 €  172
vrijdag Grafi ek-, teken- en schildergroep 51 16.30-18.30 30 €  205

DANS EN BEWEGING
zaterdag Jazzdance 2  145 12.00-13.00 30 €  115

THEATER EN MUSICAL
maandag Musical basisklas 12 t/m 14 jr 14 17.45-19.15 30 €  211
maandag Theaterklas 14 t/m 16 jr  16 19.30-21.00 30 €  164
vrijdag Theaterklas 12 t/m 13 jr 12 17.45-19.15 30 €  164

Volwassenen
Voor startdata zie betreffende cursusbeschrijving

Beeldende kunst
Dag Cursus Code Tijd Lessen Prijs
2012
maandag Beeldhouwen in steen/hout 380 19.30-22.00 20 €  340 
maandag Tekenen en schilderen 210 19.45-22.15 20 €  303 
dinsdag Edelsmeden 341 09.00-11.30 20 €  303 
dinsdag Tekenen en schilderen 222 09.30-12.00 20 €  303 
dinsdag Mentorklas Tek. en Schilderen  220 13.15-15.30 24 €  160 
dinsdag Tekenen en schilderen 230 19.30-22.00 24 €  357 
dinsdag Keramiek 364 19.30-22.00  24 €  358 
dinsdag Werkplaats grafi ek  320 20.00-22.00 25 €  250 
woensdag Keramiek 360 09.00-11.30 24 €  358 
woensdag Tekenen en schilderen  211 09.30-12.00 20 €  303 
woensdag Textiel ruImtelijk  333 09.30-12.00 20 €  303 
woensdag Keramiek 363 19.30-22.00  24 €  358 
woensdag Fotografi e Vervolg (1xp2wk)  410 19.30-22.30 14 €  351 
woensdag Fotografi e Basis (1xp2wk) 400 19.30-22.30 7 €  175 
woensdag Modeltekenen en schilderen 240 19.45-22.15 20 €  368 
donderdag Aquarel en gemengde technieken 280 09.15-11.45 20 €  303 
donderdag Werkplaats Houtsnijden  440 09.30-11.30 hele jaar 
donderdag Schilderen met ei-tempera verf  228 13.00-15.30 6 €  91 
donderdag Beeldhouwen in steen 381 19.30-22.00 20 €  340 
donderdag Tekenen en schilderen 231 19.45-22.15 20 €  303 
donderdag Edelsmeden 340 19.45-22.15 20 €  303 
donderdag Edelsmeden 342 09.00-11.30 20 €  303 
vrijdag Beeldhouwen in steen 382 09.00-11.30  20 €  340 
vrijdag Vilt plus 330 09.30-12.00 20 €  303 
vrijdag Beeldhouwen in steen 384 13.00-15.30 20 €  340 
vrijdag Vrij ruimtelijk werken 366 19.30-22.00 20 €  340 
zaterdag Een beeld gieten in aluminiumcement 394 09.30-12.00 8 €  158 
zaterdag Mozaïek schaal 392 09.30-12.00 6 €  103 
zaterdag Vrij ruimtelijk werken 367 13.00-17.00 20 €  385

2013      
maandag Beeldhouwwerkplaats  389 14.00-16.30 6 €  103 
maandag Beeldhouwen in steen/hout  388 19.30-22.00 6 €  103 
dinsdag Tekenen en schilderen  223 09.30-11.30  8 €  73 
dinsdag Raku keramiek 361 19.30-22.00 5 €  133 
woensdag Keramiek kennismaking  362 09.00-11.30 6 €  93 
woensdag Fotografi e Basis (1xp2wk) 401 19.30-22.30 7 €  175 
woensdag Portrettekenen en -schilderen 250 19.45-22.15 5 €  96 
donderdag Tekenen en Schilderen vergevorderden 229 13.00-15.30 12 €  182 
vrijdag Modeltekenenen en boetseren 386 09.00-11.30 6 €  115 
vrijdag Kennismaking wol vilten  331 09.30-12.00 6 €  85 
vrijdag Beeldhouwen in steen  385 13.00-15.30 6 €  103 
vri t/m zo Beelden van hout weekend  391 09.30-17.00 3 €  210 
vri t/m zo Beeldhouw-weekend 390 09.30-17.00 3 €  210 
zaterdag Werken met was en bronsgieten  393 09.30-12.00 6 €  103 
zaterdag Kledingstuk upcyclen 337 12.30-15.00 6 €  95 
zaterdag Sjaal / omslagdoek vilten  338 12.30-15.00 4 €  63 
zaterdag Machine-vilten 339 12.30-15.00 8 €  126

Kunst en cultuur
maandag De klassieken  471 09.30-11.00 12 €  147 
maandag Symboliek in de 17de eeuw 472 09.30-11.00 6 €  73 
woensdag Hedendaagse kunst  480 16.00-17.30 12 €  147

Dans en Beweging
maandag Werelddans 55+ 185 13.30-14.30  30 €  206 
maandag Dansimprovisatie 55+ 184 14.30-15.30  30 €  206 
maandag Zumba 183 20.00-21.00 30 €  183 
woensdag Aerobics 195 09.00-10.00 30 €  183 
woensdag Aerobics/Bodygym 55+ 200 10.00-11.00 30 €  183 
woensdag Pilates  202 11.00-12.00 30 €  223 
woensdag Aerobics/Bodygym 55+ 203 12.00-13.00 30 €  183 
woensdag Pilates  204 18.30-19.30 30 €  223 
woensdag Aerobics  196 19.30-20.30 30 €  183 
woensdag Power yoga 197 20.30-21.30 30 €  183 
donderdag Pilates 205 09.00-10.00 30 €  223 
donderdag Pilates 206 10.00-11.00 30 €  223 
donderdag Power yoga 198 11.00-12.00 30 €  183 
donderdag Zumba 182 19.30-20.30 30 €  183 
vrijdag Zumba 186 11.00-12.00 30 €  183

Theater en musical
vrijdag Theaterklas volwassenen  209 20.00-21.30 30 €  379 
 

471Kunstgeschiedenis    
de klassieken 
Aantal lessen: 12  Prijs: € 147,-

Voor wie de Westerse kunst beter wil leren begrijpen is deze 
korte cursus van 12 lessen een prima start. Want het is niet 
altijd eenvoudig om kunstwerken te ‘plaatsen’ in een traditie 
of stijl, een periode of achtergrond of om de bedoelingen 
van de ambachtslieden, bouwmeesters en kunstenaars te 
doorgronden.

Docent:  Erna Charbon  
Code: 471  Voor: beginners
Lessen op:  maandag van 09.30-11.00 uur
Start:  24 september
Plaats:  Regenboogkerk

INVULLEN IN BLOKLETTERS

deelnemers boven de 18 jaar moet er 19% BTW worden gere-
kend. Op de prijs van alle bewegingsactiviteiten moet er 6% BTW 
worden gerekend. Op de prijs van álle workshops (ongeacht de 
leeftijden van de deelnemers) en activiteiten moet 19% worden 
berekend, met uitzondering van workshops en activiteiten voor 
het (kunst-) onderwijs aan kinderen en jongeren.
Materiaal en gereedschap Beeldende kunst: Voor de jeugdcur-
sussen is de cursusprijs inclusief verbruiksmateriaal. Materiaal-
kosten zijn niet  inbegrepen bij de cursussen voor volwassenen, 
tenzij dit expliciet wordt aangegeven. Basisgereedschap is 
aanwezig. 
Lesruimtes / lokalen: De meeste cursussen vinden plaats in cul-

tureel centrum Het Klooster, Park 1, 5671 GA Nuenen. De andere 
locaties worden vermeld bij de betreffende activiteit.
Extra activiteiten: Regelmatig organiseren docenten op eigen 
initiatief een excursie of een workshop. Deelname aan deze 
activiteiten geschiedt op eigen risico en Stichting CAN kan voor 
eventuele schade niet aansprakelijk worden gehouden.
Stichting Leergeld: Voor degenen, die de lesgelden niet (volledig) 
kunnen betalen, willen we wijzen op de mogelijkheid om beroep 
te doen op stichting Leergeld. Inlichtingen 06 - 25 28 65 45 , 

Meer informatie via leergeld@onsnet.nu en op de website van 
stichting Leergeld www.leergeld.nl
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R Dit cursusjaar bieden we een 
cursus kunstgeschiedenis aan 
van 12 bijeenkomsten die gaat 
over de kunst die u kunt aan-
treffen rond de Middellandse 
Zee: de kunst van Grieken, Ro-
meinen en Byzantijnse kunst. 
De cursus wordt overdag ge-
geven. Hierna is er een zeer 
interessante cursus over sym-
boliek in de beeldende kunst, 
vooral mensen die iets meer 
weten van de ontwikkelingen 
in de geschiedenis zullen deze 
cursus weten te waarderen. 
Dan is er ook nog een cursus 
over hedendaagse moderne 
kunst voor degenen die meer 
van de kunstenaars van de 
20e eeuw willen weten.

Waar is Kunstencentrum CAN naast kunst ook mee bezig?
Resultaten die Kunstencentrum CAN naast kunsteducatieve doelen en kunstedu-
catieve projecten met een sociaal-cultureel-pedagogisch aspecten nastreeft zijn 
onder andere: Persoonlijke groei; Creativiteit; Openstaan voor andere visies; 
Vrees omzetten in uitdaging; Zelfredzaamheid; Tevreden zijn over wat je maakt; 
Laten zien wat je voelt; Plezier hebben in het doen; Zelfverwerkelijking; Onder-
deel zijn van een groep; Kritiek durven geven en ontvangen; Je eigen standpunt 
verdedigen; Vraagtekens zetten bij eigen standpunt; Intellectuele groei; Intensi-
veren van de waarneming; Leren kijken; Leren onderscheiden; Leren interprete-
ren en Probleemoplossend denken; Ontwikkeling van de motorische vaardig-
heden; Ontwikkeling van de technische vaardigheden; Kunnen experimenteren; 
Andere meningen kunnen zien en waarderen; Kunnen refl ecteren.

VRIJWILLIGE MEDEWERKERS
GEZOCHT VOOR DIVERSE ACTIVITEITEN 

Interesse? Kijk op onze website www.kunstencentrumcan.nl vrijwilligerscoördinator Christa Alaert
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Voor kinderen en jongeren Op vrijdag 19 oktober, in de herfstvakantie, 
van 15.00 - 17.00 uur. www.kunstencentrumcan.nl

Kunstencentrum CAN is een landelijk erkende instelling voor kunsteducatie

Van 2 tot en met 10 juni vindt de 2e editie van de WAK (Week van de Amateurkunst ) plaats. Tijdens 
deze week zijn in Nuenen heel veel optredens, workshops en andere activiteiten waarbij mensen 
kennis kunnen maken met het plezier van amateurkunst. De WAK laat zien dat amateurkunst leeft!
Op woensdagmiddag 6 juni is er een kinderkunstcaroussel waarin kinderen kennis kunnen maken 
met verschillende kunstdisciplines. Ook zijn er losse kennismakingsworkshops en lessen voor 
kinderen, jongeren en volwassenen.
De WAK is in Nuenen georganiseerd door het PAN (platform amateurkunst Nuenen).Voor het 
programma van de WAK: www.kunstencentrumcan.nl

VAKANTIES 2012 - 2013
Herfst
zondag 14-10-2012 t/m zondag 21-10-2012

Kerst
zaterdag 22-12-2012 t/m zondag 06-01-2013

Voorjaar
zondag 10-02-2013 t/m zondag 17-02-2013

Pasen
zondag 31-03-2013 t/m  maandag 01-04-2013

Mei
zondag 28-04-2013 t/m zondag 12-05-2013

Pinksteren
zondag 19-05-2013 t/m maandag 20-05-2013

VRIJWILLIGE MEDEWERKERS GEZOCHT VOOR DIVERSE ACTIVITEITEN 
Interesse? Kijk op onze website www.kunstencentrumcan.nl vrijwilligerscoördinator Christa Alaert
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José Jansen is opgeleid aan de Academie 
voor Beeldende Kunsten Tilburg, de Konink-
lijke Academie voor Beeldende Kunsten ‘s 
Hertogenbosch en de Academie voor In-
dustriële Vormgeving Eindhoven, disciplines 
tekenen, schilderen en grafi ek. Sinds 1982 
werkt ze als vrij beeldend kunstenaar. 
Naast het CAN, sinds 1986, werkt ze bij 
vier andere kunstencentra en geeft work-
shops op aanvraag en werkt in opdracht.

Karin van den Broek is in 2002 afgestudeerd 
aan de vakschool in Schoonhoven. Daarvoor 
waren haar werkzaamheden binnen de 
activiteitenbegeleiding en het sociaal peda-
gogische werk. In 2006 is zij begonnen als 
zelfstandige en heeft een atelier aan huis 
waar ze voor particulieren sieraden op 
aanvraag ontwerpt en uitvoert.

Lilian van Rossum heeft de opleiding: 
1e graads textiel Academie voor Beeldende 
vorming afgerond, is docent coupeuse en 
volgt regelmatig nascholingen en workshops 
textiel. Ze is als docent verbonden aan di-
verse centra voor kunsteducatie, voortgezet 
onderwijs en hoger beroepsonderwijs. Ze 
exposeert regelmatig met toegepast en 
autonoom werk voornamelijk in vilt bij 
groepsexposities, internationaal rondrei-
zende viltexposities en in de kunstuitleen.

Mariëlle van den Bergh woont en werkt als 
beeldend kunstenaar in Eindhoven. Oplei-
dingen: Academie voor Beeldende Vorming 
Tilburg, Jan van Eyck Academie Maastricht. 
Werkperiodes en projecten in Ierland, 
Spanje, Duitsland, Tasmanië, Canada, 
India. Exposities 2010: Christus Triumfa-
torkerk, Den Haag/ “Rooms”, Artots, Den 
Bosch/ Land en Beeld, Asperen/ Museum 
Nagele, Noord-Oost polder/ De Medici, 
Nunspeet/ Patriothall Gallery, Edinburgh 

(U.K.) tijdens Edinburgh Art Festival 2010.

Marjo van Meer is in 1990 afgestudeerd aan 
Academie voor Beeldende Vorming Tilburg 
als 1e graad docent tekenen/schilderen en 
kunstgeschiedenis. In haar lessen wil ze 
mensen stimuleren, om zo goed mogelijk 
weer te geven wat ze beleven aan de 
werkelijkheid. Ze is zeer geïnteresseerd 
in ieders persoonlijk creatief proces. Marjo 
is ook werkzaam in haar eigen atelier.

Maurits van Hout is vanaf 2002 een fulltime 
beroepsfotograaf die werkt voor organisaties 
en bladen. Daarnaast fotografeert hij in de 
avonduren en maakt in het weekeinde ook 
veel muziek. Naast fotograferen is het les-
geven ook een passie. Hij geeft sinds 1997 
basiscursussen, deels in eigen beheer, 
maar ook voor het CAN. Zijn werk is te 
vinden op www.mauritsvanhout.com

Minke van Hoof is in 2009 afgestudeerd 
aan de opleiding ‘docent theater’ Academie 
voor Drama bij de Fontys Hogeschool voor 
de Kunsten in Tilburg. Sinds ze afgestudeerd 
is werkt ze als docent op de JTR Jeugd-
theaterschool in Tiel en verzorgde ze de 
cursus musical in Spijkernisse. Daarin heeft 
ze intensief samengewerkt met zang-, 
dans- en beeldende vormingsdocenten. 
Ze gebruikt veel muziek en beweging in 
haar theaterlessen.

Paula Groote-Versteegen studeerde in 1995 
af aan het Crabeth college Keramiek, in 
2000 aan de Gerrit Rietveld Academie en 
behaalde in 2003 de Didactische Bijscholing 
Beeldende Kunstenaars. Haar eigen werk 
zijn eenvoudige abstracte beelden, die een 
organische vorm hebben. Elk beeld heeft 
zijn eigen sfeer en geslotenheid, tezamen 
vormen ze een groep die een geborgen-
heid en veiligheid in zich heeft.

Peter Linnartz is afgestudeerd aan de Konink-
lijke Academie voor Kunst en Vormgeving te 
’s-Hertogenbosch. Hij heeft veel geëxposeerd 
waaronder in Museum Kempenland, Solo 
en Volkenkundig en Religieus Museum in 
Groningen. Momenteel doceert hij veel aan 
diverse centra. Hij is actief in vele discipli-
nes zoals Grafi ek, Keramiek, Beeldhou-
wen, Film en Fotografi e en vooral Tekenen 
en Schilderen. Thema’s zijn: landschap, 
fi guren, het ongrijpbare.

Pierre Cops heeft zijn opleiding gevolgd aan 
de kunstacademie Den Bosch, daarnaast 
heeft hij een opleiding als docent tekenen. 
Zijn werkzaamheden als kunstenaar be-
staan voornamelijk uit schilderkunst en 
grafi ek. In meerdere collecties is zijn werk 
opgenomen. Hij is tevens werkzaam bij 
het Grafi sch Atelier Daglicht in Eindhoven, 
en als docent bij diverse culturele instel-
lingen. Zijn werk is in meerdere collecties 
opgenomen.

Rianne Schaaf is afgestudeerd aan de Indus-
trial Design te Eindhoven en Hogeschool te 
Tilburg. Zij werkt samen met haar partner 
onder de naam ei-eiproducties. Haar cv. 
en agenda zijn te vinden onder de website 
www.ei-eiproducties.nl. Inmiddels geeft zij 
al geruime tijd cursussen en voordrachten 
op scholen en centra op het gebied van 
de beeldende vakken aan kinderen, 
jongeren en volwassenen.

Yolanda de Muijnck studeerde aan de Aca-
demie voor Beeldende Vorming Tilburg en 
studeerde af in 1989 als docent 1ste graads 
tekenen, schilderen en kunstgeschiedenis. 
Sindsdien is ze verbonden aan diverse 
instellingen als docent tekenen en schil-
deren voor alle leeftijden. Ze verzorgt 
kunstgeschiedenislessen “Hedendaagse 
Kunst” op aanvraag. Met haar eigen 
werk treedt ze regelmatig naar buiten bij 

presentaties en tentoonstellingen.

Yvonne van Loon
Hallo, Ik ben Yvonne van Loon. Ik kom uit 
Eindhoven (Noord-Brabant) en ben 31 jaar. 
Ik geef ruim 12 jaar diverse Sport- en Dans-
lessen als Allround Freelance Instructrice.

Addy van de Ven rondde zijn opleiding 
af in 1986 aan vakschool te Schoonhoven. 
Hij heeft zich ontwikkeld tot een allround 
goudsmid. Bedrijven en particulieren heb-
ben de weg naar zijn atelier in Nuenen 
gevonden waar hij sieraden ontwerpt en 
vervaardigt. Addy is auteur van het boek 
“Goudsmeden” (2012), een technisch 
standaardwerk, dat hij in eigen beheer 
uitgeeft.

Anja Vermeulen heeft in 1994 de opleiding 
tot Aerobics-instructrice afgerond, in 2005 
de Peak Pilates opleiding en in 2007 de 
opleiding Sport- en Beweegleider Senioren. 
In 2009 heeft ze het Zumba instructor 
certifi caat behaald en in 2010 de docen-
tenopleiding Power Yoga. Anja werkt 
o.a. als instructeur Nordic Walking en als 
docent beweging bij enkele regionale 
welzijnsstichtingen. Door middel van re-
gelmatige bijscholing blijft ze op de hoogte van 
de nieuwste ontwikkelingen op haar vakgebied.

Anneloes Filippo is afgestudeerd in 1996: 
Dansacademie Brabant richting docent 
Klassiek- en Jazzdans. Sindsdien werk-
zaam als dansdocente en vanaf 1999 ook 
als coördinator van de dansafdeling van 
kunstencentrum CAN. Verder werkt ze als 
vakdocent op de Basisschool De Kleine 
Akkers in Tilburg en geeft ze workshops 
dans voor kinderen. Sinds 2009 ook 
gediplomeerd Zumba instructrice.

Annemarie Verheijen startte met keramische 
vormgeving aan de Academie Beeldende 
Kunsten in Maastricht, studeerde in 1988 
af in autonoom plastische vormgeving en 
heeft in 1993 de docentenopleiding Beel-
dende Vorming/Kunsteducatie voltooid. 
Kunst in welke zin dan ook, is naar haar 
idee een groot goed voor het welzijn van 
de mens. Als maker of als aanschouwer: 
het ermee bezig zijn is een meerwaarde 
voor de mens! 

Carmen Haagsman is een ervaren docent 
beeldende kunst met een grote passie voor 
keramiek. Momenteel volgt ze de opleiding 
voor Keramische Technieken om zich ver-
der te specialiseren. Als docent streeft ze 
naar het geven van persoonlijke aandacht 
aan haar cursisten en het scheppen van 
een stimulerende, gezellige en rustige 
werksfeer

Christa Alaert is in 1991 Cum Laude afge-
studeerd aan de Hogeschool voor We-
tenschap en Kunst te Gent, specialisatie 
beeldhouwen. Ze was laureaat van de 
VZW Gulden Sporen, een competitie voor 
afgestudeerde kunstenaars. Ze is sinds 
1991 werkzaam als beeldend kunstenaar. 
Ze heeft regelmatig deelgenomen en 
ook prijzen gewonnen bij internationale 
kunstsymposia, competities en expo-
sities op het gebied van beeldhouwen. 
Naast docent is ze vrijwilligerscoördinator bij 
Kunstencentrum CAN

Ellis Renders studeerde af in Den Bosch aan 
de Koninklijke Academie voor Kunst en 
Vormgeving, afdeling autonome beeldende 
kunst 2-dimensionaal, en behaalde de 
aantekening voor bevoegd kunstvakdo-
cent. Sinds 1993 geeft ze les in tekenen, 
schilderen en grafiek bij verschillende 
kunstencentra in de regio. Verder heeft 
ze ruim 25 jaar ervaring als profes-
sioneel actrice en grimeur zowel in als 
buiten het theater.

Els Roemer volgde oorspronkelijk de oplei-
ding docent dansexpressie / folklore bij de 
dansacademie in Tilburg. Daarna legde 
zich, naast het lesgeven bij folkloredansver-
enigingen en danslessen aan kinderen en 
op scholen, toe op jazz en moderne dans. 
Ze legt de nadruk op het begeleiden van 
de ontwikkeling van algemene dansante 
vaardigheden en ook op het verder 
ontwikkelen van de artistieke talenten 
van de cursisten.

Erna Chabon studeerde kunstgeschiedenis 
in Utrecht en geeft reeds 25 jaar cursussen 
kunstgeschiedenis en lezingen in en rond 
Eindhoven. Zij werkt samen met galerie 
Hans Persoon in Veldhoven en met galerie 
Docters Art in Eindhoven. Sinds 2003 werkt 
ze bij het Van Abbe Museum in Eindhoven 
als rondleidster/cicerone (vraagbaak) 
voor de museumbezoekers. Daarnaast 
maakt zij deel uit van de kunstcommissie 
van Het Waalres Museum.

Eva Scheibenbauer is in Wenen afgestudeerd 
als grafisch vormgever. Studie industri-
ele vormgeving en vormgeving metaal en 
kunststoffen. 1972 Cum Laude met de titel 
Magister Artium afgestudeerd. Korte studie 
mode voor verhuizing naar Nederland. 
Om les te kunnen geven de KPDB met 
succes afgerond. Sinds 1986 verbonden 
aan het CAN en andere kunstcentra. 
Freelance opdrachten en deelname aan 
groepstentoonstellingen met driedimensionaal 
werk, schilderijen en fotografi e.

Jan de Koning studeerde van 1983-1988 aan 
de Academie voor Industriële Vormgeving, 
Eindhoven en behaalde zijn pedagogisch 
didactische aantekening in 1990 aan de 
academie te Den Bosch. Jan geeft les sinds 
1989 in tekenen, zeefdruk,schilderen, mo-
deltekenen, kinderen, jongeren, volwas-
senen. Van zichzelf zegt hij: ik heb een 
heldere,optimistische kijk op beeldende 
kunst en amateurkunst, ook voor wat 
betreft de cursussen.

Jacqueline Nas heeft de opleiding tot 
beeldend kunstenaar met pedagogische 
aantekening afgerond. Vanaf 1998 werkt 
ze in het van Abbemuseum als museum-
docent voor het basisonderwijs. Ze geeft 
cursussen, workshops en lezingen voor 
volwassenen over kunstgeschiedenis en 
kunstbeschouwing. Vanuit haar woon-
plek, de tuinen de Walburg in Nuenen, 
geeft zij Natuurworkshops voor kinde-
ren en jongeren in de vorm van schoolprojecten.

Jacques van Erven heeft de opleiding MO 
A+B tekenen in Tilburg gevolgd en de Jan 
van Eijck academie te Maastricht. Woont en 
werkt in Eindhoven. Sinds 1978 werkzaam 
als beeldend kunstenaar en als muzikant 
actief in allerlei groepen. Naast schilder 
(schildert met ei-tempera) ook grafi cus 
(etsen). Zijn werk heeft een sterke re-
latie met de natuur en de cyclus van 
het leven.

Jing Wang uit Eindhoven is een nieuwe 
docent dans bij Kunstencentrum CAN. Hij is 
een zeer ervaren standup danser en -do-
cent met specialisatie in dansstijl Popping 
en Locking. Hij is een expressieve danser 
die graag exploreert en creatief om gaat 
met bewegingen en muziek. Zijn uitda-
ging en doel is het opleiden, stimuleren 
en inspireren van dansers.
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José JansenJosé Jansen
voor Beeldende Kunsten Tilburg, de Konink-
lijke Academie voor Beeldende Kunsten ‘s 
Hertogenbosch en de Academie voor In-
dustriële Vormgeving Eindhoven, disciplines 
tekenen, schilderen en grafi ek. Sinds 1982 
werkt ze als vrij beeldend kunstenaar. 

Karin van den BroekKarin van den Broek
aan de vakschool in Schoonhoven. Daarvoor 
waren haar werkzaamheden binnen de 
activiteitenbegeleiding en het sociaal peda-
gogische werk. In 2006 is zij begonnen als 
zelfstandige en heeft een atelier aan huis 
waar ze voor particulieren sieraden op 

1e graads textiel Academie voor Beeldende 
vorming afgerond, is docent coupeuse en 
volgt regelmatig nascholingen en workshops 
textiel. Ze is als docent verbonden aan di-
verse centra voor kunsteducatie, voortgezet 
onderwijs en hoger beroepsonderwijs. Ze 
exposeert regelmatig met toegepast en 

1e graads textiel Academie voor Beeldende 

Mariëlle van den Bergh
beeldend kunstenaar in Eindhoven. Oplei-
dingen: Academie voor Beeldende Vorming 
Tilburg, Jan van Eyck Academie Maastricht. 
Werkperiodes en projecten in Ierland, 
Spanje, Duitsland, Tasmanië, Canada, 
India. Exposities 2010: Christus Triumfa-
torkerk, Den Haag/ “Rooms”, Artots, Den 

(U.K.) tijdens Edinburgh Art Festival 2010.

Marjo van MeeMarjo van Mee
Academie voor Beeldende Vorming Tilburg 
als 1e graad docent tekenen/schilderen en 
kunstgeschiedenis. In haar lessen wil ze 
mensen stimuleren, om zo goed mogelijk 
weer te geven wat ze beleven aan de 
werkelijkheid. Ze is zeer geïnteresseerd 

Maurits van HoutMaurits van HoutMaurits van HoutMaurits van Hout
beroepsfotograaf die werkt voor organisaties 
en bladen. Daarnaast fotografeert hij in de 
avonduren en maakt in het weekeinde ook 
veel muziek. Naast fotograferen is het les-
geven ook een passie. Hij geeft sinds 1997 
basiscursussen, deels in eigen beheer, 
maar ook voor het CAN. Zijn werk is te 

aan de opleiding ‘docent theater’ Academie 
voor Drama bij de Fontys Hogeschool voor 
de Kunsten in Tilburg. Sinds ze afgestudeerd 
is werkt ze als docent op de JTR Jeugd-
theaterschool in Tiel en verzorgde ze de 
cursus musical in Spijkernisse. Daarin heeft 
ze intensief samengewerkt met zang-, 

Paula Groote-VersteegenPaula Groote-Versteegen
af aan het Crabeth college Keramiek, in 
2000 aan de Gerrit Rietveld Academie en 
behaalde in 2003 de Didactische Bijscholing 
Beeldende Kunstenaars. Haar eigen werk 
zijn eenvoudige abstracte beelden, die een 
organische vorm hebben. Elk beeld heeft 
zijn eigen sfeer en geslotenheid, tezamen 

Peter LinnartzPeter Linnartz
lijke Academie voor Kunst en Vormgeving te 
’s-Hertogenbosch. Hij heeft veel geëxposeerd 
waaronder in Museum Kempenland, Solo 
en Volkenkundig en Religieus Museum in 
Groningen. Momenteel doceert hij veel aan 
diverse centra. Hij is actief in vele discipli-
nes zoals Grafi ek, Keramiek, Beeldhou-

Pierre CopsPierre Cops
de kunstacademie Den Bosch, daarnaast 
heeft hij een opleiding als docent tekenen. 
Zijn werkzaamheden als kunstenaar be-
staan voornamelijk uit schilderkunst en 
grafi ek. In meerdere collecties is zijn werk 
opgenomen. Hij is tevens werkzaam bij 
het Grafi sch Atelier Daglicht in Eindhoven, 

Rianne SchaafRianne Schaaf
trial Design te Eindhoven en Hogeschool te 
Tilburg. Zij werkt samen met haar partner 
onder de naam ei-eiproducties. Haar cv. 
en agenda zijn te vinden onder de website 
www.ei-eiproducties.nl. Inmiddels geeft zij 
al geruime tijd cursussen en voordrachten 

Yolanda de MuijnckYolanda de Muijnck
demie voor Beeldende Vorming Tilburg en 
studeerde af in 1989 als docent 1ste graads 
tekenen, schilderen en kunstgeschiedenis. 
Sindsdien is ze verbonden aan diverse 
instellingen als docent tekenen en schil-
deren voor alle leeftijden. Ze verzorgt 

presentaties en tentoonstellingen.
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Beeldhouwgroep
Aantal lessen: 30  Prijs: € 172,-

Je leert allerhande technieken die een beeldhouwer hanteert: 
Van idee tot beeld. Naast de traditionele materialen en 
technieken komt ook de assemblagetechniek en Trash-art 
aan bod. Weet je niet wat dat is? Kijk eens op You Tube! 
Misschien wil je wel naar een kunstopleiding, dan heb je 
goed materiaal om een portfolio te maken.

Docent:  Annemarie Verheijen
Code: 55  Voor: jongeren van 12 t/m 16 jaar
Lessen op:  maandag van 17.45-19.15 uur
Start:  17 september

Theaterklas jongeren
Aantal lessen: 30  Prijs: € 164,-

De theaterklas gaat weer beginnen! Sta jij te popelen om 
op het toneel te staan net als die andere grote sterren? 
Doe dan mee met de theaterklas! Kun je goed, heel goed 
samenspelen met anderen of leef jij je meteen in in je rol? 
Dan is de theaterklas echt iets voor jou! Het aantal lessen is 
inclusief de voorstelling.

Docent:  Minke van Hoof
Code: 12  Voor: jongeren vanaf 12 jaar
Lessen op:  vrijdag van 17.45-19.15 uur
Start:  14 september

Code: 16  Voor: jongeren vanaf 14 jaar
Lessen op:  maandag van 19.30-21.00 uur
Start: 17 september NIEUW

14Musical basisklas 
Aantal lessen: 30  Prijs: € 211

Hé jij daar! Sta jij wel eens voor de spiegel te dansen? Of ben 
jij de nieuwe musicalster die Joop van den Ende eigenlijk op 
de planken wil zien? Misschien zing je wel net zo mooi in de 
douche als op het podium? Kom meedoen met de musical 
van het jaar! Het aantal lessen is inclusief de voorstelling.

Docent:  o.a. Minke van Hoof
Code: 14  Voor: jongeren van 12 t/m 14 jaar
Lessen op:  maandag van 17.45-19.15 uur
Start:  17 september

Jazzdance 2 NIEUW   
(zaterdag) 
Aantal lessen: 30  Prijs:€ 115,-

In deze swingende jazzles komen verschillende style aanbod 
zoals musical, afrodance, streetdance, modern, hip hop en 
de belangrijke jazzdance technieken. Je hoeft geen ervaring 
te hebben om leuk mee te doen, maar je kunt wel heel goed 
worden. We werken aan steeds moeilijkere danscombinaties 
op lekker swingende eigentijdse muziek. Aan het einde van 
het jaar werken we naar een dansvoorstelling toe en na een 
aantal lessen is er een kijkles!

Docent:  Anneloes Filippo 
Code: 145  Voor: jongeren vanaf 12 jaar
Lessen op:  zaterdag van 12.00-13.00 uur
Start: 8 september

Popping & locking NIEUW 
Aantal lessen: 30  Prijs: € 115,-

Deze dansstijlen zijn ontstaan in Amerika, eind jaren 60 
begin jaren 70. Popping en locking zijn ontstaan aan de 
hand van Funk muziek. Je kan dan denken aan muziek ar-
tiesten zoals James Brown en later Michael Jackson. In deze 
cursus zullen we de basistechnieken trainen doormiddel van 
het aanleren en uitvoeren van choreografi eën met daarbij 
behorende oefeningen.

Docent:  Jing Wang
Code: 152  Voor: kinderen vanaf 10 jaar
Lessen op:  dinsdag van 15.45-16.45 uur
Start:  4 september

Beeldend werken is weg van het alledaagse, geconcentreerd bezig zijn met materiaal, kleur, vorm en verbeelding! 
Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons naar hartenlust tekenen, schilderen, beeldhouwen en boetseren 
met klei in een kunstzinnige en inspirerende omgeving! Ziet u zichzelf staan voor een groot wit schildersdoek met een 
palet vol kleuren en penselen in de hand? Of ben je iemand die met hamer en beitel een beeld uit een blok marmer 
tevoorschijn haalt? In onze lessen gaat het vooral om het zélf doen: kijken naar kunst, maken, zien, ervaren en bele-
ven. Onze docenten zijn professioneel beeldend kunstenaar én kunstvakdocent die vanuit hun eigen bevlogenheid 
en passie hun cursisten begeleiden. Zij laten u ontdekken dat u veel meer in u hebt dan u zelf al wist!

Tekenen en schilderen   
voor beginners 
Aantal lessen: 8  Prijs: € 73,-

Tekenen is de basis van veel disciplines in de kunst. Je 
leert vormen en ideeën weer te geven in het platte vlak. Je 
wordt in deze cursus op een inspirerende manier vertrouwd 
gemaakt met het tekenen en schilderen door uiteenlopende 
opdrachten. De begeleiding is gericht op ieders persoonlijke 
creativiteit en technische vaardigheden.

Docent:  Marjo van Meer
Code: 223  Voor: beginners
Lessen op:  dinsdag van 09.30-11.30 uur
Start:  26 maart

Mentorklas Tekenen    
en schilderen 
Bijeenkomsten 24  Prijs: € 160,-

 
De mentorklas is bedoeld voor mensen die al geruime tijd 
schilderen en overwegend zelfstandig kunnen werken. De 
begeleidend kunstvakdocent reikt, indien gewenst, thema’s, 
ideeën en werkwijzen aan. Tijdens het werkproces is er voor 
elke deelnemer aan het atelier voldoende gelegenheid voor 
overleg. De docent is 10 van de 24 bijeenkomsten aanwezig.

Docent:  Yolanda de Muijnck
Code: 220  Voor: gevorderden
Bijeenkomsten:  dinsdag van 13.15-15.30 uur
Start: 18 september

Schilderen met    
ei-tempera verf NIEUW 
Aantal lessen: 6  Prijs: € 91,-

 
We maken in deze cursus zelf de verf met bestanddelen als 
eieren, olie, water en pigment. Moeilijk is dit niet, leuk is het 
wel! Het duurt wel een poosje voordat men de eigenschap-
pen van de diverse pigmenten leert kennen. Na een eerste 
kennismaking gaat het zelf verf maken en mengen, gelijk 
op met het schilderen. 

Docent:  Jan de Koning
Code: 228  Voor: beginners- gevorderden
Lessen op:  donderdag van 13.00-15.30 uur
Start:  25 oktober

Tekenen en Schilderen  
vergevorderden NIEUW 
Aantal lessen: 12  Prijs: € 182,-

 
Deze cursus is bedoeld voor mensen die behoorlijk wat 
ervaring hebben, en die nu onderwerpen willen uitdiepen. 
Voorbeelden van thema’s zijn: een bepaalde tekst, een 
herinnering, een sfeerimpressie of iets concreets zoals 
(onderdelen van) een landschap, gebouwen, dieren etc. In 
feite is alles mogelijk. 

Docent:  Jan de Koning
Code: 228  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  donderdag van 13.00-15.30 uur,   
 van 15.30-17.00 uur vrij werken in het atelier
Start:  24 januari

Modeltekenen en   
schilderen 
Aantal lessen: 20  Prijs: € 368,-

 
Een geschikte cursus voor wie graag in cursusverband naar 
model wil werken. Er wordt gewerkt aan snelle korte schet-
sen, maar ook aan langere standen. Je leert goed te kijken 
en gaat de houding van het lichaam zien, verhoudingen 
te begrijpen en te meten. Allerlei verschillende teken- en 
schildermaterialen komen aan bod.

Docent:  José Jansen
Code: 240  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  woensdag van 19.45-22.15 uur
Start:  19 september

Korte cursus Portret-  
tekenen en -schilderen 
Aantal lessen: 5  Prijs: € 96,-

Aan de hand van levende ‘portretten’ leer je een gezicht of 
“kop” opbouwen. Via verschillende invalshoeken en ma-
nieren van aanpak kom je geleidelijk tot een goed lijkend 
portret. Iedereen wordt persoonlijk begeleid en er kan 
desgewenst ook geschilderd worden.

Docent:  José Jansen
Code: 250  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  woensdag van 19.45-22.15 uur
Start:  20 maart

Aquarel en gemengde   
technieken 
Aantal lessen: 20  Prijs: € 303,-

 
De eerste lessen werken beginners volgens een apart 
programma om vertrouwd te raken met techniek en ma-
teriaal. Gevorderden gebruiken deze aquareltechnieken, 
ook in combinatie met andere materialen, om een eigen 
interpretatie aan een onderwerp te geven. Regelmatig wordt 
het werk besproken, relaties naar kunstenaars gelegd en 
ervaringen uitgewisseld.

Docent:  Eva Scheibenbauer
Code: 280  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  donderdag van 09.15-11.45 uur
Start:  20 september

Werkplaats grafi ek 
Aantal lessen: 25  Prijs: € 250,-

In de werkplaats Grafi ek worden beginners begeleid in het 
leren toepassen van diverse grafi sche technieken. De basis 
van de lessen is de etstechniek. Hoe meer ervaring men 
heeft, des te meer er geëxperimenteerd kan worden om 
hierdoor de grafi sche technieken zo vrij mogelijk te benutten.

Docent:  Pierre Cops
Code: 320  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  dinsdag van 20.00-22.00 uur
Start:  18 september

Vilt plus 
Aantal lessen: 20  Prijs: € 303,-

Inhoud van de cursus: het uit wolvezels vilt laten ontstaan 
en het naar eigen idee en ‘handschrift’ verwerken tot een 
vorm. Voor vilters die wat creatiever met de techniek aan 
de slag willen. Iedere vier weken krijgt u een opdracht naar 
aanleiding van een thema of een stukje vilttechniek. U leert 
ook werken met de viltmachine.

Docent:  Lilian van Rossum
Code: 330  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  vrijdag van 09.30-12.00 uur
Start:  21 september

Kennismaking wol vilten   
Aantal lessen: 6  Prijs: € 85,-

Een introductiecursus voor wie kennis wil maken met de het 
vilten. Gekleurde merinowol en bergschaapwol vormt het 
basismateriaal voor het vilt dat we zelf maken. Met behulp 
van zeep en water en door wrijving met de handen ontstaat 
het viltwerk. Vilten verbindt: de losse vezels vormen uitein-
delijk een geheel. U leert ook werken met de viltmachine.

Docent:  Lilian van Rossum
Code: 331  Voor: beginners
Lessen op:  vrijdag van 09.30-12.00 uur
Start:  22 maart

Textiel ruimtelijk NIEUW   
Aantal lessen: 20  Prijs: € 303,-

In deze cursus leert u te ontwerpen om zo tot ruimtelijke 
vormen te komen. We maken zelf textiele lappen, maar we 
gaan ook met bestaand textiel werken. We werken over 
verschillende frames, verharden textiel, vullen vormen en 
werken over een kern. Zowel beginners als gevorderden 
kunnen aan deze cursus deelnemen.

Docent:  Mariëlle van den Bergh
Code: 333  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  woensdag van 09.30-12.00 uur
Start:  19 september

Kledingstuk upcyclen 337 
Aantal lessen: 6  Prijs: € 95,-

Een oud kledingstuk door middel van o.a. droog of natvilten 
vormgeven tot iets unieks en eigentijds. KLEDINGSTUK UPCY-
CLEN something old something new sluit aan bij de repair 
cafe’s die op het moment overal ontstaan. 

Docent:  Lilian van Rossum 
Code: 337  Voor: iedereen met een beetje viltervaring  
 kan meedoen
Lessen op:  zaterdag van 12.30-15.00 uur
Start:  19 januari

Sjaal / omslagdoek vilten 
Aantal lessen: 4  Prijs: € 63,-

Een sjaal/omslagdoek vilten in jouw persoonlijke kleuren-
gamma. Je bent een zomer, winter, herfst of lentetype. Met 
jouw warme of koele kleurenpalet vilt je op stof, een doek 
die jouw eigenheid weergeeft.

Docent:  Lilian van Rossum 
Code: 338  Voor: gevorderden
Lessen op:  zaterdag van 12.30-15.00 uur
Start:  9 maart

Machine-vilten 
Aantal lessen: 8  Prijs: € 126,-

 
2 dimensionaal: Een dik viltpaneel van zo’n 1.20 x 80 cm 
ontwerpen en na verschillende kleurproeven gemaakt te 
hebben, in de viltmachine vervilten. 3 dimensionaal: Een 
samengestelde ruimtelijke vorm in de wasmachine vilten. 
Deze vervolgens met naaldvilten verder vormen al schilde-
rend met gekleurde wol

Docent:  Lilian van Rossum en Mariëlle van den Berg
Code: 339  Voor: gevorderden
Lessen op:  zaterdag van 12.30-15.00 uur
Start:  6 april

Edelsmeden     
Aantal lessen: 20    Prijs: € 303,-

Zowel techniek als vormgeving spelen een belangrijke rol 
bij het maken van sieraden en objecten. We werken met 
materialen zoals alpaca, messing, koper en zilver, en verge-
vorderden werken ook met goud en het zetten van stenen.

Docent:  Karin van den Broek
Code: 341  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  dinsdag van 09.00-11.30 uur
Start:  18 september

Docent:  Addy van de Veen 
Code: 342  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  donderdag van 09.00-11.30 uur
Start:  20 september NIEUW

Docent:  Addy van de Veen 
Code: 340  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  donderdag van 19.45-22.15 uur
Start:  20 september

364363360Keramiek     
Aantal lessen: 24   Prijs: € 358,-

De cursus keramiek is een ontdekkingsreis in het werken 
met klei. Beginnende cursisten krijgen de basistechnieken 
aangereikt. Na het decoreren en glazuren wordt het werk 
gestookt in een keramiekoven. Gevorderden worden ge-
stimuleerd om de aangeboden keramische technieken op 
eigen wijze te gebruiken.

Docent:  Paula Groote-Versteegen
Code: 364  Voor: beginners
Lessen op:  dinsdag van 19.30-22.00 uur
Start:  18 september

Docent:  Carmen Haagsman
Code: 360  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  woensdag van 09.00-11.30 uur
Start:  19 september

Code: 363  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  woensdag van 19.30-22.00 uur
Start 24 oktober

Raku keramiek 
Aantal lessen: 5  Prijs: € 133,-

De Raku stooktechniek staat centraal in deze korte cursus. 
Aan het maken van de werkstukken worden 4 avondlessen 
besteed die vervolgens op de stookdag van (10.00 tot 16.00 
uur) worden geglazuurd en raku gestookt. Andere werkstuk-
ken kunnen worden gesmoord in de pitfi re. In dit primitieve 
vuurtje kunnen verrassende decoraties ontstaan!

Docent:  Paula Groote-Versteegen
Code: 361  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  dinsdag van 19.30-22.00 uur
Start:  16 april

Keramiek kennismaking   
Aantal lessen: 6  Prijs: € 93,-

Minicursus voor nieuwsgierige die meer willen weten over 
klei en glazuur en willen leren welke materialen en gereed-
schappen nodig zijn om keramisch werk te maken. Voor 
cursisten die nog geen afscheid van de klei kunnen nemen is 
dit een verlenging van de jaarcursus. Zij kunnen verder gaan 
met hun eigen werk en nieuwe ideeën uitwerken.

Docent:  Carmen Haagsman
Code: 362  Voor: beginners
Lessen op:  woensdag van 09.00-11.30 uur
Start:  17 april

367366Vrij ruimtelijk    
werken 
Aantal lessen: 20 van 2,5 of 4 uur  Prijs: hieronder

In deze cursus werkt u met uiteenlopende materialen: rivier-
klei, chamotteklei, was, gips, cement, metaal en speksteen. 
De technieken zijn onder andere boetseren, modelleren, 
hakken, construeren, mallen maken en ingieten. Dit jaar 
beginnen we met het maken van een groot beeld met behulp 
van boetseerklei.

Docent:  Mariëlle van den Bergh
Code: 366  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  vrijdag van 19.30-22.00 uur
Prijs: € 340,- 20 lessen van 2,5 uur
Start: 21 september

Docent:  Mariëlle van den Bergh
Code: 367  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  zaterdag van 13.00-17.00 uur
Prijs: € 544,- 20 lessen van 4 uur
Start:  27 oktober

Beeldhouwen in   
steen/hout 
Aantal lessen: 20 P Prijs: € 340,-

 Sinds mensenheugenis wordt er gekapt in steen en in hout. 
Beginners starten met zachte steensoorten, bijvoorbeeld 
een Serpentijn. Gevorderden kunnen in andere steensoorten 
werken, bijvoorbeeld albast. Lindehout is als kennismaking 
aan te bevelen voor het kappen van een eerste beeld. Het 
ontwerpproces is een belangrijk onderdeel in de cursus.

Docent:  Annemarie Verheijen
Code: 380  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  maandag van 19.30-22.00 uur
Start:  24 september

384382381Beeldhouwen    
in steen  
Aantal lessen: 20  Prijs: € 340,-

Het beeldhouwen wordt in alle facetten benaderd. Ter 
inspiratie worden voor geïnteresseerde cursisten om de 5 
lessen andere materialen en technieken besproken. Be-
werkingstechnieken van diverse steensoorten komen ruim 
aan bod evenals materialen en gereedschappen. Er wordt 
aandacht geschonken aan thematiek en het ontwikkelen 
van eigen ideeën.

Docent:  Christa Alaert
Code: 381  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  donderdag van 19.30-22.00 uur
Start:  20 september

Code: 382  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  vrijdag van 09.00-11.30 uur
Start:  21 september

Code: 384  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  vrijdag van 13.00-15.30 uur
Start:  21 september

Beeldhouwen in steen  
kennismaking  
Aantal lessen: 6  Prijs: € 103,-

Deze 6 bijeenkomsten bieden een introductie voor mensen 
die meer willen weten over het beeldhouwen en willen leren 
welke materialen en gereedschappen nodig zijn om in steen 
te werken. We beginnen met een zachte steensoort, albast, 
mergel of speksteen.

Docent:  Christa Alaert
Code: 385  Voor: beginners
Lessen op:  vrijdag van 13.00-15.30 uur
Start:  22 maart

Modeltekenenen en   
boetseren   
Aantal lessen: 6  Prijs: € 115,-

Deze cursus is een ondersteuning en verdieping van onze 
kennis over de opbouw, de verhoudingen en de anatomie 
van de mens. We kijken naar de zeggingskracht van een 
houding en zoeken naar de essentie ervan door middel van 
korte schetsen. We werken naar levend model op papier 
en in klei.

Docent:  Christa Alaert
Code: 386  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  vrijdag van 09.00-11.30 uur
Start:  22 maart

388Beeldhouwen in   
steen/hout kennismaking  
Aantal lessen: 6  Prijs: € 103,-

Een introductie voor mensen die meer willen weten over 
beeldhouwen en over de materialen en gereedschappen 
die nodig zijn om in hout of steen te werken. We beginnen 
met een zachte hout- of steensoort. Voor cursisten, die nog 
geen afscheid van het beeldhouwen kunnen nemen, is dit 
een verlenging van de jaarcursus.

Docent:  Annemarie Verheijen
Code: 388  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  maandag van 19.30-22.00 uur
Start:  11 maart

389Beeldhouwwerkplaats  
kennismaking 
Aantal lessen: 6  Prijs: € 103,-

Een introductie voor mensen die meer willen weten over 
de beeldhouwwerkplaats. De begeleiding is hoofdzakelijk 
individueel. Dus kom meedoen en ervaar zelf de uitdaging 
van het experiment! 

Docent:  Annemarie Verheijen
Code: 389  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  maandag van 14.00-16.30 uur
Start:  11 maart

Beeldhouw-weekend 
Aantal lessen: 3  Prijs: € 210,-

Voor beginners is deze workshop dé gelegenheid om kennis 
te maken met het beeldhouwen. Voor gevorderden is het een 
verdieping in de praktijk. We besteden aandacht aan thema-
tiek en het ontwikkelen van eigen ideeën. We beginnen het 
weekend met een inspirerende bespreking van beelden van 
waaruit een eigen thema gekozen kan worden.

Docent:  Christa Alaert
Code: 390  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  vrijdag t/m zondag van 09.30-17.00 uur
Data:  31 mei, 1 en 2 juni 2013

391Beelden van hout   
weekend   
Aantal lessen: 3  Prijs: € 210,-

Na inschatting van het technisch en artistiek kunnen aan 
het begin van de eerste bijeenkomst, stelt iedere cursist in 
overleg met de docent een eigen leerroute vast. We beste-
den veel aandacht aan het ontwerpen. Dit houtweekend is 
geschikt voor jong en oud en voor beginners en gevorderden.

Docent:  Annemarie Verheijen
Code: 391  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  vrijdag t/m zondag van 09.30-17.00 uur
Data:  10, 11, en 12 mei 2013

392Mozaïek schaal 
Aantal lessen: 6  Prijs: € 103,-

 
We gaan op zoek naar een eigen ontwerp met als thema: 
mandala’s. Dit ontwerp gaat u verwerken in een schaal. U 
leert over verschillende manieren van breken en snijden van 
steen, kleurencombinaties en het afwerken en ‘invoegen’ van 
het uiteindelijke werkstuk. Het resultaat is een schaal met een 
doorsnede van 45 cm.

Docent:  Christa Alaert
Code: 392  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  zaterdag van 09.30-12.00 uur
Start:  8 december

393Werken met was    
en bronsgieten   
Aantal lessen: 6  Prijs: € 103,-

In deze cursus leert u technieken van het boetseren met was 
en andere materialen in relatie tot brons gieten. U leert wat 
u wel en niet kunt doen om een beeld afgietbaar te maken 
volgens de verloren was methode. We werken aan een 
kleiner beeld om de drempel van het daadwerkelijk afgieten 
zo laag mogelijk te houden.

Docent:  Christa Alaert
Code: 393  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  zaterdag van 09.30-12.00 uur
Start:  23 februari

394Een beeld gieten in   
aluminiumcement   
Aantal lessen: 8  Prijs: € 158,-

Een in klei geboetseerd beeld is nog niet af. Of je gaat het uit-
hollen en bakken of je gaat er een mal op maken en afgieten 
in een ander materiaal. In deze cursus gaan we de beelden 
afgieten met aluminiumcement. In de eerste 4 lessen gaat 
u een beeld boetseren. Daarna maakt u hieromheen een 
mal van gips en wordt het gegoten in aluminiumcement.

Docent:  Christa Alaert
Code: 394  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  zaterdag van 09.30-12.00 uur
Start: 22 september

410Fotografi e Vervolg   
(1xper 2 weken) 
Aantal lessen: 14  Prijs: € 351,-

Aan de hand van fotobesprekingen en workshops op zater-
dag leert u als gevorderde hobbyfotograaf te fotograferen 
aan de hand van inhoud en waar nodig uw technieken te 
verbeteren. U dient actief te zijn en regelmatig op pad te 
gaan om foto’s te maken. Het is belangrijk dat u eerst de 
basiscursus heeft gevolgd.

Docent:  Maurits van Hout
Code: 410  Voor: gevorderden
Lessen op:  woensdag van 19.30-22.30 uur
Start:  12 september

440Werkplaats    
Houtsnijden  
Aantal lessen: hele jaar       Prijs: € 2,20 per ochtend

Op de donderdagmorgen is er de gelegenheid om vrij te 
komen werken in hout. Het is een werkplaats waar u naar 
eigen inzicht onder leiding van een vakman werkt. U zorgt 
voor uw eigen gereedschapsset en hout. Meer informatie bij: 
André van de Sande 040-2834504

Begeleider:  André van de Sande
Code: 440  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  donderdag van 09.30-11.30 uur
Start:  20 september

CAN-WEB-GALERIE
 

Cursisten en docenten hebben op onze website 
nieuwe stijl de mogelijkheid om te exposeren met 
eigen werk in onze digitale galerie. Er worden alleen 
kwalitatief goede foto’s van het beeldende werk ge-
plaatst. Tijdens de lessen en werkbesprekingen kunt 
u in overleg met uw docent foto’s nemen en die voor-
dragen voor publicatie in de galerie. Dit geldt ook voor 
onze jonge cursisten, want er is ook een kindergalerie!

Grafi ek-, teken-    
en schildergroep 
Aantal lessen: 30  Prijs: € 205,-

Je begint met tekenen en schilderen naar de waarneming of 
eigen fantasie. Daarna is een model de inspiratiebron en werk 
je naar de waarneming of verbeelding. In het laatste lesblok leer 
je etsen en ga je zeefdrukken in Grafi sch Atelier Daglicht in Eind-
hoven. Je wordt door verschillende kunstvakdocenten begeleid.

Docenten:  Jacques van Erven,    
 Marjo van Meer / Pierre Cops
Code: 51  Voor: jongeren van 12 t/m 16 jaar
Lessen op:  vrijdag van 16.30-18.30 uur
Start:  21 september

222211210Tekenen en    
schilderen 
Aantal lessen: 20 Prijs: € 303,-

 
Tekenen is de basis van veel disciplines in de kunst. Je 
leert vormen en ideeën weer te geven in het platte vlak. Je 
wordt in deze cursus op een inspirerende manier vertrouwd 
gemaakt met het tekenen en schilderen door uiteenlopende 
opdrachten. De begeleiding is gericht op ieders persoonlijke 
creativiteit en technische vaardigheden.

Docent:  José Jansen
Code: 210  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  maandag van 19.45-22.15 uur
Start:  17 september

Docent:  Marjo van Meer
Code: 222  Voor: beginners-gevorderden 
Lessen op:  dinsdag van 09.30-12.00 uur
Start: 18 september

Docent:  José Jansen
Code: 211  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  woensdag van 09.30-12.00 uur
Start: 19 september NIEUW

Docent:  Jacques van Erven
Code: 231  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  donderdag van 19.45-22.15 uur
Start:  20 september

Docent:  Peter Linnartz
24 lessen Prijs: € 357,-
Code: 230  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  dinsdag van 19.30-22.00 uur
Start: 18 september

401400Fotografi e Basis  
(1xper 2 weken)
Aantal lessen: 7  Prijs: € 175,-

 
In 7 lessen van 3 uur leert u aan de hand van eenvoudige 
tools betere foto’s te maken en ze uiteindelijk ook zo te 
bewerken zodat je trots kan zijn op het resultaat. Vereist zijn 
een spiegelrefl excamera en een statief. Bij de cursus is een 
theorieboekje inbegrepen. 

Docent:  Maurits van Hout
Code: 400  Voor: beginners
Lessen op:  woensdag van 19.30-22.30 uur
Start:  19 september

Code: 401  Voor: beginners
Lessen op:  woensdag van 19.30-22.30 uur
Start:  16 januari
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Theater is een van de oudste kunstvormen en is tevens eigentijds, vernieuwend en springlevend! Of je nu speelt in 
de toneelklas of acteert, zingt en danst in een musical: het is allemaal theater. Acteren is luisteren, reageren, zoeken, 
je kracht vinden en die in anderen herkennen. Vertrouwen krijgen, jezelf durven laten zien en horen. Verkennen, 
oefenen en spel. Dat is waar je mee bezig bent in de lessen. Serieus en vooral met plezier. Het cursusjaar sluiten 
we af met een voorstelling voor publiek. De resultaten mogen er zijn! Bij theater en musical staan plezier beleven 
en samenwerking centraal!
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De afdeling dans en beweging van Kunstencentrum CAN heeft een uitgebreid aanbod op het gebied van dans en 
beweging voor jong en oud. Het plezier bij het dansen, het aanleren van danstechnieken, het studeren voor een 
voorstelling vormen een onderdeel van de cursus. In een dansles staan betekent dat je op lekkere, eigentijdse muziek 
met je lichaam bezig bent. Je leert veel, want de docenten bij ons zijn professioneel opgeleid en weten precies hoe 
ze de juiste dansstijl over moeten brengen. De lessen staan garant voor dansplezier, passie, kwaliteit en oog voor 
talentontwikkeling. 
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Proefl essen  
DANS EN BEWEGING 
3, 4, 6 en 8 september
Op deze dagen zijn kinderen en jongeren van harte 
welkom bij gratis proefl essen. Dat geldt voor de cursus-
sen waar nog plaats is. Is een cursus vol dan kunnen er 
geen kinderen meer meedoen bij wijze van proefl es. 
Graag vooraf aanmelden bij de cursusadministratie 
dat u uw kind mee wil laten doen. Voor openingstijden 
van de administratie en telefoonnummer zie pagina 1.

Maandag 3 september 
Peuterdans 2,5+  10.45 - 11.15
Peuterdans 3+  11.15 - 11.45
Kleuterdans 4+  15.45 - 16.30
Kinderdans 6+  16.30 - 17.30
Klassiek ballet  17.30 - 18.30
Klassiek ballet, niveau 2  19.00 - 20.00

dinsdag 4 september
Popping&locking 15.45 - 16.45

donderdag 6 september
Swingdance 6+ 17.00 - 18.00
Swingdance 8+ 18.00 - 19.00

zaterdag 8 september
Kleuterdans instroom 09.00 - 09.45
Klassiek ballet   10.45 - 11.45
Jazzdance 2   12.00 - 13.00

Voor onderwijs en leerkrachten
Workshops en lessen op maat biedt uitkomst voor het 
onderwijs. Voorbeelden: cadeaupapier bedrukken, 
taaldrukwerkplaats, textielfabriek, de uitvinders, kleding 
oppimpen, danskriebels, maak je eigen theatervoor-
stelling. Neem voor de mogelijkheden gerust contact 
met ons op! In 2012 bieden we een breiproject aan 
voor leerlingen vanaf 10 jaar. Kijk ook naar het werk 
rondom het Park tijdens de WAK! Heeft u voorstellen 
voor andere kunstprojecten / lessen en workshops? 
We bespreken graag met u wat we kunnen bieden!

Ook kunnen we in onderling overleg kunst- en cul-
tuurworkshops voor groepen leerkrachten verzorgen 
en events organiseren voor schoolteams b.v. een 
onderwijskunstevent in het kader van een studiedag

Kunst, plezier beleven en nieuwe ontdekkingen doen 
zijn onze uitgangspunten, ook voor een verjaardags-
feestje of een bedrijfsworkshop. Kunstencentrum CAN 
beschikt over mogelijkheden voor tal van originele 
teambuilding activiteiten, die we voor u verzorgen op 
uw locatie of bij ons in Nuenen.
Zo bieden we U bijvoorbeeld diverse originele team-
building workshops met elk met een eigen karakter. 
Sommige zijn vooral gericht op samenwerking, 
anderen meer op kennismaking. De één actiever, 
de ander rustiger van aard, maar in alle gevallen 
een inspirerende belevenis waarbij u en uw collega’s 
actief aan de slag gaan. Voor meer informatie over de 
mogelijkheden: info@kunstencentrumcan.nl

TENTOONSTELLING  
van werk van kunstenaars die 

werken bij Kunstencentrum CAN 
van 13 mei t/m 10 juni, bij 

ART88, Mgr. Cuytenlaan 9 Nuenen.
Openingstijden:

Donderdag t/m zondag van 
14.00 uur tot 17.00 uur.

TENTOONSTELLING  
van werk van cursisten 2012 

19 augustus t/m 29 september
Het Klooster park 1, Nuenen

 heeft de opleiding tot 
beeldend kunstenaar met pedagogische 
aantekening afgerond. Vanaf 1998 werkt 

ren en jongeren in de vorm van schoolprojecten.

af in 1986 aan vakschool te Schoonhoven. 
Hij heeft zich ontwikkeld tot een allround 
goudsmid. Bedrijven en particulieren heb-
ben de weg naar zijn atelier in Nuenen 
gevonden waar hij sieraden ontwerpt en 
vervaardigt. Addy is auteur van het boek 
“Goudsmeden” (2012), een technisch 

presentaties en tentoonstellingen.

Yvonne van LoonYvonne van Loon
Hallo, Ik ben Yvonne van Loon. Ik kom uit 
Eindhoven (Noord-Brabant) en ben 31 jaar. 
Ik geef ruim 12 jaar diverse Sport- en Dans-
lessen als Allround Freelance Instructrice.

presentaties en tentoonstellingen.

af in 1986 aan vakschool te Schoonhoven. 

 volgde oorspronkelijk de oplei-
ding docent dansexpressie / folklore bij de 
dansacademie in Tilburg. Daarna legde 
zich, naast het lesgeven bij folkloredansver-
enigingen en danslessen aan kinderen en 

 studeerde kunstgeschiedenis 
in Utrecht en geeft reeds 25 jaar cursussen 
kunstgeschiedenis en lezingen in en rond 
Eindhoven. Zij werkt samen met galerie 
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José Jansen is opgeleid aan de Academie 
voor Beeldende Kunsten Tilburg, de Konink-
lijke Academie voor Beeldende Kunsten ‘s 
Hertogenbosch en de Academie voor In-
dustriële Vormgeving Eindhoven, disciplines 
tekenen, schilderen en grafi ek. Sinds 1982 
werkt ze als vrij beeldend kunstenaar. 
Naast het CAN, sinds 1986, werkt ze bij 
vier andere kunstencentra en geeft work-
shops op aanvraag en werkt in opdracht.

Karin van den Broek is in 2002 afgestudeerd 
aan de vakschool in Schoonhoven. Daarvoor 
waren haar werkzaamheden binnen de 
activiteitenbegeleiding en het sociaal peda-
gogische werk. In 2006 is zij begonnen als 
zelfstandige en heeft een atelier aan huis 
waar ze voor particulieren sieraden op 
aanvraag ontwerpt en uitvoert.

Lilian van Rossum heeft de opleiding: 
1e graads textiel Academie voor Beeldende 
vorming afgerond, is docent coupeuse en 
volgt regelmatig nascholingen en workshops 
textiel. Ze is als docent verbonden aan di-
verse centra voor kunsteducatie, voortgezet 
onderwijs en hoger beroepsonderwijs. Ze 
exposeert regelmatig met toegepast en 
autonoom werk voornamelijk in vilt bij 
groepsexposities, internationaal rondrei-
zende viltexposities en in de kunstuitleen.

Mariëlle van den Bergh woont en werkt als 
beeldend kunstenaar in Eindhoven. Oplei-
dingen: Academie voor Beeldende Vorming 
Tilburg, Jan van Eyck Academie Maastricht. 
Werkperiodes en projecten in Ierland, 
Spanje, Duitsland, Tasmanië, Canada, 
India. Exposities 2010: Christus Triumfa-
torkerk, Den Haag/ “Rooms”, Artots, Den 
Bosch/ Land en Beeld, Asperen/ Museum 
Nagele, Noord-Oost polder/ De Medici, 
Nunspeet/ Patriothall Gallery, Edinburgh 

(U.K.) tijdens Edinburgh Art Festival 2010.

Marjo van Meer is in 1990 afgestudeerd aan 
Academie voor Beeldende Vorming Tilburg 
als 1e graad docent tekenen/schilderen en 
kunstgeschiedenis. In haar lessen wil ze 
mensen stimuleren, om zo goed mogelijk 
weer te geven wat ze beleven aan de 
werkelijkheid. Ze is zeer geïnteresseerd 
in ieders persoonlijk creatief proces. Marjo 
is ook werkzaam in haar eigen atelier.

Maurits van Hout is vanaf 2002 een fulltime 
beroepsfotograaf die werkt voor organisaties 
en bladen. Daarnaast fotografeert hij in de 
avonduren en maakt in het weekeinde ook 
veel muziek. Naast fotograferen is het les-
geven ook een passie. Hij geeft sinds 1997 
basiscursussen, deels in eigen beheer, 
maar ook voor het CAN. Zijn werk is te 
vinden op www.mauritsvanhout.com

Minke van Hoof is in 2009 afgestudeerd 
aan de opleiding ‘docent theater’ Academie 
voor Drama bij de Fontys Hogeschool voor 
de Kunsten in Tilburg. Sinds ze afgestudeerd 
is werkt ze als docent op de JTR Jeugd-
theaterschool in Tiel en verzorgde ze de 
cursus musical in Spijkernisse. Daarin heeft 
ze intensief samengewerkt met zang-, 
dans- en beeldende vormingsdocenten. 
Ze gebruikt veel muziek en beweging in 
haar theaterlessen.

Paula Groote-Versteegen studeerde in 1995 
af aan het Crabeth college Keramiek, in 
2000 aan de Gerrit Rietveld Academie en 
behaalde in 2003 de Didactische Bijscholing 
Beeldende Kunstenaars. Haar eigen werk 
zijn eenvoudige abstracte beelden, die een 
organische vorm hebben. Elk beeld heeft 
zijn eigen sfeer en geslotenheid, tezamen 
vormen ze een groep die een geborgen-
heid en veiligheid in zich heeft.

Peter Linnartz is afgestudeerd aan de Konink-
lijke Academie voor Kunst en Vormgeving te 
’s-Hertogenbosch. Hij heeft veel geëxposeerd 
waaronder in Museum Kempenland, Solo 
en Volkenkundig en Religieus Museum in 
Groningen. Momenteel doceert hij veel aan 
diverse centra. Hij is actief in vele discipli-
nes zoals Grafi ek, Keramiek, Beeldhou-
wen, Film en Fotografi e en vooral Tekenen 
en Schilderen. Thema’s zijn: landschap, 
fi guren, het ongrijpbare.

Pierre Cops heeft zijn opleiding gevolgd aan 
de kunstacademie Den Bosch, daarnaast 
heeft hij een opleiding als docent tekenen. 
Zijn werkzaamheden als kunstenaar be-
staan voornamelijk uit schilderkunst en 
grafi ek. In meerdere collecties is zijn werk 
opgenomen. Hij is tevens werkzaam bij 
het Grafi sch Atelier Daglicht in Eindhoven, 
en als docent bij diverse culturele instel-
lingen. Zijn werk is in meerdere collecties 
opgenomen.

Rianne Schaaf is afgestudeerd aan de Indus-
trial Design te Eindhoven en Hogeschool te 
Tilburg. Zij werkt samen met haar partner 
onder de naam ei-eiproducties. Haar cv. 
en agenda zijn te vinden onder de website 
www.ei-eiproducties.nl. Inmiddels geeft zij 
al geruime tijd cursussen en voordrachten 
op scholen en centra op het gebied van 
de beeldende vakken aan kinderen, 
jongeren en volwassenen.

Yolanda de Muijnck studeerde aan de Aca-
demie voor Beeldende Vorming Tilburg en 
studeerde af in 1989 als docent 1ste graads 
tekenen, schilderen en kunstgeschiedenis. 
Sindsdien is ze verbonden aan diverse 
instellingen als docent tekenen en schil-
deren voor alle leeftijden. Ze verzorgt 
kunstgeschiedenislessen “Hedendaagse 
Kunst” op aanvraag. Met haar eigen 
werk treedt ze regelmatig naar buiten bij 

presentaties en tentoonstellingen.

Yvonne van Loon
Hallo, Ik ben Yvonne van Loon. Ik kom uit 
Eindhoven (Noord-Brabant) en ben 31 jaar. 
Ik geef ruim 12 jaar diverse Sport- en Dans-
lessen als Allround Freelance Instructrice.

Addy van de Ven rondde zijn opleiding 
af in 1986 aan vakschool te Schoonhoven. 
Hij heeft zich ontwikkeld tot een allround 
goudsmid. Bedrijven en particulieren heb-
ben de weg naar zijn atelier in Nuenen 
gevonden waar hij sieraden ontwerpt en 
vervaardigt. Addy is auteur van het boek 
“Goudsmeden” (2012), een technisch 
standaardwerk, dat hij in eigen beheer 
uitgeeft.

Anja Vermeulen heeft in 1994 de opleiding 
tot Aerobics-instructrice afgerond, in 2005 
de Peak Pilates opleiding en in 2007 de 
opleiding Sport- en Beweegleider Senioren. 
In 2009 heeft ze het Zumba instructor 
certifi caat behaald en in 2010 de docen-
tenopleiding Power Yoga. Anja werkt 
o.a. als instructeur Nordic Walking en als 
docent beweging bij enkele regionale 
welzijnsstichtingen. Door middel van re-
gelmatige bijscholing blijft ze op de hoogte van 
de nieuwste ontwikkelingen op haar vakgebied.

Anneloes Filippo is afgestudeerd in 1996: 
Dansacademie Brabant richting docent 
Klassiek- en Jazzdans. Sindsdien werk-
zaam als dansdocente en vanaf 1999 ook 
als coördinator van de dansafdeling van 
kunstencentrum CAN. Verder werkt ze als 
vakdocent op de Basisschool De Kleine 
Akkers in Tilburg en geeft ze workshops 
dans voor kinderen. Sinds 2009 ook 
gediplomeerd Zumba instructrice.

Annemarie Verheijen startte met keramische 
vormgeving aan de Academie Beeldende 
Kunsten in Maastricht, studeerde in 1988 
af in autonoom plastische vormgeving en 
heeft in 1993 de docentenopleiding Beel-
dende Vorming/Kunsteducatie voltooid. 
Kunst in welke zin dan ook, is naar haar 
idee een groot goed voor het welzijn van 
de mens. Als maker of als aanschouwer: 
het ermee bezig zijn is een meerwaarde 
voor de mens! 

Carmen Haagsman is een ervaren docent 
beeldende kunst met een grote passie voor 
keramiek. Momenteel volgt ze de opleiding 
voor Keramische Technieken om zich ver-
der te specialiseren. Als docent streeft ze 
naar het geven van persoonlijke aandacht 
aan haar cursisten en het scheppen van 
een stimulerende, gezellige en rustige 
werksfeer

Christa Alaert is in 1991 Cum Laude afge-
studeerd aan de Hogeschool voor We-
tenschap en Kunst te Gent, specialisatie 
beeldhouwen. Ze was laureaat van de 
VZW Gulden Sporen, een competitie voor 
afgestudeerde kunstenaars. Ze is sinds 
1991 werkzaam als beeldend kunstenaar. 
Ze heeft regelmatig deelgenomen en 
ook prijzen gewonnen bij internationale 
kunstsymposia, competities en expo-
sities op het gebied van beeldhouwen. 
Naast docent is ze vrijwilligerscoördinator bij 
Kunstencentrum CAN

Ellis Renders studeerde af in Den Bosch aan 
de Koninklijke Academie voor Kunst en 
Vormgeving, afdeling autonome beeldende 
kunst 2-dimensionaal, en behaalde de 
aantekening voor bevoegd kunstvakdo-
cent. Sinds 1993 geeft ze les in tekenen, 
schilderen en grafiek bij verschillende 
kunstencentra in de regio. Verder heeft 
ze ruim 25 jaar ervaring als profes-
sioneel actrice en grimeur zowel in als 
buiten het theater.

Els Roemer volgde oorspronkelijk de oplei-
ding docent dansexpressie / folklore bij de 
dansacademie in Tilburg. Daarna legde 
zich, naast het lesgeven bij folkloredansver-
enigingen en danslessen aan kinderen en 
op scholen, toe op jazz en moderne dans. 
Ze legt de nadruk op het begeleiden van 
de ontwikkeling van algemene dansante 
vaardigheden en ook op het verder 
ontwikkelen van de artistieke talenten 
van de cursisten.

Erna Chabon studeerde kunstgeschiedenis 
in Utrecht en geeft reeds 25 jaar cursussen 
kunstgeschiedenis en lezingen in en rond 
Eindhoven. Zij werkt samen met galerie 
Hans Persoon in Veldhoven en met galerie 
Docters Art in Eindhoven. Sinds 2003 werkt 
ze bij het Van Abbe Museum in Eindhoven 
als rondleidster/cicerone (vraagbaak) 
voor de museumbezoekers. Daarnaast 
maakt zij deel uit van de kunstcommissie 
van Het Waalres Museum.

Eva Scheibenbauer is in Wenen afgestudeerd 
als grafisch vormgever. Studie industri-
ele vormgeving en vormgeving metaal en 
kunststoffen. 1972 Cum Laude met de titel 
Magister Artium afgestudeerd. Korte studie 
mode voor verhuizing naar Nederland. 
Om les te kunnen geven de KPDB met 
succes afgerond. Sinds 1986 verbonden 
aan het CAN en andere kunstcentra. 
Freelance opdrachten en deelname aan 
groepstentoonstellingen met driedimensionaal 
werk, schilderijen en fotografi e.

Jan de Koning studeerde van 1983-1988 aan 
de Academie voor Industriële Vormgeving, 
Eindhoven en behaalde zijn pedagogisch 
didactische aantekening in 1990 aan de 
academie te Den Bosch. Jan geeft les sinds 
1989 in tekenen, zeefdruk,schilderen, mo-
deltekenen, kinderen, jongeren, volwas-
senen. Van zichzelf zegt hij: ik heb een 
heldere,optimistische kijk op beeldende 
kunst en amateurkunst, ook voor wat 
betreft de cursussen.

Jacqueline Nas heeft de opleiding tot 
beeldend kunstenaar met pedagogische 
aantekening afgerond. Vanaf 1998 werkt 
ze in het van Abbemuseum als museum-
docent voor het basisonderwijs. Ze geeft 
cursussen, workshops en lezingen voor 
volwassenen over kunstgeschiedenis en 
kunstbeschouwing. Vanuit haar woon-
plek, de tuinen de Walburg in Nuenen, 
geeft zij Natuurworkshops voor kinde-
ren en jongeren in de vorm van schoolprojecten.

Jacques van Erven heeft de opleiding MO 
A+B tekenen in Tilburg gevolgd en de Jan 
van Eijck academie te Maastricht. Woont en 
werkt in Eindhoven. Sinds 1978 werkzaam 
als beeldend kunstenaar en als muzikant 
actief in allerlei groepen. Naast schilder 
(schildert met ei-tempera) ook grafi cus 
(etsen). Zijn werk heeft een sterke re-
latie met de natuur en de cyclus van 
het leven.

Jing Wang uit Eindhoven is een nieuwe 
docent dans bij Kunstencentrum CAN. Hij is 
een zeer ervaren standup danser en -do-
cent met specialisatie in dansstijl Popping 
en Locking. Hij is een expressieve danser 
die graag exploreert en creatief om gaat 
met bewegingen en muziek. Zijn uitda-
ging en doel is het opleiden, stimuleren 
en inspireren van dansers.

 heeft in 1994 de opleiding 
tot Aerobics-instructrice afgerond, in 2005 
de Peak Pilates opleiding en in 2007 de 
opleiding Sport- en Beweegleider Senioren. 
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José JansenJosé Jansen
voor Beeldende Kunsten Tilburg, de Konink-
lijke Academie voor Beeldende Kunsten ‘s 
Hertogenbosch en de Academie voor In-
dustriële Vormgeving Eindhoven, disciplines 
tekenen, schilderen en grafi ek. Sinds 1982 
werkt ze als vrij beeldend kunstenaar. 

Karin van den BroekKarin van den Broek
aan de vakschool in Schoonhoven. Daarvoor 
waren haar werkzaamheden binnen de 
activiteitenbegeleiding en het sociaal peda-
gogische werk. In 2006 is zij begonnen als 
zelfstandige en heeft een atelier aan huis 
waar ze voor particulieren sieraden op 

1e graads textiel Academie voor Beeldende 
vorming afgerond, is docent coupeuse en 
volgt regelmatig nascholingen en workshops 
textiel. Ze is als docent verbonden aan di-
verse centra voor kunsteducatie, voortgezet 
onderwijs en hoger beroepsonderwijs. Ze 
exposeert regelmatig met toegepast en 

1e graads textiel Academie voor Beeldende 

Mariëlle van den Bergh
beeldend kunstenaar in Eindhoven. Oplei-
dingen: Academie voor Beeldende Vorming 
Tilburg, Jan van Eyck Academie Maastricht. 
Werkperiodes en projecten in Ierland, 
Spanje, Duitsland, Tasmanië, Canada, 
India. Exposities 2010: Christus Triumfa-
torkerk, Den Haag/ “Rooms”, Artots, Den 

(U.K.) tijdens Edinburgh Art Festival 2010.

Marjo van MeeMarjo van Mee
Academie voor Beeldende Vorming Tilburg 
als 1e graad docent tekenen/schilderen en 
kunstgeschiedenis. In haar lessen wil ze 
mensen stimuleren, om zo goed mogelijk 
weer te geven wat ze beleven aan de 
werkelijkheid. Ze is zeer geïnteresseerd 

Maurits van HoutMaurits van HoutMaurits van HoutMaurits van Hout
beroepsfotograaf die werkt voor organisaties 
en bladen. Daarnaast fotografeert hij in de 
avonduren en maakt in het weekeinde ook 
veel muziek. Naast fotograferen is het les-
geven ook een passie. Hij geeft sinds 1997 
basiscursussen, deels in eigen beheer, 
maar ook voor het CAN. Zijn werk is te 

aan de opleiding ‘docent theater’ Academie 
voor Drama bij de Fontys Hogeschool voor 
de Kunsten in Tilburg. Sinds ze afgestudeerd 
is werkt ze als docent op de JTR Jeugd-
theaterschool in Tiel en verzorgde ze de 
cursus musical in Spijkernisse. Daarin heeft 
ze intensief samengewerkt met zang-, 

Paula Groote-VersteegenPaula Groote-Versteegen
af aan het Crabeth college Keramiek, in 
2000 aan de Gerrit Rietveld Academie en 
behaalde in 2003 de Didactische Bijscholing 
Beeldende Kunstenaars. Haar eigen werk 
zijn eenvoudige abstracte beelden, die een 
organische vorm hebben. Elk beeld heeft 
zijn eigen sfeer en geslotenheid, tezamen 

Peter LinnartzPeter Linnartz
lijke Academie voor Kunst en Vormgeving te 
’s-Hertogenbosch. Hij heeft veel geëxposeerd 
waaronder in Museum Kempenland, Solo 
en Volkenkundig en Religieus Museum in 
Groningen. Momenteel doceert hij veel aan 
diverse centra. Hij is actief in vele discipli-
nes zoals Grafi ek, Keramiek, Beeldhou-

Pierre CopsPierre Cops
de kunstacademie Den Bosch, daarnaast 
heeft hij een opleiding als docent tekenen. 
Zijn werkzaamheden als kunstenaar be-
staan voornamelijk uit schilderkunst en 
grafi ek. In meerdere collecties is zijn werk 
opgenomen. Hij is tevens werkzaam bij 
het Grafi sch Atelier Daglicht in Eindhoven, 

Rianne SchaafRianne Schaaf
trial Design te Eindhoven en Hogeschool te 
Tilburg. Zij werkt samen met haar partner 
onder de naam ei-eiproducties. Haar cv. 
en agenda zijn te vinden onder de website 
www.ei-eiproducties.nl. Inmiddels geeft zij 
al geruime tijd cursussen en voordrachten 

Yolanda de MuijnckYolanda de Muijnck
demie voor Beeldende Vorming Tilburg en 
studeerde af in 1989 als docent 1ste graads 
tekenen, schilderen en kunstgeschiedenis. 
Sindsdien is ze verbonden aan diverse 
instellingen als docent tekenen en schil-
deren voor alle leeftijden. Ze verzorgt 

presentaties en tentoonstellingen.
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Programma 2012-2013Kunstencentrum 
BEELDENDE KUNST
Jongeren

BEELDENDE KUNST
Volwassenen

THEATER    
EN MUSICAL

DANS    
EN BEWEGING
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331
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338

231230

220

228

229

240

55

152

Beeldhouwgroep
Aantal lessen: 30  Prijs: € 172,-

Je leert allerhande technieken die een beeldhouwer hanteert: 
Van idee tot beeld. Naast de traditionele materialen en 
technieken komt ook de assemblagetechniek en Trash-art 
aan bod. Weet je niet wat dat is? Kijk eens op You Tube! 
Misschien wil je wel naar een kunstopleiding, dan heb je 
goed materiaal om een portfolio te maken.

Docent:  Annemarie Verheijen
Code: 55  Voor: jongeren van 12 t/m 16 jaar
Lessen op:  maandag van 17.45-19.15 uur
Start:  17 september

Theaterklas jongeren
Aantal lessen: 30  Prijs: € 164,-

De theaterklas gaat weer beginnen! Sta jij te popelen om 
op het toneel te staan net als die andere grote sterren? 
Doe dan mee met de theaterklas! Kun je goed, heel goed 
samenspelen met anderen of leef jij je meteen in in je rol? 
Dan is de theaterklas echt iets voor jou! Het aantal lessen is 
inclusief de voorstelling.

Docent:  Minke van Hoof
Code: 12  Voor: jongeren vanaf 12 jaar
Lessen op:  vrijdag van 17.45-19.15 uur
Start:  14 september

Code: 16  Voor: jongeren vanaf 14 jaar
Lessen op:  maandag van 19.30-21.00 uur
Start: 17 september NIEUW

14Musical basisklas 
Aantal lessen: 30  Prijs: € 211

Hé jij daar! Sta jij wel eens voor de spiegel te dansen? Of ben 
jij de nieuwe musicalster die Joop van den Ende eigenlijk op 
de planken wil zien? Misschien zing je wel net zo mooi in de 
douche als op het podium? Kom meedoen met de musical 
van het jaar! Het aantal lessen is inclusief de voorstelling.

Docent:  o.a. Minke van Hoof
Code: 14  Voor: jongeren van 12 t/m 14 jaar
Lessen op:  maandag van 17.45-19.15 uur
Start:  17 september

Jazzdance 2 NIEUW   
(zaterdag) 
Aantal lessen: 30  Prijs:€ 115,-

In deze swingende jazzles komen verschillende style aanbod 
zoals musical, afrodance, streetdance, modern, hip hop en 
de belangrijke jazzdance technieken. Je hoeft geen ervaring 
te hebben om leuk mee te doen, maar je kunt wel heel goed 
worden. We werken aan steeds moeilijkere danscombinaties 
op lekker swingende eigentijdse muziek. Aan het einde van 
het jaar werken we naar een dansvoorstelling toe en na een 
aantal lessen is er een kijkles!

Docent:  Anneloes Filippo 
Code: 145  Voor: jongeren vanaf 12 jaar
Lessen op:  zaterdag van 12.00-13.00 uur
Start: 8 september

Popping & locking NIEUW 
Aantal lessen: 30  Prijs: € 115,-

Deze dansstijlen zijn ontstaan in Amerika, eind jaren 60 
begin jaren 70. Popping en locking zijn ontstaan aan de 
hand van Funk muziek. Je kan dan denken aan muziek ar-
tiesten zoals James Brown en later Michael Jackson. In deze 
cursus zullen we de basistechnieken trainen doormiddel van 
het aanleren en uitvoeren van choreografi eën met daarbij 
behorende oefeningen.

Docent:  Jing Wang
Code: 152  Voor: kinderen vanaf 10 jaar
Lessen op:  dinsdag van 15.45-16.45 uur
Start:  4 september

Beeldend werken is weg van het alledaagse, geconcentreerd bezig zijn met materiaal, kleur, vorm en verbeelding! 
Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons naar hartenlust tekenen, schilderen, beeldhouwen en boetseren 
met klei in een kunstzinnige en inspirerende omgeving! Ziet u zichzelf staan voor een groot wit schildersdoek met een 
palet vol kleuren en penselen in de hand? Of ben je iemand die met hamer en beitel een beeld uit een blok marmer 
tevoorschijn haalt? In onze lessen gaat het vooral om het zélf doen: kijken naar kunst, maken, zien, ervaren en bele-
ven. Onze docenten zijn professioneel beeldend kunstenaar én kunstvakdocent die vanuit hun eigen bevlogenheid 
en passie hun cursisten begeleiden. Zij laten u ontdekken dat u veel meer in u hebt dan u zelf al wist!

Tekenen en schilderen   
voor beginners 
Aantal lessen: 8  Prijs: € 73,-

Tekenen is de basis van veel disciplines in de kunst. Je 
leert vormen en ideeën weer te geven in het platte vlak. Je 
wordt in deze cursus op een inspirerende manier vertrouwd 
gemaakt met het tekenen en schilderen door uiteenlopende 
opdrachten. De begeleiding is gericht op ieders persoonlijke 
creativiteit en technische vaardigheden.

Docent:  Marjo van Meer
Code: 223  Voor: beginners
Lessen op:  dinsdag van 09.30-11.30 uur
Start:  26 maart

Mentorklas Tekenen    
en schilderen 
Bijeenkomsten 24  Prijs: € 160,-

 
De mentorklas is bedoeld voor mensen die al geruime tijd 
schilderen en overwegend zelfstandig kunnen werken. De 
begeleidend kunstvakdocent reikt, indien gewenst, thema’s, 
ideeën en werkwijzen aan. Tijdens het werkproces is er voor 
elke deelnemer aan het atelier voldoende gelegenheid voor 
overleg. De docent is 10 van de 24 bijeenkomsten aanwezig.

Docent:  Yolanda de Muijnck
Code: 220  Voor: gevorderden
Bijeenkomsten:  dinsdag van 13.15-15.30 uur
Start: 18 september

Schilderen met    
ei-tempera verf NIEUW 
Aantal lessen: 6  Prijs: € 91,-

 
We maken in deze cursus zelf de verf met bestanddelen als 
eieren, olie, water en pigment. Moeilijk is dit niet, leuk is het 
wel! Het duurt wel een poosje voordat men de eigenschap-
pen van de diverse pigmenten leert kennen. Na een eerste 
kennismaking gaat het zelf verf maken en mengen, gelijk 
op met het schilderen. 

Docent:  Jan de Koning
Code: 228  Voor: beginners- gevorderden
Lessen op:  donderdag van 13.00-15.30 uur
Start:  25 oktober

Tekenen en Schilderen  
vergevorderden NIEUW 
Aantal lessen: 12  Prijs: € 182,-

 
Deze cursus is bedoeld voor mensen die behoorlijk wat 
ervaring hebben, en die nu onderwerpen willen uitdiepen. 
Voorbeelden van thema’s zijn: een bepaalde tekst, een 
herinnering, een sfeerimpressie of iets concreets zoals 
(onderdelen van) een landschap, gebouwen, dieren etc. In 
feite is alles mogelijk. 

Docent:  Jan de Koning
Code: 228  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  donderdag van 13.00-15.30 uur,   
 van 15.30-17.00 uur vrij werken in het atelier
Start:  24 januari

Modeltekenen en   
schilderen 
Aantal lessen: 20  Prijs: € 368,-

 
Een geschikte cursus voor wie graag in cursusverband naar 
model wil werken. Er wordt gewerkt aan snelle korte schet-
sen, maar ook aan langere standen. Je leert goed te kijken 
en gaat de houding van het lichaam zien, verhoudingen 
te begrijpen en te meten. Allerlei verschillende teken- en 
schildermaterialen komen aan bod.

Docent:  José Jansen
Code: 240  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  woensdag van 19.45-22.15 uur
Start:  19 september

Korte cursus Portret-  
tekenen en -schilderen 
Aantal lessen: 5  Prijs: € 96,-

Aan de hand van levende ‘portretten’ leer je een gezicht of 
“kop” opbouwen. Via verschillende invalshoeken en ma-
nieren van aanpak kom je geleidelijk tot een goed lijkend 
portret. Iedereen wordt persoonlijk begeleid en er kan 
desgewenst ook geschilderd worden.

Docent:  José Jansen
Code: 250  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  woensdag van 19.45-22.15 uur
Start:  20 maart

Aquarel en gemengde   
technieken 
Aantal lessen: 20  Prijs: € 303,-

 
De eerste lessen werken beginners volgens een apart 
programma om vertrouwd te raken met techniek en ma-
teriaal. Gevorderden gebruiken deze aquareltechnieken, 
ook in combinatie met andere materialen, om een eigen 
interpretatie aan een onderwerp te geven. Regelmatig wordt 
het werk besproken, relaties naar kunstenaars gelegd en 
ervaringen uitgewisseld.

Docent:  Eva Scheibenbauer
Code: 280  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  donderdag van 09.15-11.45 uur
Start:  20 september

Werkplaats grafi ek 
Aantal lessen: 25  Prijs: € 250,-

In de werkplaats Grafi ek worden beginners begeleid in het 
leren toepassen van diverse grafi sche technieken. De basis 
van de lessen is de etstechniek. Hoe meer ervaring men 
heeft, des te meer er geëxperimenteerd kan worden om 
hierdoor de grafi sche technieken zo vrij mogelijk te benutten.

Docent:  Pierre Cops
Code: 320  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  dinsdag van 20.00-22.00 uur
Start:  18 september

Vilt plus 
Aantal lessen: 20  Prijs: € 303,-

Inhoud van de cursus: het uit wolvezels vilt laten ontstaan 
en het naar eigen idee en ‘handschrift’ verwerken tot een 
vorm. Voor vilters die wat creatiever met de techniek aan 
de slag willen. Iedere vier weken krijgt u een opdracht naar 
aanleiding van een thema of een stukje vilttechniek. U leert 
ook werken met de viltmachine.

Docent:  Lilian van Rossum
Code: 330  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  vrijdag van 09.30-12.00 uur
Start:  21 september

Kennismaking wol vilten   
Aantal lessen: 6  Prijs: € 85,-

Een introductiecursus voor wie kennis wil maken met de het 
vilten. Gekleurde merinowol en bergschaapwol vormt het 
basismateriaal voor het vilt dat we zelf maken. Met behulp 
van zeep en water en door wrijving met de handen ontstaat 
het viltwerk. Vilten verbindt: de losse vezels vormen uitein-
delijk een geheel. U leert ook werken met de viltmachine.

Docent:  Lilian van Rossum
Code: 331  Voor: beginners
Lessen op:  vrijdag van 09.30-12.00 uur
Start:  22 maart

Textiel ruimtelijk NIEUW   
Aantal lessen: 20  Prijs: € 303,-

In deze cursus leert u te ontwerpen om zo tot ruimtelijke 
vormen te komen. We maken zelf textiele lappen, maar we 
gaan ook met bestaand textiel werken. We werken over 
verschillende frames, verharden textiel, vullen vormen en 
werken over een kern. Zowel beginners als gevorderden 
kunnen aan deze cursus deelnemen.

Docent:  Mariëlle van den Bergh
Code: 333  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  woensdag van 09.30-12.00 uur
Start:  19 september

Kledingstuk upcyclen 337 
Aantal lessen: 6  Prijs: € 95,-

Een oud kledingstuk door middel van o.a. droog of natvilten 
vormgeven tot iets unieks en eigentijds. KLEDINGSTUK UPCY-
CLEN something old something new sluit aan bij de repair 
cafe’s die op het moment overal ontstaan. 

Docent:  Lilian van Rossum 
Code: 337  Voor: iedereen met een beetje viltervaring  
 kan meedoen
Lessen op:  zaterdag van 12.30-15.00 uur
Start:  19 januari

Sjaal / omslagdoek vilten 
Aantal lessen: 4  Prijs: € 63,-

Een sjaal/omslagdoek vilten in jouw persoonlijke kleuren-
gamma. Je bent een zomer, winter, herfst of lentetype. Met 
jouw warme of koele kleurenpalet vilt je op stof, een doek 
die jouw eigenheid weergeeft.

Docent:  Lilian van Rossum 
Code: 338  Voor: gevorderden
Lessen op:  zaterdag van 12.30-15.00 uur
Start:  9 maart

Machine-vilten 
Aantal lessen: 8  Prijs: € 126,-

 
2 dimensionaal: Een dik viltpaneel van zo’n 1.20 x 80 cm 
ontwerpen en na verschillende kleurproeven gemaakt te 
hebben, in de viltmachine vervilten. 3 dimensionaal: Een 
samengestelde ruimtelijke vorm in de wasmachine vilten. 
Deze vervolgens met naaldvilten verder vormen al schilde-
rend met gekleurde wol

Docent:  Lilian van Rossum en Mariëlle van den Berg
Code: 339  Voor: gevorderden
Lessen op:  zaterdag van 12.30-15.00 uur
Start:  6 april

Edelsmeden     
Aantal lessen: 20    Prijs: € 303,-

Zowel techniek als vormgeving spelen een belangrijke rol 
bij het maken van sieraden en objecten. We werken met 
materialen zoals alpaca, messing, koper en zilver, en verge-
vorderden werken ook met goud en het zetten van stenen.

Docent:  Karin van den Broek
Code: 341  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  dinsdag van 09.00-11.30 uur
Start:  18 september

Docent:  Addy van de Veen 
Code: 342  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  donderdag van 09.00-11.30 uur
Start:  20 september NIEUW

Docent:  Addy van de Veen 
Code: 340  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  donderdag van 19.45-22.15 uur
Start:  20 september

364363360Keramiek     
Aantal lessen: 24   Prijs: € 358,-

De cursus keramiek is een ontdekkingsreis in het werken 
met klei. Beginnende cursisten krijgen de basistechnieken 
aangereikt. Na het decoreren en glazuren wordt het werk 
gestookt in een keramiekoven. Gevorderden worden ge-
stimuleerd om de aangeboden keramische technieken op 
eigen wijze te gebruiken.

Docent:  Paula Groote-Versteegen
Code: 364  Voor: beginners
Lessen op:  dinsdag van 19.30-22.00 uur
Start:  18 september

Docent:  Carmen Haagsman
Code: 360  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  woensdag van 09.00-11.30 uur
Start:  19 september

Code: 363  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  woensdag van 19.30-22.00 uur
Start 24 oktober

Raku keramiek 
Aantal lessen: 5  Prijs: € 133,-

De Raku stooktechniek staat centraal in deze korte cursus. 
Aan het maken van de werkstukken worden 4 avondlessen 
besteed die vervolgens op de stookdag van (10.00 tot 16.00 
uur) worden geglazuurd en raku gestookt. Andere werkstuk-
ken kunnen worden gesmoord in de pitfi re. In dit primitieve 
vuurtje kunnen verrassende decoraties ontstaan!

Docent:  Paula Groote-Versteegen
Code: 361  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  dinsdag van 19.30-22.00 uur
Start:  16 april

Keramiek kennismaking   
Aantal lessen: 6  Prijs: € 93,-

Minicursus voor nieuwsgierige die meer willen weten over 
klei en glazuur en willen leren welke materialen en gereed-
schappen nodig zijn om keramisch werk te maken. Voor 
cursisten die nog geen afscheid van de klei kunnen nemen is 
dit een verlenging van de jaarcursus. Zij kunnen verder gaan 
met hun eigen werk en nieuwe ideeën uitwerken.

Docent:  Carmen Haagsman
Code: 362  Voor: beginners
Lessen op:  woensdag van 09.00-11.30 uur
Start:  17 april

367366Vrij ruimtelijk    
werken 
Aantal lessen: 20 van 2,5 of 4 uur  Prijs: hieronder

In deze cursus werkt u met uiteenlopende materialen: rivier-
klei, chamotteklei, was, gips, cement, metaal en speksteen. 
De technieken zijn onder andere boetseren, modelleren, 
hakken, construeren, mallen maken en ingieten. Dit jaar 
beginnen we met het maken van een groot beeld met behulp 
van boetseerklei.

Docent:  Mariëlle van den Bergh
Code: 366  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  vrijdag van 19.30-22.00 uur
Prijs: € 340,- 20 lessen van 2,5 uur
Start: 21 september

Docent:  Mariëlle van den Bergh
Code: 367  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  zaterdag van 13.00-17.00 uur
Prijs: € 544,- 20 lessen van 4 uur
Start:  27 oktober

Beeldhouwen in   
steen/hout 
Aantal lessen: 20 P Prijs: € 340,-

 Sinds mensenheugenis wordt er gekapt in steen en in hout. 
Beginners starten met zachte steensoorten, bijvoorbeeld 
een Serpentijn. Gevorderden kunnen in andere steensoorten 
werken, bijvoorbeeld albast. Lindehout is als kennismaking 
aan te bevelen voor het kappen van een eerste beeld. Het 
ontwerpproces is een belangrijk onderdeel in de cursus.

Docent:  Annemarie Verheijen
Code: 380  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  maandag van 19.30-22.00 uur
Start:  24 september

384382381Beeldhouwen    
in steen  
Aantal lessen: 20  Prijs: € 340,-

Het beeldhouwen wordt in alle facetten benaderd. Ter 
inspiratie worden voor geïnteresseerde cursisten om de 5 
lessen andere materialen en technieken besproken. Be-
werkingstechnieken van diverse steensoorten komen ruim 
aan bod evenals materialen en gereedschappen. Er wordt 
aandacht geschonken aan thematiek en het ontwikkelen 
van eigen ideeën.

Docent:  Christa Alaert
Code: 381  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  donderdag van 19.30-22.00 uur
Start:  20 september

Code: 382  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  vrijdag van 09.00-11.30 uur
Start:  21 september

Code: 384  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  vrijdag van 13.00-15.30 uur
Start:  21 september

Beeldhouwen in steen  
kennismaking  
Aantal lessen: 6  Prijs: € 103,-

Deze 6 bijeenkomsten bieden een introductie voor mensen 
die meer willen weten over het beeldhouwen en willen leren 
welke materialen en gereedschappen nodig zijn om in steen 
te werken. We beginnen met een zachte steensoort, albast, 
mergel of speksteen.

Docent:  Christa Alaert
Code: 385  Voor: beginners
Lessen op:  vrijdag van 13.00-15.30 uur
Start:  22 maart

Modeltekenenen en   
boetseren   
Aantal lessen: 6  Prijs: € 115,-

Deze cursus is een ondersteuning en verdieping van onze 
kennis over de opbouw, de verhoudingen en de anatomie 
van de mens. We kijken naar de zeggingskracht van een 
houding en zoeken naar de essentie ervan door middel van 
korte schetsen. We werken naar levend model op papier 
en in klei.

Docent:  Christa Alaert
Code: 386  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  vrijdag van 09.00-11.30 uur
Start:  22 maart

388Beeldhouwen in   
steen/hout kennismaking  
Aantal lessen: 6  Prijs: € 103,-

Een introductie voor mensen die meer willen weten over 
beeldhouwen en over de materialen en gereedschappen 
die nodig zijn om in hout of steen te werken. We beginnen 
met een zachte hout- of steensoort. Voor cursisten, die nog 
geen afscheid van het beeldhouwen kunnen nemen, is dit 
een verlenging van de jaarcursus.

Docent:  Annemarie Verheijen
Code: 388  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  maandag van 19.30-22.00 uur
Start:  11 maart

389Beeldhouwwerkplaats  
kennismaking 
Aantal lessen: 6  Prijs: € 103,-

Een introductie voor mensen die meer willen weten over 
de beeldhouwwerkplaats. De begeleiding is hoofdzakelijk 
individueel. Dus kom meedoen en ervaar zelf de uitdaging 
van het experiment! 

Docent:  Annemarie Verheijen
Code: 389  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  maandag van 14.00-16.30 uur
Start:  11 maart

Beeldhouw-weekend 
Aantal lessen: 3  Prijs: € 210,-

Voor beginners is deze workshop dé gelegenheid om kennis 
te maken met het beeldhouwen. Voor gevorderden is het een 
verdieping in de praktijk. We besteden aandacht aan thema-
tiek en het ontwikkelen van eigen ideeën. We beginnen het 
weekend met een inspirerende bespreking van beelden van 
waaruit een eigen thema gekozen kan worden.

Docent:  Christa Alaert
Code: 390  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  vrijdag t/m zondag van 09.30-17.00 uur
Data:  31 mei, 1 en 2 juni 2013

391Beelden van hout   
weekend   
Aantal lessen: 3  Prijs: € 210,-

Na inschatting van het technisch en artistiek kunnen aan 
het begin van de eerste bijeenkomst, stelt iedere cursist in 
overleg met de docent een eigen leerroute vast. We beste-
den veel aandacht aan het ontwerpen. Dit houtweekend is 
geschikt voor jong en oud en voor beginners en gevorderden.

Docent:  Annemarie Verheijen
Code: 391  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  vrijdag t/m zondag van 09.30-17.00 uur
Data:  10, 11, en 12 mei 2013

392Mozaïek schaal 
Aantal lessen: 6  Prijs: € 103,-

 
We gaan op zoek naar een eigen ontwerp met als thema: 
mandala’s. Dit ontwerp gaat u verwerken in een schaal. U 
leert over verschillende manieren van breken en snijden van 
steen, kleurencombinaties en het afwerken en ‘invoegen’ van 
het uiteindelijke werkstuk. Het resultaat is een schaal met een 
doorsnede van 45 cm.

Docent:  Christa Alaert
Code: 392  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  zaterdag van 09.30-12.00 uur
Start:  8 december

393Werken met was    
en bronsgieten   
Aantal lessen: 6  Prijs: € 103,-

In deze cursus leert u technieken van het boetseren met was 
en andere materialen in relatie tot brons gieten. U leert wat 
u wel en niet kunt doen om een beeld afgietbaar te maken 
volgens de verloren was methode. We werken aan een 
kleiner beeld om de drempel van het daadwerkelijk afgieten 
zo laag mogelijk te houden.

Docent:  Christa Alaert
Code: 393  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  zaterdag van 09.30-12.00 uur
Start:  23 februari

394Een beeld gieten in   
aluminiumcement   
Aantal lessen: 8  Prijs: € 158,-

Een in klei geboetseerd beeld is nog niet af. Of je gaat het uit-
hollen en bakken of je gaat er een mal op maken en afgieten 
in een ander materiaal. In deze cursus gaan we de beelden 
afgieten met aluminiumcement. In de eerste 4 lessen gaat 
u een beeld boetseren. Daarna maakt u hieromheen een 
mal van gips en wordt het gegoten in aluminiumcement.

Docent:  Christa Alaert
Code: 394  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  zaterdag van 09.30-12.00 uur
Start: 22 september

410Fotografi e Vervolg   
(1xper 2 weken) 
Aantal lessen: 14  Prijs: € 351,-

Aan de hand van fotobesprekingen en workshops op zater-
dag leert u als gevorderde hobbyfotograaf te fotograferen 
aan de hand van inhoud en waar nodig uw technieken te 
verbeteren. U dient actief te zijn en regelmatig op pad te 
gaan om foto’s te maken. Het is belangrijk dat u eerst de 
basiscursus heeft gevolgd.

Docent:  Maurits van Hout
Code: 410  Voor: gevorderden
Lessen op:  woensdag van 19.30-22.30 uur
Start:  12 september

440Werkplaats    
Houtsnijden  
Aantal lessen: hele jaar       Prijs: € 2,20 per ochtend

Op de donderdagmorgen is er de gelegenheid om vrij te 
komen werken in hout. Het is een werkplaats waar u naar 
eigen inzicht onder leiding van een vakman werkt. U zorgt 
voor uw eigen gereedschapsset en hout. Meer informatie bij: 
André van de Sande 040-2834504

Begeleider:  André van de Sande
Code: 440  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  donderdag van 09.30-11.30 uur
Start:  20 september

CAN-WEB-GALERIE
 

Cursisten en docenten hebben op onze website 
nieuwe stijl de mogelijkheid om te exposeren met 
eigen werk in onze digitale galerie. Er worden alleen 
kwalitatief goede foto’s van het beeldende werk ge-
plaatst. Tijdens de lessen en werkbesprekingen kunt 
u in overleg met uw docent foto’s nemen en die voor-
dragen voor publicatie in de galerie. Dit geldt ook voor 
onze jonge cursisten, want er is ook een kindergalerie!

Grafi ek-, teken-    
en schildergroep 
Aantal lessen: 30  Prijs: € 205,-

Je begint met tekenen en schilderen naar de waarneming of 
eigen fantasie. Daarna is een model de inspiratiebron en werk 
je naar de waarneming of verbeelding. In het laatste lesblok leer 
je etsen en ga je zeefdrukken in Grafi sch Atelier Daglicht in Eind-
hoven. Je wordt door verschillende kunstvakdocenten begeleid.

Docenten:  Jacques van Erven,    
 Marjo van Meer / Pierre Cops
Code: 51  Voor: jongeren van 12 t/m 16 jaar
Lessen op:  vrijdag van 16.30-18.30 uur
Start:  21 september

222211210Tekenen en    
schilderen 
Aantal lessen: 20 Prijs: € 303,-

 
Tekenen is de basis van veel disciplines in de kunst. Je 
leert vormen en ideeën weer te geven in het platte vlak. Je 
wordt in deze cursus op een inspirerende manier vertrouwd 
gemaakt met het tekenen en schilderen door uiteenlopende 
opdrachten. De begeleiding is gericht op ieders persoonlijke 
creativiteit en technische vaardigheden.

Docent:  José Jansen
Code: 210  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  maandag van 19.45-22.15 uur
Start:  17 september

Docent:  Marjo van Meer
Code: 222  Voor: beginners-gevorderden 
Lessen op:  dinsdag van 09.30-12.00 uur
Start: 18 september

Docent:  José Jansen
Code: 211  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  woensdag van 09.30-12.00 uur
Start: 19 september NIEUW

Docent:  Jacques van Erven
Code: 231  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  donderdag van 19.45-22.15 uur
Start:  20 september

Docent:  Peter Linnartz
24 lessen Prijs: € 357,-
Code: 230  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  dinsdag van 19.30-22.00 uur
Start: 18 september

401400Fotografi e Basis  
(1xper 2 weken)
Aantal lessen: 7  Prijs: € 175,-

 
In 7 lessen van 3 uur leert u aan de hand van eenvoudige 
tools betere foto’s te maken en ze uiteindelijk ook zo te 
bewerken zodat je trots kan zijn op het resultaat. Vereist zijn 
een spiegelrefl excamera en een statief. Bij de cursus is een 
theorieboekje inbegrepen. 

Docent:  Maurits van Hout
Code: 400  Voor: beginners
Lessen op:  woensdag van 19.30-22.30 uur
Start:  19 september

Code: 401  Voor: beginners
Lessen op:  woensdag van 19.30-22.30 uur
Start:  16 januari

TH
EA

TE
R 

EN
 M

U
SI

CA
L

Theater is een van de oudste kunstvormen en is tevens eigentijds, vernieuwend en springlevend! Of je nu speelt in 
de toneelklas of acteert, zingt en danst in een musical: het is allemaal theater. Acteren is luisteren, reageren, zoeken, 
je kracht vinden en die in anderen herkennen. Vertrouwen krijgen, jezelf durven laten zien en horen. Verkennen, 
oefenen en spel. Dat is waar je mee bezig bent in de lessen. Serieus en vooral met plezier. Het cursusjaar sluiten 
we af met een voorstelling voor publiek. De resultaten mogen er zijn! Bij theater en musical staan plezier beleven 
en samenwerking centraal!
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De afdeling dans en beweging van Kunstencentrum CAN heeft een uitgebreid aanbod op het gebied van dans en 
beweging voor jong en oud. Het plezier bij het dansen, het aanleren van danstechnieken, het studeren voor een 
voorstelling vormen een onderdeel van de cursus. In een dansles staan betekent dat je op lekkere, eigentijdse muziek 
met je lichaam bezig bent. Je leert veel, want de docenten bij ons zijn professioneel opgeleid en weten precies hoe 
ze de juiste dansstijl over moeten brengen. De lessen staan garant voor dansplezier, passie, kwaliteit en oog voor 
talentontwikkeling. 
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Proefl essen  
DANS EN BEWEGING 
3, 4, 6 en 8 september
Op deze dagen zijn kinderen en jongeren van harte 
welkom bij gratis proefl essen. Dat geldt voor de cursus-
sen waar nog plaats is. Is een cursus vol dan kunnen er 
geen kinderen meer meedoen bij wijze van proefl es. 
Graag vooraf aanmelden bij de cursusadministratie 
dat u uw kind mee wil laten doen. Voor openingstijden 
van de administratie en telefoonnummer zie pagina 1.

Maandag 3 september 
Peuterdans 2,5+  10.45 - 11.15
Peuterdans 3+  11.15 - 11.45
Kleuterdans 4+  15.45 - 16.30
Kinderdans 6+  16.30 - 17.30
Klassiek ballet  17.30 - 18.30
Klassiek ballet, niveau 2  19.00 - 20.00

dinsdag 4 september
Popping&locking 15.45 - 16.45

donderdag 6 september
Swingdance 6+ 17.00 - 18.00
Swingdance 8+ 18.00 - 19.00

zaterdag 8 september
Kleuterdans instroom 09.00 - 09.45
Klassiek ballet   10.45 - 11.45
Jazzdance 2   12.00 - 13.00

Voor onderwijs en leerkrachten
Workshops en lessen op maat biedt uitkomst voor het 
onderwijs. Voorbeelden: cadeaupapier bedrukken, 
taaldrukwerkplaats, textielfabriek, de uitvinders, kleding 
oppimpen, danskriebels, maak je eigen theatervoor-
stelling. Neem voor de mogelijkheden gerust contact 
met ons op! In 2012 bieden we een breiproject aan 
voor leerlingen vanaf 10 jaar. Kijk ook naar het werk 
rondom het Park tijdens de WAK! Heeft u voorstellen 
voor andere kunstprojecten / lessen en workshops? 
We bespreken graag met u wat we kunnen bieden!

Ook kunnen we in onderling overleg kunst- en cul-
tuurworkshops voor groepen leerkrachten verzorgen 
en events organiseren voor schoolteams b.v. een 
onderwijskunstevent in het kader van een studiedag

Kunst, plezier beleven en nieuwe ontdekkingen doen 
zijn onze uitgangspunten, ook voor een verjaardags-
feestje of een bedrijfsworkshop. Kunstencentrum CAN 
beschikt over mogelijkheden voor tal van originele 
teambuilding activiteiten, die we voor u verzorgen op 
uw locatie of bij ons in Nuenen.
Zo bieden we U bijvoorbeeld diverse originele team-
building workshops met elk met een eigen karakter. 
Sommige zijn vooral gericht op samenwerking, 
anderen meer op kennismaking. De één actiever, 
de ander rustiger van aard, maar in alle gevallen 
een inspirerende belevenis waarbij u en uw collega’s 
actief aan de slag gaan. Voor meer informatie over de 
mogelijkheden: info@kunstencentrumcan.nl

TENTOONSTELLING  
van werk van kunstenaars die 

werken bij Kunstencentrum CAN 
van 13 mei t/m 10 juni, bij 

ART88, Mgr. Cuytenlaan 9 Nuenen.
Openingstijden:

Donderdag t/m zondag van 
14.00 uur tot 17.00 uur.

TENTOONSTELLING  
van werk van cursisten 2012 

19 augustus t/m 29 september
Het Klooster park 1, Nuenen

 heeft de opleiding tot 
beeldend kunstenaar met pedagogische 
aantekening afgerond. Vanaf 1998 werkt 

ren en jongeren in de vorm van schoolprojecten.

af in 1986 aan vakschool te Schoonhoven. 
Hij heeft zich ontwikkeld tot een allround 
goudsmid. Bedrijven en particulieren heb-
ben de weg naar zijn atelier in Nuenen 
gevonden waar hij sieraden ontwerpt en 
vervaardigt. Addy is auteur van het boek 
“Goudsmeden” (2012), een technisch 

presentaties en tentoonstellingen.

Yvonne van LoonYvonne van Loon
Hallo, Ik ben Yvonne van Loon. Ik kom uit 
Eindhoven (Noord-Brabant) en ben 31 jaar. 
Ik geef ruim 12 jaar diverse Sport- en Dans-
lessen als Allround Freelance Instructrice.

presentaties en tentoonstellingen.

af in 1986 aan vakschool te Schoonhoven. 

 volgde oorspronkelijk de oplei-
ding docent dansexpressie / folklore bij de 
dansacademie in Tilburg. Daarna legde 
zich, naast het lesgeven bij folkloredansver-
enigingen en danslessen aan kinderen en 

 studeerde kunstgeschiedenis 
in Utrecht en geeft reeds 25 jaar cursussen 
kunstgeschiedenis en lezingen in en rond 
Eindhoven. Zij werkt samen met galerie 
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Zondag 19 augustus 2012
De open dag op 19 augustus wordt voorafgegaan door een kinderkunstcarrousel, voor kinderen 
tussen 6 en 12 jaar, met workshops tekenen & schilderen, dans, keramiek, theater en muziek. 
De kinderkunstcarrousel wordt gehouden van 10.00 uur - 13.00 uur. Ieder kind kan vooraf 3 
workshops kiezen. Kosten: € 15,- per kind inclusief een hapje en een drankje.
Opgeven via de E-mail: info@kunstencentrumcan.nl. Meer informatie voor het bepalen van de 
keuze van uw kind voor de workshops binnen de kinderkunstcarroussel kunt u vinden op onze 
website: www.kunstencentrumcan.nl. De CAN kindercarrousel gaat door bij minimaal 35 kinderen.

Open dag: 
Tussen 13.00 en 16.00 uur staan onze deuren open voor alle informatie over onze cursussen 
en om in te schrijven voor beeldende kunst, dans, musical en theater. Het beeldend werk 
van cursisten van het afgelopen jaar is te zien in het gebouw, er zijn aanschuif-activiteiten 
en demonstraties. Iedereen is van harte welkom voor een gesprek met docenten, cursisten 
en leerlingen en om de werksfeer te proeven.
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Cursusadministratie: Diana van Grootel, T: 040 - 284 57 75   
 
maandag 13.30-15.30 uur, woensdag 19.00-22.00 uur en vrijdag 09.00-11.30 uur

E-mail: info@kunstencentrumcan.nl
Postadres: Sparrenlaan 28, 5671 BR Nuenen
Bezoekadres: Park 1, 5671 GA Nuenen  

Coördinatie Beeldende Kunst en Theater: Marie-José van der Sandt, T: 06 - 13 14 45 07
Coördinatie Dans en Beweging: Anneloes Filippo, T: 013 - 54 40 320
Uitgebreide informatie over onze activiteiten op www.kunstencentrumcan.nl 

Kunstencentrum Kunstencentrum 

INSCHRIJFVOORWAARDEN 
Kunstencentrum CAN Nuenen 2012-2013

Inschrijving kan alleen door volledige invulling en ondertekening 
van het inschrijfformulier van Kunstencentrum CAN. Bij een 
minderjarige dient een ouder/verzorger te tekenen.
Betaling van lesgeld dient per automatische incasso te ge-
beuren. Bij een bedrag boven de € 120,- is het mogelijk in 2 
termijnen te betalen (per automatische incasso) Hiervoor wordt 
€ 6,- administratiekosten gerekend, gelijkelijk verdeeld over 
de 2 termijnen. Indien u een factuur wilt ontvangen, geldt een 
toeslag van € 7,50. 
Bij niet tijdige betaling van het lesgeld, gevolgd door een 
aanmaning, wordt € 6,00 in rekening gebracht. Dit geldt ook 
voor stornering bij automatische incasso, dat bij herincasso                  
€ 6,00 wordt doorberekend. 
Plaatsing is op volgorde van binnenkomst. Indeling naar leeftijd 
en naar niveau. Voor de meeste cursussen is een minimale en 
maximale groepsgrootte bepaald. Bij onvoldoende inschrij-
vingen kan het bestuur besluiten om de cursus niet door te 
laten gaan.
Annulering kan alleen schriftelijk aangevraagd worden vóór 
de start van de cursus, indien u nog geen bevestigingsbrief 
ontvangen heeft. Annuleringskosten zijn € 25,00.
Tussentijds uitschrijven na plaatsing is het slechts bij hoge 
uitzondering mogelijk. Dit is alleen in het geval bij verhuizing, 
of ernstige, langdurige ziekte. De cursist dient hierbij een 
doktersverklaring te overleggen en schriftelijk aan het bestuur 
te melden. Hierbij wordt een uitschrijftermijn van een maand 
gehanteerd (= 4 lessen).
Roosterwijzingen kunnen in voorziene omstandigheden nood-
zaak zijn. Als uitgangspunt geldt dat lessen uitvallen wegens 
ziekte van docent of cursist, niet worden ingehaald. Wanneer 
méér dan 10 % van de lessen wegens ziekte van docent uitvalt, 
behoudt het bestuur van stichting CAN zich het recht voor, te 
besluiten tot een in haar ogen gepaste oplossing. Bijvoorbeeld 
door een vervanger in te zetten en of restitutie te verlenen voor 
de lessen die buiten de 10% vallen.
Bij inschrijving gaat men akkoord met GEBRUIK VAN BEELD-
MATERIAAL, verkregen tijdens activiteiten van het CAN voor 
publicitaire doeleinden.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voor ziet, beslist het 
bestuur van het CAN.

INSCHRIJVING en BETALING 
Inschrijfformulieren opsturen in voldoende gefrankeerde 
enveloppe naar Cursusadministratie CAN Sparrenlaan 28, 5671 
BR Nuenen.
Per cursus en per deelnemer één inschrijfformulier gebruiken. 
Extra formulieren kunnen aangevraagd worden bij de cursusad-
ministratie of zijn te downloaden van de website.
Na ondertekening is de inschrijving bindend en wordt geen 
cursusgeld terugbetaald. Tussentijdse opzegging leidt niet tot 
vermindering van het lesgeld. 
Betalingen naar Rabobank Nuenen, 137437080 t.n.v. Stichting 
Culturele Activiteiten Nuenen te Nuenen. Bij een bedrag boven de 
€ 120,- is het mogelijk in 2 termijnen te betalen (per automatische 
incasso) Hiervoor wordt € 6,- administratiekosten gerekend, 
gelijkelijk verdeeld over de 2 termijnen.. 

ALGEMEEN
BTW: Met ingang van september 2011 is de landelijke BTW 
wetgeving van kracht. Op de prijs van alle kunstactiviteiten voor 

INSCHRIJFFORMULIER 2012-2013
Voor- en achternaam  .................................................................................................................................................................................. M / V

Geboortedatum ......................................................................................................................................................................................................

(indien minderjarig) Naam ouder/ verzorger:  .....................................................................................................................................................

Adres:  .....................................................................................................................................................................................................................
 
Postcode:  .............................................................................. Woonplaats:  .........................................................................................................

(mobiel) of Tel.nr:  .................................................................. E-mail adres: .........................................................................................................

Cursus:  ...................................................................................................................................................................  Cursuscode  .........................

WIJZE VAN BETALING:

•  Eenmalige machtiging
Ondergetekende machtigt met giro/bankrekeningnummer om van zijn/haar rekening onderstaand totaalbedrag af te schrijven inzake 
de door zijn/haar geboekte cursus.
Ondergetekende zorgt te allen tijde voor een toereikend saldo. Totaalbedrag €………………………….
Afschrijving zal plaatsvinden binnen 90 dagen na ondertekening van de machtiging en gaat pas in wanneer u van ons een bevestigingsbrief 
heeft ontvangen. Wanneer de cursus niet doorgaat wordt het bedrag vanzelfsprekend niet van de rekening afgeschreven.

Naam :  ...................................................................................................................................................................................................................

Adres:  .....................................................................................................................................................................................................................

Postcode:  .............................................................................. Plaats:  ...................................................................................................................

Bankrekeningnr.:  .................................................................. INGrekeningnr.:  ....................................................................................................

Datum:  .................................................................................. Handtekening:  ......................................................................................................

Deze machtiging is onherroepelijk

•  Ik ga niet akkoord met machtiging voor eenmalige afschrijving en ik betaal nadat de factuur is toegezonden. Hiervoor geldt een 
toeslag van € 7,50.

Datum:  .................................................................................. Handtekening:  ......................................................................................................

Voor cursisten beneden de 18 jaar dienen de ouders/verzorgers te ondertekenen. Per cursus en per deelnemer één formulier gebruiken. 
Extra inschrijfformulieren kunnen aangevraagd worden bij de cursusadministratie of zijn te downloaden van de website. Bij een bedrag 
boven de € 120,- is het mogelijk in 2 termijnen te betalen (alléén bij incasso). Hiervoor worden € 6,- administratiekosten gerekend, gelijkelijk 
verdeeld over de 2 termijnen. Na ondertekening is de inschrijving bindend en wordt geen cursusgeld geannuleerd. Tussentijdse opzegging 
leidt niet tot vermindering van het lesgeld.
Opsturen in voldoende gefrankeerde enveloppe naar: Cursusadministratie CAN, Sparrenlaan 28, 5671 BR in Nuenen.

De inschrijfvoorwaarden en tarieven zijn gewijzigd per 14 maart 2012

BEELDENDE KUNST 
Kinderen

DANS EN BEWEGING
 

2120Kinderkunstklas   
NIEUW

 

Aantal lessen: 30  Prijs: € 164,-

Hier ga je aan het werk met allerlei technieken en ma-
terialen. Op het programma staan tekenen, schilderen, 
linoleumsneden maken, boetseren en ruimtelijk werken. De 
kinderkunstklas is er op donderdag en zaterdag. Elke keer is 
er weer een ander thema en gebruik je een andere techniek.

Docent:  Rianne Schaaf
Code: 20  Voor: kinderen van 9 t/m 12 jaar
Lessen op:  donderdag van 16.30-18.00 uur
Start:  13 september

Code: 21  Voor: kinderen van 9 t/m 12 jaar
Lessen op:  zaterdag van 10.00-11.30 uur
Start:  15 september

2724Atelier Kleierlei 
Aantal lessen: 30  Prijs: € 164,-

Bij kleierlei leer je hoe je beeldjes en gebruiksvoorwerpen 
kunt maken van klei. We werken met speelse opdrachten, 
waarin je jouw eigen verhaal kwijt kunt. Tijdens de lessen 
krijg je natuurlijk hulp bij je werk. Je leert ook hoe je je beel-
den kunt decoreren en glazuren. Daarna wordt het werk 
gebakken in een keramiekoven.

Docent:  Carmen Haagsman
Code: 24  Voor: kinderen van 6 t/m 8 jaar
Lessen op:  woensdag van 15.45-17.15 uur
Start:  12 september 

Code: 27  Voor: kinderen van 9 t/m 12 jaar
Lessen op:  woensdag van 17.30-19.00 uur
Start:  12 september

4230Atelier Tekenen    
en schilderen 
Aantal lessen: 30  Prijs: € 164,-

 
Je leert tekenen en schilderen met verschillende materialen 
zoals: pastelkrijt, oliekrijt, ecoline, houtskool en plakkaatverf. 
We werken vaak vanuit je fantasie of naar een sprookje 
en maken ook portretten of dieren. Je leert om kleuren tot 
nieuwe kleuren te mengen. Aan het eind van elke les mogen 
je ouders/verzorgers komen kijken!

Docent:  Ellis Renders
Code: 30  Voor: kinderen van 6 t/m 8 jaar
Lessen op:  woensdag van 13.30-15.00 uur
Start:  12 september

Code: 42  Voor: kinderen van 9 t/m 12 jaar
Lessen op:  woensdag van 15.30-17.00 uur
Start:  12 september

3231Korte cursus Tekenen   
en schilderen 
Aantal lessen: 12  Prijs: € 66,-

 
In deze korte cursus gaan we onze fantasie gebruiken, 
uit ons hoofd tekenen, natekenen én schilderen. Met in 
elke les een nieuw inspirerend onderwerp. We werken 
met verschillende materialen, potlood, contékrijt, oliekrijt, 
ecoline, plakkaatverf, aquarelverf en houtskool. Je ouders/
verzorgers mogen aan het eind van elke les al het moois 
komen bewonderen!

Docent: Marjo van Meer
Code 31: Voor: kinderen van 6 t/m 8 jaar.
Lessen op: maandag van 16.00-17.30 uur
Start 10 september

Code 32: Voor: kinderen van 6 t/m 8 jaar.
Lessen op: dinsdag van 16.00-17.30 uur
Start 22 januari

47

36Viltcursus 9 t/m12 jaar 
NIEUW  
Aantal lessen: 10  Prijs: € 73,-

Vilten is toveren met wol! Alsof je schildert met wol! Je legt 
losse wolvezels met verschillende kleuren in afzonderlijke 
lagen. We leggen plukjes wol tot een ruimtelijke vorm, die 
eenmaal vervilt ineens verandert in een fantastische knuf-
feltje of een handig mobieltasje. Het maken van vilt is een 
verrassende techniek!

Docent:  Lilian van Rossum 
Code: 36  Voor: kinderen van 9 t/m 12 jaar
Lessen op:  zaterdag van 10.00-12.00 uur
Start:  15 september

44Cursus voor ouder en kind 
Aantal lessen: 10  Prijs: € 63,- per persoon

In deze cursus zijn ouder en kind samen aan het werk 
en kunnen zij elkaar wederzijds stimuleren. Verschillende 
onderwerpen, die voor beiden interessant zijn, komen aan 
de orde. Bijvoorbeeld gaan we in ieder geval elkaars portret 
tekenen en een gezamenlijke schildering maken.

Docent:  Marjo van Meer
Code: 44  kind en ouder/verzorger
Lessen op:  zaterdag van 09.30-11.00 uur
Start:  27 oktober

8180Peuterdans
Aantal lessen: 30  Prijs: € 80,-

 
Bij peuterdans maken de kinderen kennis met dans. Het 
gaat hierbij om het ontdekken en ontwikkelen van de eigen 
bewegingsmogelijkheden. De lessen worden op een speelse 
manier gegeven en er is veel ruimte voor improvisatie en 
eigen inbreng. Op deze manier leren de kinderen op een 
leuke manier de mogelijkheden van dans kennen!

Docent:  Els Roemer
Code: 80  Voor: kinderen vanaf 2,5 jaar
Lessen op:  maandag van 10.45-11.15 uur
Start:  3 september

Code: 81  Voor: kinderen vanaf 3 jaar
Lessen op:  maandag van 11.15-11.45 uur
Start:  3 september

Passie voor kunst staat bij ons centraal. We proberen dit aan 
zoveel mogelijk mensen door te geven. We willen dat anderen 
meer van kunst begrijpen door middel van leren kijken naar 
kunst, praten over kunst en zelf kunst maken (o.a. beelden, 
schilderijen, keramiek, beweging, dans en theater). Onze 
workshops, cursussen, tentoonstellingen, voorstellingen en 
presentaties zijn voor ieder die in een ontspannen sfeer actief 
met beeldende kunst en of podiumkunsten bezig wil zijn.

We willen steeds meer kinderen, jongeren en volwassenen 
enthousiast laten worden voor kunst. We willen hen kunst 
beter leren begrijpen, hen leren kunst te waarderen en hen 
er nog meer van laten genieten. 

Daarom worden onze activiteiten in buitenschoolse en bin-
nenschoolse kunsteducatie verzorgd door professionele 
kunstenaars-docenten. We doen in Nuenen actief mee aan 
de organisatie van amateurkunstactiviteiten zoals de WAK.

10099Kinderdans 5+   
NIEUW 
Aantal lessen: 30  Prijs: € 115,-

Kinderen worden zich bewust van wat ze allemaal kunnen 
bewegen: niet alleen voeten of armen, maar je hele lijf!. 
We besteden veel aandacht aan houding, fysieke kwaliteit, 
dansgevoel en muzikaliteit. Aan het eind van het jaar werken 
we naar een dansvoorstelling toe. Na een aantal lessen is 
er een kijkles!

Docent:  Anneloes Filippo
Code: 99  Voor: kinderen vanaf 5 jaar
Lessen op:  zaterdag van 09.45-10.45 uur
Start:  8 september

Code: 100  Voor: kinderen vanaf 5 jaar
Lessen op:  maandag van 16.30-17.30 uur
Start:  3 september

Klassiek ballet niveau 2 
NIEUW 
Aantal lessen: 30  Prijs: € 115,-

Klassiek ballet is weer helemaal terug! Voor iedereen die de 
traditionele basis van klassieke dans wil leren. In de lessen 
klassiek ballet niveau 2 leer je de ballettechniek verder te ont-
wikkelen, deze lessen sluiten aan op de lessen van niveau 1

Docent:  Anneloes Filippo
Code: 103  Voor: kinderen vanaf 10 jaar
Lessen op:  maandag van 19.00-20.00 uur
Start:  3 september

Swingdance 6+/8+ 
Aantal lessen: 30  Prijs: € 115,-

De kinderen leren zich te bewegen in een eigentijdse dans-
vorm op swingende muziek. Ze Ieren loop- en springcombi-
naties en verschillende danspassen. In de les wordt gebruik 
gemaakt van de basistechniek van de moderne dans en 
van de jazz. Aan het eind van het jaar werken we naar een 
dansvoorstelling toe en na een aantal lessen is er een kijkles! 

Docent:  Anneloes Filippo
Code: 125  Voor: kinderen vanaf 6 jaar
Lessen op:  donderdag van 16.00-17.00 uur
Start:  6 september

Code: 130  Voor: kinderen vanaf 8 jaar
Lessen op:  donderdag van 17.00-18.00 uur
Start:  6 september

11

13Musical basisklas 
Aantal lessen: 30  Prijs: € 211,-

Hé jij daar! Sta jij wel eens voor de spiegel te dansen? Of ben 
jij de nieuwe musicalster die Joop van den Ende eigenlijk op 
de planken wil zien? Misschien zing je wel net zo mooi in de 
douche als op het podium? Kom meedoen met de musical 
van het jaar! Het aantal lessen is inclusief de voorstelling.

Docent:  o.a. Minke van Hoof
Code: 13  Voor: kinderen van 9 t/m 11 jaar
Lessen op:  maandag van 16.00-17.30 uur
Start:  17 september

Dieren Tekenen en schilderen 
Aantal lessen: 10  Prijs: € 55,-

Korte cursus tekenen en schilderen voor kinderen die het 
leuk vinden dieren te tekenen. We werken met verschillende 
teken- en schildermaterialen. Iedere les staat er een ander 
dier in de spotlights. Indien mogelijk brengen we ook een 
bezoek aan de kinderboerderij.

Docent:  Marjo van Meer
Code: 47  Voor: kinderen van 7 t/m 10 jaar
Lessen op:  zaterdag van 09.30-11.00 uur
Start:  30 maart

Theaterklas 
Aantal lessen: 30  Prijs: € 164,-

 
De theaterklas gaat weer beginnen! Sta jij te popelen om 
op het toneel te staan net als die andere grote sterren? 
Doe dan mee met de theaterklas! Kun je goed, heel goed 
samenspelen met anderen of leef jij je meteen in in je rol? 
Dan is de theaterklas echt iets voor jou! Het aantal lessen is 
inclusief de voorstelling.

Docent:  Minke van Hoof
Code: 11  Voor: kinderen vanaf 9 jaar
Lessen op:  vrijdag van 16.00-17.30 uur
Start:  14 september

89Kleuterdans instroom klas  
NIEUW 
Aantal lessen: 30  Prijs: € 92,-

Voor de kinderen die 4 jaar worden van de cursus peuter-
dans is deze les een prima aansluiting. Spelenderwijs leren 
de kinderen op muziek bewegen. Deze tweede kennisma-
king draagt ook bij aan een positieve ontwikkeling van de 
grove motoriek, ritme gevoel en muzikaliteit van kleuters. Aan 
het eind van het jaar werken we naar een dansvoorstelling 
toe en na een aantal lessen is er een kijkles!

Docent:  Anneloes Filippo
Code: 89  Voor: kinderen vanaf 4 jaar
Lessen op:  zaterdag van 09.00-09.45 uur
Start:  8 september

102101Klassiek ballet  
Aantal lessen: 30  Prijs: € 115,-

Klassiek ballet is weer helemaal terug! Voor iedereen die 
de traditionele basis van klassieke dans wil leren. Op piano 
muziek de barre oefeningen doen en op bijvoorbeeld Het 
Zwanenmeer of de Notenkraker au milieu dansen dat is toch 
wat elke prima ballerina wil beleven.

Docent:  Anneloes Filippo
Code: 101  Voor: kinderen vanaf 6 jaar
Lessen op:  maandag van 17.30-18.30 uur
Start:  3 september

Code: 102  Voor: kinderen vanaf 6 jaar
Lessen op:  zaterdag van 10.45-11.45 uur
Start:  8 september NIEUW

Kleuterdans 4+  
Aantal lessen: 30  Prijs: € 92,-

Spelenderwijs leren de kinderen op muziek bewegen. Deze 
eerste kennismaking draagt ook bij aan een positieve ontwik-
keling van de grove motoriek, ritme gevoel en muzikaliteit 
van kleuters. Aan het eind van het jaar werken we naar een 
dansvoorstelling toe en na een aantal lessen is er een kijkles!

Docent:  Anneloes Filippo
Code: 90  Voor: kinderen vanaf 4 jaar
Lessen op:  maandag van 15.45-16.30 uur
Start:  3 september
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EN CULTUUR
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Zumba  
Aantal lessen: 30    Prijs: € 183,-

 
“Zumba” betekent letterlijk “snel bewegen en lol hebben”. 
Met elke swingende Zumba workout werkt u aan uw onderli-
chaam, uw buikspieren, middel en uw bovenlichaam. De op-
zwepende muziek zorgt ervoor dat je niet eens door hebt dat 
je bezig bent met een intensieve training. Het is plezier, het 
is anders, het is makkelijk en super effectief, het is Zumba!

Docent:  Anneloes Filippo
Code: 183  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  maandag van 20.00-21.00 uur
Start:  3 september

Code: 182  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  donderdag van 19.30-20.30 uur
Start:  6 september

Docent:  Yvonne van Loon
Code: 186  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  vrijdag van 11.00-12.00 uur
Start:  7 september

Dansimprovisatie 55+  
Aantal lessen: 30  Prijs: € 206,-

Bij dansimprovisatie kunnen in principe alle bewegingen die 
denkbaar zijn gebruikt worden. Net zo als in de moderne 
dans worden ook hier onder meer de ademhaling, zwaar-
tekracht en balans tot aanzet van de beweging gebruikt. De 
basis tot het improviseren bestaat uit techniekoefeningen 
en danscombinaties met variaties in dynamiek, ruimte, tijd 
en vorm.

Docent:  Els Roemer
Code: 184  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  maandag van 14.30-15.30 uur
Start:  3 september

Werelddans 55+  
Aantal lessen: 30  Prijs: € 206,-

Een swingende en bijzondere danscursus waarin je in aan-
raking komt met uiteenlopende dansstijlen uit verschillende 
werelddelen. Naast de drie vaste dansstijlen Zigeunerdans, 
Afrikaanse dans en Latijns-Amerikaanse dans (dansen afge-
leid uit de stijlen salsa, zouk en fl amenco), passeren er ook 
andere wereldse dansbewegingen de revue. Bijvoorbeeld 
de Indiasedansstijl Bollywood.

Docent:  Els Roemer
Code: 185  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  maandag van 13.30-14.30 uur
Start:  3 september

Aerobics  
Aantal lessen: 30  Prijs: € 183,-

Bewegen op hedendaagse muziek waarbij conditie, 
spierversterking en ontspanning aan bod komen. Ook 
grondoefeningen voor stevige buik- en rugspieren zijn een 
vast onderdeel van de les. De les wordt afgesloten met een 
cooling-down en ontspanningsoefeningen. Elk onderdeel van 
de les wordt begeleid met bijpassende muziek.

Docent:  Anja Vermeulen
Code: 195  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  woensdag van 09.00-10.00 uur
Start:  5 september

Code: 196  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  woensdag van 19.30-20.30 uur
Start:  5 september

198197Power yoga  
Aantal lessen: 30  Prijs: € 183,-

Power yoga is een dynamische vorm van yoga die lichaams-
houdingen, zgn. asana´s en ademhalingstechniek gebruikt 
om een staat van harmonie te bereiken. Lichaam, geest en 
ziel worden verenigd zodat we een positief zelfbewustzijn 
kunnen ervaren.

Docent:  Anja Vermeulen
Code: 197  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  woensdag van 20.30-21.30 uur
Start:  5 september

Code: 198  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  donderdag van 11.00-12.00 uur
Start:  6 september

203200Aerobics/Bodygym    
55+  
Aantal lessen: 30  Prijs: € 183,-

Bewegen op rustige muziek waarbij ook balans- en coördi-
natie aan bod komt. Rek-, strek- en ademhalingsoefeningen 
zorgen op het eind van de les voor een totale ontspanning. 
Kortom een uurtje gemakkelijk bewegen op aangename 
muziek, waarbij ontspanning en gezelligheid voorop staat!

Docent:  Anja Vermeulen
Code: 200  Voor: beginners-gevorderden 
Lessen op:  woensdag van 10.00-11.00 uur
Start:  5 september

Code: 203  Voor: beginners-gevorderden 
Lessen op:  woensdag van 12.00-13.00 uur
Start:  5 september

206205204202Pilates 
    
Aantal lessen: 30  Prijs: € 223,-

 
Pilates verbetert de coördinatie, concentratie, controle, 
balans, houding en fl exibiliteit. Het krachtcentrum of po-
werhouse (buik, onderrug, bil- en dijbeenspieren) wordt 
versterkt. Pilates zorgt voor een positief lichaamsbewustzijn 
en mentale veerkracht!

Docent:  Anja Vermeulen
Code: 202  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  woensdag van 11.00-12.00 uur
Start:  5 september

Code: 204  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  woensdag van 18.30-19.30 uur
Start:  5 september

Code: 205  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  donderdag van 09.00-10.00 uur
Start:  6 september

Code: 206  Voor: beginners-gevorderden
Lessen op:  donderdag van 10.00-11.00 uur
Start:  6 september

Symboliek     
in de 17de eeuw  
Aantal lessen: 6  Prijs: € 73,-

In de Hollandse schilderkunst van de 17e eeuw verbergt een 
ogenschijnlijk naturalistisch uiterlijk van een schilderij vaak 
symboliek. Niet alleen personen maar ook dieren, planten en 
voorwerpen, hebben vaak een tweede betekenis.

Docent:  Erna Charbon
Code: 472  Voor: beginners
Lessen op:  maandag van 09.30-11.00 uur
Start:  21 januari
Plaats:  Regenboogkerk

Hedendaagse kunst   
Aantal lessen: 12  Prijs: € 147,-

In de kunst van de 20ste en de 21ste eeuw spiegelt zich 
een wereld van gedachten en vormen. Aan de hand van 
boeiende recente kunstwerken gaan we in gesprek over 
de verschillende stijlen en stromingen Zo ontstaat een 
waardevol inzicht in de ontwikkeling van de Moderne kunst 
tot de Hedendaagse kunst. Incl. een bezoek aan het Van 
Abbemuseum.

Docent:  Jacqueline Nas
Code: 480  Voor: beginners
Lessen op:  woensdag van 16.00-17.30 uur
Start:  19 september
Plaats: Regenboogkerk

Redactie programmakrant: 
Diana van Grootel en Marie-José van der Sandt

Druk/Vormgeving:  
Drukkerij Messerschmidt Nuenen

Foto’s:     
Francien van Mil, Edgar Snelders, Ellen van Dijk, 
Frans Lammerts, Frank van Welie, Bart Verhagen en 
Maurits van Hout 

Druk- en zetfouten onder voorbehoud.

THEATER    
EN MUSICAL

45Workshop: Schilderen  
als Vincent van Gogh 
Aantal lessen: 1  Prijs: € 10,-

We verplaatsen ons in Vincent van Gogh. We schilderen 
zoals hij schilderde en laten ons inspireren door een van zijn 
schilderijen. Net als Vincent werken we aan een schildersezel 
en werken we met acrylverf op doek. Aan het eind van de 
middag loopt ieder met een echt zelfgeschilderd schilderij de 
deur uit, een geïnspireerde ervaring rijker.

Docent:  Marjo van Meer
Code: 45  Voor: kinderen van 8 t/m 11 jaar
Lessen op:  zaterdag van 09.30-11.00 uur
Start:  6 oktober

THEATER    
EN MUSICAL

209Theatergroep   
volwassenen NIEUW  
Aantal lessen: 30  Prijs: € 379,-

 
De theatergroep gaat beginnen! Staat u te popelen om op 
het toneel te staan? Doe dan mee met de theatergroep! Kunt 
u goed, heel goed samenspelen met anderen of leeft u zich 
meteen in in uw rol? Dan is deze cursus echt iets voor U! Het 
aantal lessen is inclusief de voorstelling.

Docent:  Minke van Hoof
Code: 209  Voor: volwasssenen vanaf 18 jaar
Lessen op:  vrijdag van 20.00-21.30 uur
Start:  14 september

KINDEREN
Voor startdata zie betreffende cursusbeschrijving

BEELDENDE KUNST
Dag Cursus Code Tijd Lessen Prijs
2012
maandag Tekenen en schilderen 6 t/m 8 j. 31 16.00-17.30 12 €  66
woensdag Tekenen en schilderen 6 t/m 8 j. 30 13.30-15.00 30 €  164
woensdag Tekenen en schilderen 9 t/m 12 j. 42 15.30-17.00 30 €  164
woensdag Kleierlei 6 t/m 8 j. 27 15.45-17.15 30 €  164
woensdag Kleierlei 9 t/m12 j. 24 17.30-19.00 30 €  164
donderdag Kinderkunstklas 6 t/m 8 j.  20 16.30-18.00 30 €  164
zaterdag Kinderkunstklas 8 t/m 10 j.  21 10.00-11.30 30 €  164
zaterdag Viltcursus 9 t/m12 j.  36 10.00-12.00 10 €  73
zaterdag Schilderen als Vincent van Gogh.  45 09.30-11.00 1 €  10
zaterdag Cursus voor ouder en kind  44 09.30-11.00 10 €  63

2013
dinsdag Tekenen en schilderen 6 t/m 8 j. 32 16.00-17.30 12 €  66
zaterdag Dieren Tekenen en schilderen 47 09.30-11.00 10 €  55

DANS EN BEWEGING
maandag Peuterdans 2,5+ 80 10.45-11.15 30 €  80
maandag Peuterdans 3+ 81 11.15-11.45 30 €  80
maandag Kleuterdans 4+ 90 15.45-16.30 30 €  92
maandag Kinderdans 5+ 100 16.30-17.30 30 €  115
maandag Klassiek ballet  101 17.30-18.30 30 €  115
maandag Klassiek ballet niveau 2  103 19.00-20.00 30 € 115
dinsdag Popping & locking 10-12 j.  152 15.45-16.45  30 €  115
donderdag Swingdance 6+ 125 16.00-17.00 30 €  115
donderdag Swingdance 8+ 130 17.00-18.00 30 €  115
zaterdag Kleuterdans instroom klas  89 09.00-09.45  30 €  92
zaterdag Kinderdans 5+  99 09.45-10.45  30 €  115
zaterdag Klassiek ballet  102 10.45-11.45  30 €  115

THEATER EN MUSICAL
maandag Musical basisklas 9 t/m 11 jr 13 16.00-17.30 30 €  211
vrijdag Theaterklas 9 t/m 11 jr 11 16.00-17.30 30 €  164

JONGEREN
Voor startdata zie betreffende cursusbeschrijving

BEELDENDE KUNST
Dag Cursus Code Tijd Lessen Prijs

maandag Beeldhouwgroep 55 17.45-19.15 30 €  172
vrijdag Grafi ek-, teken- en schildergroep 51 16.30-18.30 30 €  205

DANS EN BEWEGING
zaterdag Jazzdance 2  145 12.00-13.00 30 €  115

THEATER EN MUSICAL
maandag Musical basisklas 12 t/m 14 jr 14 17.45-19.15 30 €  211
maandag Theaterklas 14 t/m 16 jr  16 19.30-21.00 30 €  164
vrijdag Theaterklas 12 t/m 13 jr 12 17.45-19.15 30 €  164

Volwassenen
Voor startdata zie betreffende cursusbeschrijving

Beeldende kunst
Dag Cursus Code Tijd Lessen Prijs
2012
maandag Beeldhouwen in steen/hout 380 19.30-22.00 20 €  340 
maandag Tekenen en schilderen 210 19.45-22.15 20 €  303 
dinsdag Edelsmeden 341 09.00-11.30 20 €  303 
dinsdag Tekenen en schilderen 222 09.30-12.00 20 €  303 
dinsdag Mentorklas Tek. en Schilderen  220 13.15-15.30 24 €  160 
dinsdag Tekenen en schilderen 230 19.30-22.00 24 €  357 
dinsdag Keramiek 364 19.30-22.00  24 €  358 
dinsdag Werkplaats grafi ek  320 20.00-22.00 25 €  250 
woensdag Keramiek 360 09.00-11.30 24 €  358 
woensdag Tekenen en schilderen  211 09.30-12.00 20 €  303 
woensdag Textiel ruImtelijk  333 09.30-12.00 20 €  303 
woensdag Keramiek 363 19.30-22.00  24 €  358 
woensdag Fotografi e Vervolg (1xp2wk)  410 19.30-22.30 14 €  351 
woensdag Fotografi e Basis (1xp2wk) 400 19.30-22.30 7 €  175 
woensdag Modeltekenen en schilderen 240 19.45-22.15 20 €  368 
donderdag Aquarel en gemengde technieken 280 09.15-11.45 20 €  303 
donderdag Werkplaats Houtsnijden  440 09.30-11.30 hele jaar 
donderdag Schilderen met ei-tempera verf  228 13.00-15.30 6 €  91 
donderdag Beeldhouwen in steen 381 19.30-22.00 20 €  340 
donderdag Tekenen en schilderen 231 19.45-22.15 20 €  303 
donderdag Edelsmeden 340 19.45-22.15 20 €  303 
donderdag Edelsmeden 342 09.00-11.30 20 €  303 
vrijdag Beeldhouwen in steen 382 09.00-11.30  20 €  340 
vrijdag Vilt plus 330 09.30-12.00 20 €  303 
vrijdag Beeldhouwen in steen 384 13.00-15.30 20 €  340 
vrijdag Vrij ruimtelijk werken 366 19.30-22.00 20 €  340 
zaterdag Een beeld gieten in aluminiumcement 394 09.30-12.00 8 €  158 
zaterdag Mozaïek schaal 392 09.30-12.00 6 €  103 
zaterdag Vrij ruimtelijk werken 367 13.00-17.00 20 €  385

2013      
maandag Beeldhouwwerkplaats  389 14.00-16.30 6 €  103 
maandag Beeldhouwen in steen/hout  388 19.30-22.00 6 €  103 
dinsdag Tekenen en schilderen  223 09.30-11.30  8 €  73 
dinsdag Raku keramiek 361 19.30-22.00 5 €  133 
woensdag Keramiek kennismaking  362 09.00-11.30 6 €  93 
woensdag Fotografi e Basis (1xp2wk) 401 19.30-22.30 7 €  175 
woensdag Portrettekenen en -schilderen 250 19.45-22.15 5 €  96 
donderdag Tekenen en Schilderen vergevorderden 229 13.00-15.30 12 €  182 
vrijdag Modeltekenenen en boetseren 386 09.00-11.30 6 €  115 
vrijdag Kennismaking wol vilten  331 09.30-12.00 6 €  85 
vrijdag Beeldhouwen in steen  385 13.00-15.30 6 €  103 
vri t/m zo Beelden van hout weekend  391 09.30-17.00 3 €  210 
vri t/m zo Beeldhouw-weekend 390 09.30-17.00 3 €  210 
zaterdag Werken met was en bronsgieten  393 09.30-12.00 6 €  103 
zaterdag Kledingstuk upcyclen 337 12.30-15.00 6 €  95 
zaterdag Sjaal / omslagdoek vilten  338 12.30-15.00 4 €  63 
zaterdag Machine-vilten 339 12.30-15.00 8 €  126

Kunst en cultuur
maandag De klassieken  471 09.30-11.00 12 €  147 
maandag Symboliek in de 17de eeuw 472 09.30-11.00 6 €  73 
woensdag Hedendaagse kunst  480 16.00-17.30 12 €  147

Dans en Beweging
maandag Werelddans 55+ 185 13.30-14.30  30 €  206 
maandag Dansimprovisatie 55+ 184 14.30-15.30  30 €  206 
maandag Zumba 183 20.00-21.00 30 €  183 
woensdag Aerobics 195 09.00-10.00 30 €  183 
woensdag Aerobics/Bodygym 55+ 200 10.00-11.00 30 €  183 
woensdag Pilates  202 11.00-12.00 30 €  223 
woensdag Aerobics/Bodygym 55+ 203 12.00-13.00 30 €  183 
woensdag Pilates  204 18.30-19.30 30 €  223 
woensdag Aerobics  196 19.30-20.30 30 €  183 
woensdag Power yoga 197 20.30-21.30 30 €  183 
donderdag Pilates 205 09.00-10.00 30 €  223 
donderdag Pilates 206 10.00-11.00 30 €  223 
donderdag Power yoga 198 11.00-12.00 30 €  183 
donderdag Zumba 182 19.30-20.30 30 €  183 
vrijdag Zumba 186 11.00-12.00 30 €  183

Theater en musical
vrijdag Theaterklas volwassenen  209 20.00-21.30 30 €  379 
 

471Kunstgeschiedenis    
de klassieken 
Aantal lessen: 12  Prijs: € 147,-

Voor wie de Westerse kunst beter wil leren begrijpen is deze 
korte cursus van 12 lessen een prima start. Want het is niet 
altijd eenvoudig om kunstwerken te ‘plaatsen’ in een traditie 
of stijl, een periode of achtergrond of om de bedoelingen 
van de ambachtslieden, bouwmeesters en kunstenaars te 
doorgronden.

Docent:  Erna Charbon  
Code: 471  Voor: beginners
Lessen op:  maandag van 09.30-11.00 uur
Start:  24 september
Plaats:  Regenboogkerk

INVULLEN IN BLOKLETTERS

deelnemers boven de 18 jaar moet er 19% BTW worden gere-
kend. Op de prijs van alle bewegingsactiviteiten moet er 6% BTW 
worden gerekend. Op de prijs van álle workshops (ongeacht de 
leeftijden van de deelnemers) en activiteiten moet 19% worden 
berekend, met uitzondering van workshops en activiteiten voor 
het (kunst-) onderwijs aan kinderen en jongeren.
Materiaal en gereedschap Beeldende kunst: Voor de jeugdcur-
sussen is de cursusprijs inclusief verbruiksmateriaal. Materiaal-
kosten zijn niet  inbegrepen bij de cursussen voor volwassenen, 
tenzij dit expliciet wordt aangegeven. Basisgereedschap is 
aanwezig. 
Lesruimtes / lokalen: De meeste cursussen vinden plaats in cul-

tureel centrum Het Klooster, Park 1, 5671 GA Nuenen. De andere 
locaties worden vermeld bij de betreffende activiteit.
Extra activiteiten: Regelmatig organiseren docenten op eigen 
initiatief een excursie of een workshop. Deelname aan deze 
activiteiten geschiedt op eigen risico en Stichting CAN kan voor 
eventuele schade niet aansprakelijk worden gehouden.
Stichting Leergeld: Voor degenen, die de lesgelden niet (volledig) 
kunnen betalen, willen we wijzen op de mogelijkheid om beroep 
te doen op stichting Leergeld. Inlichtingen 06 - 25 28 65 45 , 

Meer informatie via leergeld@onsnet.nu en op de website van 
stichting Leergeld www.leergeld.nl
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R Dit cursusjaar bieden we een 
cursus kunstgeschiedenis aan 
van 12 bijeenkomsten die gaat 
over de kunst die u kunt aan-
treffen rond de Middellandse 
Zee: de kunst van Grieken, Ro-
meinen en Byzantijnse kunst. 
De cursus wordt overdag ge-
geven. Hierna is er een zeer 
interessante cursus over sym-
boliek in de beeldende kunst, 
vooral mensen die iets meer 
weten van de ontwikkelingen 
in de geschiedenis zullen deze 
cursus weten te waarderen. 
Dan is er ook nog een cursus 
over hedendaagse moderne 
kunst voor degenen die meer 
van de kunstenaars van de 
20e eeuw willen weten.

Waar is Kunstencentrum CAN naast kunst ook mee bezig?
Resultaten die Kunstencentrum CAN naast kunsteducatieve doelen en kunstedu-
catieve projecten met een sociaal-cultureel-pedagogisch aspecten nastreeft zijn 
onder andere: Persoonlijke groei; Creativiteit; Openstaan voor andere visies; 
Vrees omzetten in uitdaging; Zelfredzaamheid; Tevreden zijn over wat je maakt; 
Laten zien wat je voelt; Plezier hebben in het doen; Zelfverwerkelijking; Onder-
deel zijn van een groep; Kritiek durven geven en ontvangen; Je eigen standpunt 
verdedigen; Vraagtekens zetten bij eigen standpunt; Intellectuele groei; Intensi-
veren van de waarneming; Leren kijken; Leren onderscheiden; Leren interprete-
ren en Probleemoplossend denken; Ontwikkeling van de motorische vaardig-
heden; Ontwikkeling van de technische vaardigheden; Kunnen experimenteren; 
Andere meningen kunnen zien en waarderen; Kunnen refl ecteren.

VRIJWILLIGE MEDEWERKERS
GEZOCHT VOOR DIVERSE ACTIVITEITEN 

Interesse? Kijk op onze website www.kunstencentrumcan.nl vrijwilligerscoördinator Christa Alaert
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Voor kinderen en jongeren Op vrijdag 19 oktober, in de herfstvakantie, 
van 15.00 - 17.00 uur. www.kunstencentrumcan.nl

Kunstencentrum CAN is een landelijk erkende instelling voor kunsteducatie

Van 2 tot en met 10 juni vindt de 2e editie van de WAK (Week van de Amateurkunst ) plaats. Tijdens 
deze week zijn in Nuenen heel veel optredens, workshops en andere activiteiten waarbij mensen 
kennis kunnen maken met het plezier van amateurkunst. De WAK laat zien dat amateurkunst leeft!
Op woensdagmiddag 6 juni is er een kinderkunstcaroussel waarin kinderen kennis kunnen maken 
met verschillende kunstdisciplines. Ook zijn er losse kennismakingsworkshops en lessen voor 
kinderen, jongeren en volwassenen.
De WAK is in Nuenen georganiseerd door het PAN (platform amateurkunst Nuenen).Voor het 
programma van de WAK: www.kunstencentrumcan.nl

VAKANTIES 2012 - 2013
Herfst
zondag 14-10-2012 t/m zondag 21-10-2012

Kerst
zaterdag 22-12-2012 t/m zondag 06-01-2013

Voorjaar
zondag 10-02-2013 t/m zondag 17-02-2013

Pasen
zondag 31-03-2013 t/m  maandag 01-04-2013

Mei
zondag 28-04-2013 t/m zondag 12-05-2013

Pinksteren
zondag 19-05-2013 t/m maandag 20-05-2013

VRIJWILLIGE MEDEWERKERS GEZOCHT VOOR DIVERSE ACTIVITEITEN 
Interesse? Kijk op onze website www.kunstencentrumcan.nl vrijwilligerscoördinator Christa Alaert
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Uit d’n hoek…
Lillik

Lopend door een stad of dorp zie je soms zo’n lelijke gebouwen of pleinen dat 
je niet snapt dat daar een architect dik voor is betaald. En dat er groen licht is 
gegeven voor de bouw.
 Het VPRO-programma De Slag om Nederland organiseerde laatst de 
verkiezing van de  tien lelijkste plekken van Nederland. Het zal niemand verba-
zen dat Eindhoven op die lijst voorkomt: op nr.4 met het Marconiplein. Overi-
gens hebben ze de Dommelstraat prachtig opgeknapt ten opzichte van een 
jaar of tien geleden. Nu het water nog terug in de binnenstad. En op het Stra-
tumseind is inmiddels een kroegbaas zelf maar bomen gaan planten om het 
wat prettiger te maken.
 Over naar Nuenen. Daar kun je makkelijk een lijstje samenstellen van 
mooie maar ook van lelijke, braakliggende en ongebruikte locaties en gebou-
wen. Persoonlijk ben ik niet zo gecharmeerd van het Parkhof, het Van Gogh-
plein, het Kernkwartier, het Oog van Nuenen en het gemeentehuis (de aan-
bouw). En dan druk ik me nog diplomatiek uit.
Het gaat niet alleen om de mooiheid maar ook waar nieuwbouw voor in de 
plaats is gekomen en of het in de omgeving past, zoals het Oog of waar vroe-
ger garage De Rooij stond. Daar had een mooi (Klooster)plein moeten komen, 
passend in de oude dorpskern.
 Maar misschien hebben we in het leven wel ‘lelijke’ dingen nodig als 
contrast.

Edwin Coolen

Wilt u gediplomeerd hulpverlener worden?
Rode Kruis Eindhoven e.o. is actief op velerlei gebied. Een van de dingen die het 
Rode Kruis doet is mensen opleiden tot EHBO’ers.

VV De Bastaarden 50 jaar jong

Jubilerende vogelvereniging 
op reis
Op zaterdag 12 mei ging de Nuenense vogelclub op reis naar het Belgische 
dieren en vogelpark Pairi Daiza. Dit was de aftrap van de festiviteiten rond 
het 50 jarig bestaan van de vogelvereniging. 
Om 8.00 uur in de morgen stonden de 
leden en hun partners te popelen in 
het park van Nuenen om een leuke 
dag te gaan beleven in de Belgische 
Ardennen. In het kleine plaatsje Bru-
gulette, net onder Brussel, bevindt 
zich het domein Cambron. Om de rui-
nes van het oude klooster is de laatste 
jaren een prachtig vogel en dierenpark 
ontstaan.
Dit was dan ook het doel van de vogel-
club. Na aankomst gingen de leden in 
groepjes door het park dat zo groot is, 
dat aan het einde van de dag, toen ie-
dereen weer in de bus van firma Willy 
de Kruyff had plaats genomen, een ei-
gen bijzonderheid had te vertellen.

Na een ritje van twee uur werd er in 
Casteren gestopt bij restaurant de 
Kruidenlucht om daar gezamenlijk 
een drie gangen menu te nuttigen om 

KBO Lieshout: Brabantse 
ledendag en braderie
Op dinsdag 22 mei, van 10.00 tot 17.00 uur organiseert KBO-Brabant voor 
het eerst een ledendag in het Philips Stadion in Eindhoven. Het stadion 
wordt omgetoverd tot een plek van ontmoeting, ontspanning, amusement 
en informatie. 

22 mei
Er zijn tijdens die dag optredens van 
koren, orkesten en dansgroepen, de-
monstraties van oude ambachten en 
sociale media. Maar ook is er de mo-
gelijkheid tot een ‘make-over’ en er 
kunnen boeken gekocht worden voor 
een speciaal prijsje. Dit is nog maar 
een kleine greep uit het programma. 
Een mooi dagje uit voor de leden van 
de KBO. De toegang is gratis. Het sta-
dion is toegankelijk voor rolstoelen. 
Meer informatie is te lezen op www.
kbo-brabant.nl. Op deze site is met 
het lidmaatschapsnummer van de 
KBO het gratis entreebewijs te krij-
gen. Ook is hier een uitgebreid pro-
gramma te lezen. 

28 mei
Op maandag 28 mei, tweede pinkster-
dag, is KBO Lieshout weer present op 
de jaarlijkse braderie. Van 11.00 tot 
17.00 uur staan de vrijwilligers klaar 
om u informatie te geven of u als lid in 
te schrijven. Voor een euro kunt u daar-
bij genieten van een heerlijke pannen-
koek, gebakken door de leden van  Se-
niorenkoor Vogelenzang uit Lieshout. 

In de stand zijn kaarten, kalenders en 
zomerzegels van het Nationaal Oude-
ren Fonds te koop. De opbrengst hier-
van is bestemd voor de strijd tegen de 
grote eenzaamheid onder veel oude-
ren. 
KBO Lieshout houdt ook een eigen lo-
terij. De opbrengst is dit jaar bestemd 
voor het organiseren van de jaarlijkse 
vrijwilligersdag. 

20 mei
Zondag 20 mei is er een misintentie 
voor overleden leden van seniorenver-
eniging KBO Lieshout in de Servaas-
kerk. Aanvang 09.30 uur.

Informatie
Bent u ouder dan 50 jaar en lijkt het u 
leuk om deel te nemen aan de activi-
teiten van de Lieshoutse seniorenver-
eniging of wilt u eerst meer informa-
tie, stuur dan een mailtje naar Nelly de 
Groot, e-mail: pjamdegroot@planet.
nl of bel: 0499-422326. 
Of loop gewoon eens binnen bij de In-
loop in het Dorpshuis. Op dinsdag van 
10.00 tot 11.30 uur en van 19.00 tot 
20.00 uur. 

Taxatiemiddag 
oude boeken, 
handschriften en 
ansichtkaarten 
Op donderdag 31 mei van 13.00 tot 
ongeveer 16.00 uur opent restaurant 
De Aardappeleters, Berg 30, haar deu-
ren voor  taxateur en veilinghouder 
Arie Molendijk uit Rotterdam. Hij zal 
deze dag oude en zeldzame boeken, 
handschriften en of oude bijbels voor 
het publiek op hun waarde schatten. 
Molendijk is vooral gespecialiseerd in 
oude geschiedenis, topografie, (sta-
ten)bijbels en theologie. Ook oude fo-
to’s, ansichtkaarten en albums zijn 
welkom.  
Taxatie gebeurt zo veel mogelijk aan 
de hand van bewijsmateriaal uit recent 
verschenen veilingcatalogi. Een nauw-
keurige vaststelling van de waarde van 
boeken is afhankelijk van de druk en 
van de staat waarin het boek verkeert. 
Met enige regelmaat komen er op dit 
soort taxatiedagen uiterst zeldzame 
werken voor de dag en soms duiken 
zelfs geheel onbekende boeken op. 

In de zomermaanden organiseren de vier Laarbeekse seniorenverenigingen weer 
een programma met bijzondere activiteiten. Net als vorig jaar is het bloemschik-
ken er één van. Let op de informatie!

Communicantjes zorgen voor 
de Voedselbank
Kinderen uit Gerwen hebben zondag hun Eerste Communie gevierd. Tij-
dens de interactieve kerkdienst hebben de communicantjes een cheque ter 
waarde van € 173,30 overhandigd aan mevrouw Truus Houtepen, voorzitter 
van de Voedselbank in Nuenen.
Ook hebben de communicanten ge-
zorgd voor diverse voedselpakketten. 

De pakketten worden verdeeld onder 
de mensen die bij de voedselbank be-

Communiecantjes leren al heel jong dat het goed is om eten te delen.

kend zijn en die het financieel moeilijk 
hebben. De kinderen ontvingen op 
hun beurt van mevr. Houtepen enkele 
snoepjes en een kleinigheidje als aan-
denken aan hun eerste communie.

De jubilerende Vogelvereniging op reis. 

daarna het laatste stukje af te leggen 
naar Nuenen om rond 21.00 uur weer 
terug te zijn na een geslaagde dag van 
de vereniging. Het feit dat het heel de 
dag droog was en geregeld de zon 
scheen heeft daar zeker aan bijgedra-
gen.

In het eerste weekeinde van november 
zal het absolute hoogtepunt van dit ju-
bileumjaar plaatsvinden als bij de 
honk- en softbalvereniging de grote 
jubileumshow en receptie zal plaats-
vinden. Dit zal met naar verwachting 
zo’n 700 vogels zeker de moeite waard 
zijn voor een bezoekje.

Muziek op de Dorpsboerderij 
Weverkeshof
Op zondagmiddag 20 mei kunt u dubbel van muziek genieten op de dorps-
boerderij. Er komen maar liefst twee verschillende muziekgroepen om de 
bezoekers van Weverkeshof aangenaam te verrassen. 
Accordeontrio Sonare
Gestart wordt om 14.00 uur met een 
eerste optreden van Accordeontrio 
Sonare. Etty van Eck, Toos Henkel-
man van Gulick en Riet Smulders, 
vormen samen vanaf 1999 “Sonare”, 
een accordeontrio puur sang. Riet en 
Toos zijn in het dagelijks leven accor-
deondocent. Etty speelt met verve als 
amateur. 

Het accordeon is een veelzijdig instru-
ment met een klankkleur die vele mo-
gelijkheden biedt. Van klassiek tot po-
pulair, van Argentijnse tango en 
Franse musette, tot volksmuziek uit 
het oosten van Europa. “Maar ook 
swing mogen zij graag spelen”. Zij spe-
len met liefde en ontzettend veel ple-
zier en hopen hun passie voor de ac-
cordeon een beetje op het publiek 
over te kunnen brengen.

Countryband Concrete Falls
De tweede groep die mag er ook zijn: 

Countryband Concrete Falls. Zij be-
ginnen het eerste deel van hun optre-
den om 14.45 uur. Concrete Falls ont-
stond spontaan in 2009, opgericht 
door drie populaire gitarist/zangers 
Sonja Maessen, John Carpenter en 
Long Tall Jerry. Later voegde met haar 
viool en mandoline Anne Fey zich er-
bij. De band groeide uit tot een vol-
waardige country band zeker na toe-
treding van Trudy Sonderkamp op bas 
en Roger Kabo op drums. En als laat-
ste completeerde Ad  Boonman de 
groep met gitaar en mandoline. Con-
crete Falls schotelt het publiek o.a. een 
bloemlezing uit het Amerikaanse 
songboek van toen en nu voor 

Zowel het trio Sonare als de Country 
Band Concrete Falls brengt de bezoe-
ker in extase. Door lekker achterover 
te hangen, te zitten luisteren oftewel 
op te springen en spontaan mee te 
dansen kan men volop genieten van de 
twee geweldige bands.

Natuurwandeling 
in de Boktse 
Beemden
Op maandag 21 mei organiseert 
IVN Nuenen de wandeling in 
natuurgebied Bokt. Een kleinscha-
lig landschap, met veel houtwallen 
en vochtige weilanden tegen de 
Dommel aan. Een interessant 
gebied voor vogel- en plantenlief-
hebbers. 

Vertrek per fiets om 19.00 uur vanaf 
Het Klooster, Park 1 Nuenen. Start 
wandeling iets later vanaf de hoek Ita-
liëlaan/Anconalaan in Eindhoven. Het 
dragen van laarzen wordt sterk aanbe-
volen!. Deelname is gratis, Voor meer 
informatie kunt u bellen met 040-
2421423.

In 4 zaterdagen wordt u gediplomeerd 
hulpverlener. U leert praktische vaar-
digheden, er wordt theorie aangebo-
den en ook reanimatie en het bedie-
nen van de AED wordt geoefend. 
Tijdens de laatste bijeenkomst wordt 
het examen afgenomen en als dat goed 
verloopt heeft u het Oranje Kruis EH-
BO-diploma!
Met dit diploma op zak hoeft u niet 
meer hulpeloos toe te kijken als ie-

mand in uw omgeving een ongeluk(je) 
krijgt. Ook kunt u als vrijwilliger op 
EHBO-posten staan bij allerlei evene-
menten waar het Rode Kruis de EH-
BO verzorgt.
Een nieuwe cursus gaat op 1 septem-
ber van start! Wilt u meer informatie, 
neem dan contact op met het Rode 
Kruis Eindhoven e.o. U kunt een mail 
sturen naar opleidingennoodhulp@
rodekruiseindhoven.nl 

Verzonden vanaf mijn IPad

Groetjes uit Istanbul
Door Elwien Bibbe

Istanbul is een levendige stad. Als ik mijn cultuurplafonnetje heb bereikt, 
en ik in een lekker voorjaarszonnetje mijn voeten onder een bankje bij de 
Bosporus laat rusten en naar de sardientjes hengelende vissers kijk, gaan de 
fans van Fehnerbace scheep. Er wordt gejoeld, gezongen en met vlaggen 
gezwaaid. Football weet een mevrouw mij te vertellen. Maar football is het 
enige Engelse woord dat zij kent. En ik kebab. Dus onze conversatie blijft bij 
een vriendelijk wederzijds gelach!
Ik heb wifi op mijn hotelkamer op de 
6e verdieping. Corner1 is open en ik 
kan even mailen, chatten en skypen. 

En even een blik werpen in het ED. 
Ben ik nog maar een dagje weg en dan 
blijken 'de 100 dagen' van  onze burge-
meester een staartje te hebben. Maar 
welk staartje dat is, dat is nog niet he-
lemaal duidelijk.

Istanbul is inmiddels nog levendiger 
geworden. Vol met luid toeterende au-
to's. Galatasaray is 'sampiyon'. Verdui-
delijkt een man op straat niet zonder 
trots. Ik maak nog een avondwande-
ling over de brug. Allerlei kleine han-
delslieden stallen hun waren uit op de 
kade. Waarschijnlijk mag dat na half 
10. En er wordt nog volop gevist vanaf 
de kade en de brug. De boten met de 
Fehnerbace-supporters komen terug. 
Maar het gejuich en gejoel is bij deze 
supporters voorbij.

Als ik terug en in het hotel ben is het 
over tienen. Tot mijn stomme verba-
zing zie ik even later op de tv hoe Feh-
nerbace-supporters het eigen stadion 
afbreken! En hoe de fans van Gala-
tasaray uit hun dak gaan op het hippo-
droom. Dat staat werkelijk bomvol 
mensen. De Turkse tv besteed er veel 
aandacht aan. Ik herken de obelisk. Ik 
stond daar een paar uurtjes geleden 
nog! Het is maar een paar minuutjes 
lopen!
Ik blijf nog even in Turkije. Bij 122 da-
gen Houben, pak ik de draad weer op!
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Dagelijks verse
(geschilDe) asperges

& aarDbeien

Hemelvaartsdag
17 mei geopend 

groot assortiment
perkplanten en 

hangpotten (met waterreservoir)

KLINKENDE
  MUNT WEKEN

Tot E 100,- kado* 
bij de Honda-dealer 

op een nieuwe 
Honda grasmaaier! 

€ 80,-€ 80,-
kado*

op de Honda 
HRX-serie**

€100,-€100,-
kado*

op de Honda 
HRH/HRD-serie 

€40,-€40,-
kado*

op de Honda 
IZY-serie** 

 *) Actie geldig van 
1 april t/m 30 juni 2012. 

Bedragen zijn inclusief BTW.
**) Uitgezonderd de HRX 476SD 

en de HRG 415P.

Tot ziens in onze showroom: Merks v.o.f.
Reinigingssystemen, Tuin- en Parkmachines

Dorpstraat 102, 5737 GE Lieshout, tel. 0499-421469

De mooiste horeca locatie van helmonD 

nieUW! 3-GanGen WeeKmenU
Di. t/m Do. € 21,50   vr. t/m Zo. € 24,50

Wij breiden ons huidige assortiment uit met dit 3-gangen 
weekmenu. Kijk voor de smaken van de gerechten op onze site. 

Paviljoen de Warande
De Kluis 4, Helmond  T: 0492-536361
www.paviljoendewarande.com

gehele dag geopend VanaF 11.00 UUR
Van dinsdag t/m zondag

Kant en klare warme Indonesische maal-
tijden en snacks kunt u nu afhalen bij 

TOKO INDONESIA
Op ons adres: 

Europalaan 116 in Nuenen
Telefonisch bestellen gaat natuurlijk ook op

Telefoonnummer 040 - 287 01 25.
Wij zijn geopend op maandag t/m donderdag 

van 16.00 – 19.00 uur.
Geniet ook eens van onze heerlijke gerechten 

in ons Restaurant in Eindhoven 
Jan van Lieshoutstraat 22, 

 Tel. 040-2454200aast achteringang Hema
Ons restaurant is dagelijks geopend 

vanaf 12.00 uur.

praxis eindhoven, Tenierslaan 2
praxis nuenen, Duivendijk 1b 
praxis son, Ekkersrijt 4018, Son

hemelvaartsdag open 
van 10-17 uur

keuzekorting op één artikel 
uit het gehele assortiment

keuzekorting op één artikel 
uit het gehele assortiment

20% 

25% 

M.u.v. Baseline-artikelen. Voor 
overige voorwaarden zie praxis.nl/
acties. Niet i.c.m. Air Miles korting. 
Geldig van 14 t/m zo. 20 mei 2012. 
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overige voorwaarden zie praxis.nl/
acties. Niet i.c.m. Air Miles korting. 
Geldig van 14 t/m zo. 20 mei 2012. 
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Geldig van 14 t/m zo. 20 mei 2012. 
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Rond de Linde nu 
compleet digitaal op
www.ronddelinde.nl 

  

SHE-FASHION, 
Stopt op 1 augustus met haar winkelacti viteiten.
Daarom geven wij u op vrijwel de gehele zomer-
collecti e van 2012

40%korti ng
Wij bedanken iedereen voor uw aankopen in de afgelopen jaren. 
De merken Maison Scotch, DEPT en St. Tropez zijn in overleg met de 
respecti evelijke agenten vanaf augustus 2012 te koop bij MARILOT BV.

She fashion b.v., Vincent van Goghstraat 11, 5671 GW Nuenen

Wij zijn verhuisd 
naar de 

Huufk es 2a,
Nuenen 5674 TM

BerkenBos 6  •  5672 Ak nuenen  •  tel. 040 - 283 12 00  •  fAx 040 - 283 60 55
drij.mes@iAe.nl  •  www.drukkerijmesserschmidt.nl

Voor al uw drukwerk
 • Zakelijk drukwerk
  - briefpapier
  - vervolgvellen
  - zakenkaartjes
  - enveloppen
 • Foliedruk
 • Flyers / Brochures
 • (XL) Posters
 • Kranten / Folders
 • Stickers / Etiketten
 • Familiedrukwerk
 • Ontwerpen
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Drukbezochte presentatie nieuw 
theaterseizoen Het Klooster 
Ruim vijfhonderd theaterliefhebbers hebben de presentatie van het nieuwe 
theaterseizoen afgelopen woensdagavond meegemaakt. Zij zagen als eerste 
wat het nieuwe seizoen te bieden heeft en daarnaast enkele previews van 
diverse voorstellingen. De meiden van LOS en The Blue Stars pakten de zaal 
tweemaal compleet in. Zij zijn natuurlijk ook te zien komend seizoen. Daar-
naast zijn er nog 35 andere gevarieerde muziek-, cabaret-, show- en toneel-
voorstellingen. 
Het programma wat Het Klooster dit 
jaar te bieden heeft, varieert van nieu-
we grote namen zoals Ruben Nicolai 
en Daniël Boissevain die in de voor-
stelling Haantjes van Kluun speelt. De 
bekenden van Het Klooster zoals Ge-
rard van Maasakkers en Mark van de 
Veerdonk ontbreken natuurlijk niet. 
Daarnaast heeft Het Klooster dit jaar 
ook diverse voorstellingen voor de 
‘oudere’ kinderen zoals Oorlogsgehei-
men naar het boek van Jacques Vriens 
en Lover of Loser naar het boek van 
Carrie Slee. Deze laatste is een inter-
actieve musical, uniek in de wereld, 
het publiek bepaalt uiteindelijk hoe 
het verhaal afloopt. Voor de kleintjes 
brengen zij o.a. Kleintje Kaf en Cow-
boy Billie Boem. Ook is er komend 
seizoen meer kleinkunst te zien in Het 
Klooster, Carolien Borgers en Emme-
lie Zipson beide met een prachtige 
stem gezegend brengen mooie klein-
kunst voorstellingen.

Ook brengt Het Klooster Thijs Maas 
en Koffeman& Koffeman, beiden heb-
ben hun jeugd in Nuenen doorge-
bracht. De Kerstshow van Veronique 
Sodano is ook zeker noemenswaardig, 
met haar 6-koppige band brengt zij de 
kerstclassics, maar ook de nieuwe 
kerstsongs zullen voorbij komen. En 
dat door een half Italiaanse die gepas-
sioneerd kan vertellen over eten en al 
het andere rondom kerst.

Alles kwam aan bod tijdens de presen-

Een goede bruikbare fiets voor 
Stichting Leergeld
Bij de Stichting Leergeld Nuenen c.a. wordt met enige regelmaat aangeklopt 
met het verzoek voor een bijdrage in de aanschafkosten voor een fiets. Zo’n 
verzoek komt veelal uit minder draagkrachtige dan wel bijstandsgezinnen 
waar opgroeiende kinderen dagelijks, hetzij een basisschool hetzij een 
school voor middelbaar onderwijs per fiets bezoeken. Voor hen zijn de aan-
schafkosten van een (nieuw) rijwiel, zeker waar meerdere kinderen in het 
gezin zijn, in de regel veel te hoog. Het komt ook voor dat een rijwiel een of 
meerdere keren per jaar gestolen wordt. Dan wordt het helemaal moeilijk 
om telkens weer een rijwiel aan te schaffen. Ook al is dat een goed tweede-
hands rijwiel. 
In het verleden heeft de Stichting een 
actie opgestart om goede tweede-
hands fietsen van particulieren in te 
zamelen, bestemd voor deze leerlin-
gen (leeftijd 4 t/m 18 jaar). Op deze 
actie is veel positieve respons geweest 
en een kleine voorraad aan gebruikte 
en opgeknapte fietsen kon op peil ge-
houden worden. In het afgelopen jaar 
kon de stichting ongeveer 25 tweede-
hands fietsen verstrekken aan school-
gaande kinderen. De voorraad fietsen 
voor met name middelbare scholieren 
is nu echter flink geslonken. 

Met het nieuwe schooljaar in zicht, is 
er misschien voor u reden om zeker 
uw berging of garage eens binnen te 
gaan om te zien of daar een of meer-
dere overtollige fietsen staan, die niet 

Plusklas 
“De Ontdekstek” 
gaat verhuizen
De Ontdekstek gaat met ingang van 
het nieuwe schooljaar 2012 – 2013 
verhuizen van de basisschool De 
Wentelwiek naar de basisschool De 
Nieuwe Linde aan de Vrouwkensak-
ker 17 in Nuenen.
 
De opzet en organisatie van De Ont-
dekstek is een samenwerkingsverband 
tussen de Nuenense Eenbesscholen. 
De Eenbes is een stichting van 29 
scholen in de gemeenten Geldrop-
Mierlo, Heeze, Laarbeek en Nuenen. 
De bedoeling van de Ontdekstek is om 
hoogbegaafde kinderen een passende 
uitdaging te bieden en hen kennis te 
laten maken met andere kinderen die 
ook hoogbegaafd zijn. Eén dagdeel in 
de week komen de kinderen bij elkaar 
om te werken aan verschillende on-
derdelen/ vaardigheden.

NUENEN CA. 
SON EN BREUGEL

KOOPPLEIN.NL
IETS KOPEN OF VERKOPEN?

Sani-Dump: badkamers en 
tegels voor bodemprijzen
A-merken sanitair en tegels tegen bodemprijzen. Dat is de succesformule 
van Sani-Dump. De organisatie is al zestien jaar dé aanbieder van badka-
mers en tegels. Vanaf nu  kunnen mensen uit deze regio ook terecht bij Sani-
Dump in Nuenen.

Aan de Huufkes 19A in Nuenen, in het 
pand waar voorheen Saniplein zat, 
komt nu een vestiging van Sani-
Dump. Marcel Tielemans maakt de 
overstap van Saniplein naar Sani-
Dump. “Een mooie nieuwe stap waar 
we alle vertrouwen in hebben. Ons 
pand wordt twee keer zo groot, we 
kunnen veel meer producten presen-
teren tegen superscherpe prijzen. De 
kwaliteit die de mensen van ons ge-
wend zijn blijft, net als onze adviseurs. 
Die blijven bij ons werken.”

Sani-Dump is met negentien vestigin-
gen de grootste zelfstandige sanitair-
keten in Nederland. Het gaat zeker 
niet om een dumpzaak voor sanitair 

meer gebruikt worden en die u kwijt 
wilt. Daarom doet de Stichting een be-
roep op u met het verzoek of u moge-
lijk een of meerdere fietsen (voor vol-
wassenen) hebt staan waar u niets 
meer mee doet en die toch in de weg 
staan Stichting Leergeld wil u daar 
graag van af helpen, tenminste als het 
nog een goede en bruikbare jongens- 
en/of meisjesfiets betreft (het liefst 
zonder derailleur en geen kinderfiet-
sen). Ook als er nog een kleinigheid 
aan mankeert waarvoor niet al te veel 
reparatiekosten gemaakt behoeven te 
worden, is de stichting daar blij mee. 
U kunt hiervoor de Stichting Leergeld 
benaderen via telefoon: 06 – 25 28 65 
45 of schrijven naar Stichting Leergeld 
Nuenen c.a., Postbus 62, 5670 AB Nu-
enen.

tatie. Daarnaast werd ook de nieuwe 
website gelanceerd, een moderne fris-
se site waarop men alles van Het 
Klooster kan terugvinden, natuurlijk 

ook de theatervoorstellingen voor het 
nieuwe seizoen. Geïnteresseerden  
kunnen terecht op www.hetklooster.
org  voor het volledige theaterpro-
gramma en om kaartjes te bestellen 
voor het seizoen 2012-2013. Op de si-
te kunt u de complete brochure ook 
downloaden. Tot 10 september is het 
alleen mogelijk schriftelijk te reserve-
ren (of via de site). Daarna kunt u te-
vens telefonisch kaartjes bestellen of 
aan de balie afhalen.
De brochure wordt niet huis-aan-huis 
verspreid, u kunt deze afhalen bij Het 
Klooster of uw adres op de site www.
hetklooster.org achterlaten dan sturen 
zij de brochure per post naar u op.

‘met een foutje’ of uitsluitend restpar-
tijen, geen B keuze, maar hoogwaardi-
ge A-merken tegen absolute bodem-
prijzen. 
Het assortiment in de showroom aan 
de Huufkes is enorm groot. Er staan 
90 baden, 85 badmeubels en 80         
douchecabines. Verschillende merken 
tegels, het gehele assortiment kranen 
van Grohe, al het keramisch sanitair 
van Sphinx en Villeroy & Boch. Er 
geldt een fabrieksgarantie op A-mer-
ken sanitair van minimaal vijf jaar en 
in de meeste gevallen ook een nalever-
garantie voor onderdelen tot tien jaar. 
Op Hemelvaartsdag en tweede Pink-
sterdag is Sani-Dump geopend: www.
sanidump.nl

Ouder worden, een probleem?
Met het stijgen van de leeftijd ondervinden veel ouderen problemen. Vaak 
van lichamelijke aard, maar ook een behoorlijk aantal krijgt psychische 
klachten zoals stemmingswisselingen, neerslachtigheid en angst. De stich-
ting PION in Nuenen biedt mensen uit die tweede groep haar hulp aan.

PION staat voor: Psychologisch Insti-
tuut Ouderen Nuenen en is er voor 
ouderen uit Nuenen en omgeving. PI-
ON bestaat sinds 2008 en Netty Ver-
schuren (psychologe en psychothera-
peute) helpt mensen met hun 
problemen. Dat gebeurt zowel indivi-
dueel als in paar- en groepsverband. 
Daarnaast organiseert zij samen met 
collega Marco Borra informatieavon-
den, preventie- en ondersteunings-
groepen. PION is laagdrempelig door 
hun aanpak, achtergrond en ervaring.

Oorzaken
Psychische problemen kunnen diverse 
oorzaken hebben. Iemand die op zijn 
57e levensjaar door een reorganisatie 
zijn baan verliest, komt plots thuis te 
zitten. Hij of zij komt niet of niet ge-
makkelijk meer aan de bak. Dat kan 
leiden tot spanningen tussen de echte-
lieden. Of: de echtgenote wordt ziek 
of krijgt bijvoorbeeld een hersenin-

farct. De partner moet nu alles zelf op-
lossen maar is dit niet gewend. Maar 
ook het verschil in seksuele behoeften 
bij de partners kan psychische proble-
men opleveren.

Direct contact
Na haar opleiding tot verpleegkundige 
heeft Netty een aantal jaren manage-
mentfuncties in de gezondheidszorg 
bekleed. Het gemis aan direct contact 
als hulpverlener deed haar besluiten 
om weer opleidingen te gaan volgen. 
Eerst de opleiding Gerontologie (leer 
van de ouder wordende mens). Daar-
na de opleiding psychologie en tot slot 
de opleiding psychotherapie. Nu com-
bineert ze haar werk voor de GGZ in 
Tilburg met dat voor PION en dat be-
valt haar prima.

Open dag
Vrijdag 1 juni aanstaande is er een 
Open Dag op het adres Groenvinkhof 
1 in Nuenen. Er wordt die dag om 
11.00 uur en 14.00 uur een lezing ge-
geven over traumabehandeling. EM-
DR is een methode welke in 1989 voor 
het eerst is beschreven door de Ame-
rikaanse psychologe Shapiro. Eye 
Movement Desensitization and Re-
processing is een therapie voor men-
sen die last blijven houden van de ge-
volgen van een nare ervaring. Dat kan 
zijn een ongeval, seksueel geweld en 
misbruik, zelfmoord en het overlijden 
van een partner of naaste.
U kunt zich aanmelden voor een van 
de lezingen via telefoonnummer 06 
43704147 of e-mail naar stichtingpi-
on@onsnet.nu.

Opening Buitenschilderdag 
Nuenen vervroegd
Aanstaande zondag is het de 9e keer dat de Buitenschilderdag Nuenen 
plaatsvindt. 

Het doel van de stichting is om een 
jaarlijkse samentreffen te organiseren 
voor schilders uit Nuenen en omge-
ving om ze de gelegenheid te bieden 
op de vele plekken die Nuenen als 
“openluchtmuseum” rijk is uit de tijd 
van Vincent van Gogh 1883-1885, hun 
veldezel op te zetten. Daarnaast wordt 
er elk jaar een thematentoonstelling 
georganiseerd, dit jaar vindt dat plaats 
in de Pastorie. Het gezellige Place du 
Tertre in het Park zorgt voor gezellig-

heid. Samen met de kunstmarkt wordt 
het Park omgetoverd tot ontmoe-
tingsplaats voor velen. Voor de kinde-
ren is er het jeugdatelier tegenover de 
Dorpswerkplaats waar ze zelf, onder 
begeleiding, kunnen schilderen. 

Opening
Door de vele activiteiten die op 20 mei 
plaatsvinden, heeft de organisatie be-
sloten de officiële opening door wet-
houder de Witte te vervroegen van 
13.30 uur naar 12.30 uur. U wordt al-
leen uitgenodigd om daarbij aanwezig 
te zijn. Om 12.30 uur zal voorzitter 
van de Buitenschilderdag Nuenen, 
Melanie Dumay, de aftrap doen op het 
k erkplein van de H. Clemenskerk om 
vervolgens de officiële openingshan-
deling aan de heer de Witte over te la-
ten. U bent allen hartelijk welkom. 

HSV 't Pluimke 
Verschillende waterpartijen in Nue-
nen zijn opgeknapt, en dit is de 
jeugdige vissers in ons dorp niet 
ontgaan. Er wordt weer massaal 
gevist in de grachten en vijvers in 
Nuenen. 

Dit vinden wij van de jeugdcommissie 
van HSV 't Pluimke mooi om te zien. 
Wij organiseren ook dit jaar weer ver-
schillende wedstrijden en activiteiten 
voor de jeugdvissers van onze vereni-
ging. 
De eerste wedstrijd is traditiegetrouw 
toegankelijk voor iedereen, je hoeft 
dus niet in het bezit te zijn van een 
vergunning van HSV 't Pluimke. De 
eerste wedstrijd, het open Nuenens, 
vind plaats op maandag 21 mei a.s. bij 
de gemeentevijver. Er zal om 18.00 uur 
worden geloot en van 18.30 tot 20.30 
worden gevist. Er zijn diverse mooie 
prijzen te winnen! Ben of ken je ie-
mand die graag vist, geef je dan op 
voor deze wedstrijd. Opgeven kan tot 
24 uur voor de wedstrijd, door te bel-
len naar 040-2838631. Voor meer in-
formatie zie www.hsv-tpluimke.nl

Alzheimer Café Eindhoven
Gedragsverandering
bij dementie
Als gevolg van dementie ontstaan er 
niet alleen geheugenproblemen; ook 
het gedrag kan veranderen. Sommige 
mensen met dementie krijgen “een 
kort lontje”. Hoe kan je voorkomen dat 
iemand boos wordt en wat doe je als 
het toch gebeurt? Andersom : Waar-
om worden mantelzorgers soms boos 
op hun partner met dementie? Kan je 
dit voorkomen? Suzanne Linders is 
verpleegkundig expert op het gebied 
van agressie en alles wat daar mee sa-
menhangt. In het komende Alzheimer 
Café te Eindhoven op 21 mei zal zij in-
gaan op bovengenoemde vragen. 
Het Café is in het Daf Museum, Ton-
gelresestraat 27. Het Daf Museum is 
open om 19.00 uur. Het programma 
begint om 19.30 uur. Vooraf, in de 
pauze en na afsluiting is er gelegen-
heid om samen iets te drinken op het 
sfeervolle pleintje in het museum. 
Voor vragen kunt u contact opnemen 
met Thea Sturme tel. 040-2448500

Finalisten Voice of 
Nuenen bekend
Donderdagavond 10 mei, café Zinn 
stroomde vol, en dankzij het lekkere 
weer het terras ook. Buiten was het 
geluid van de optredende talenten 
goed te horen. Het door de Rabo-
bank gesponsorde evenement werd 
door rotaryvoorzitter Peter van de 
Harst geopend. Hans Kuijten (prins 
carnaval) kende elk van de kandida-
ten vanuit de voorrondes en wist 
dan ook bij de introductie telkens 
een persoonlijke noot toe te voegen.

De 10 halve finalisten hadden elk een 
eigen stijl. Voorafgaand aan de halve 
finale hadden ze elk coaching gekre-
gen van o.a. Mark Elbers (de Nuenen-
se Elvis) en Paul Nijsen. De kandida-
ten kregen de optie om een ander 
nummer ten gehore te brengen dan in 
de voorrondes. 
De een kwam dan ook met een zelf ge-
componeerd stuk, een volgende in 
jazz stijl, en weer een ander kwam met 
een cover van een populaire artiest. 
Het overwegend jongere publiek was 
laaiend enthousiast. Dat bleek niet al-
leen uit het luide applaus en gejoel, 
maar ook uit de twitter en facebook 
berichten met live beelden. En uitein-
delijk in het aantal pingpongballetjes 
dat de publieksjury toekende aan de 
kandidaten.

Het oordeel van de vakjury bestaande 
uit Paula Snoeijen, Theo Hofmans en 
Rotarylid, musicus en initiatiefneem-
ster van The Voice of Nuenen Inge 
Frimout, plus het oordeel van de pu-
blieksjury was bepalend voor uitslag. 
De finalisten zijn: Anna Luna Ver-
schuuren, Felix Meyer en Pleun Bier-
booms. Deze kandidaten zullen optre-
den tijdens de Kleurenkaravaan in het 
park op 27 mei a.s. van 19.00-20.00 
uur, en wordt de winnaar van de Voice 
of Nuenen bekend. 

Maar wie haalt het op?

Iedere Nederlander wil geven...

Word collectant voor mensen met een spierziekte.
Aanmelden kan via www.prinsesbeatrixfonds.nl



Kijk voor onze aanbiedingen

op www.sandersparket.com

Nu op al ons Quick Step laminaat 15% korting

Vergelijken kost niets, 
teveel betalen voor uw hypotheek 

komt elke maand terug!

Weerswinkel 7 L
5673 PM Nuenen
06-46 31 41 52

www.straatman-kolsters.nl

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

Reparatie en vernieuwing van riolen
Tevens reinigen van gevels, stoepen en terrassen

24-uurs service en géén voorrijkosten

Tel. 040-2838590 - Mobiel 06-53719557
Maerdonk 8, Nuenen

Maar wie haalt het op?

Iedere Nederlander wil geven...

Word collectant voor mensen met een spierziekte.
Aanmelden kan via www.prinsesbeatrixfonds.nl

TM

Be
rk

en
bo

s 6
, 5

67
2 

AK
 N

ue
ne

n 
• 

T 
04

0-
28

3 
12

00
 •

 F
 0

40
-2

83
 6

05
5 

• 
E 

dr
ij.

m
es

@
iae

.n
l •

 W
 w

ww
.d

ru
kk

er
ijm

es
se

rs
ch

m
id

t.n
l

(XL)PRINTEN(XL)PRINTEN

ONTWERPENONTWERPEN

NABEWERKENNABEWERKEN

(XL)PRINTEN

DRUKKENDRUKKEN

Dorpsstraat 95   Mierlo   |   T 0492 66 11 00
www.lenssenmannenmode.nl   |   info@lenssenmannenmode.nl



16 mei 2012Rond de Linde  Nr.  20
 

Wielrennen

Korfbal

P r o g r a m m aVoetbal

Badminton

NKV KORFBAL
Zondag 13 mei
ECKA 1 - NKV 1  ............................ 14.30

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl

Ook voor uw folders

Internationaal 
toernooi bij rksv 
Nuenen
Op Hemelvaartsdag organiseert RksV 
Nuenen al weer voor de 3e keer het In-
ternationale Toernooi voor B 1 teams 
van Betaald Voetbal Organisaties. Pu-
bliekstrekkers zijn zeker RsC Ander-
lecht B 1, PsV, Club Brugge en AZ. Uit 
Nederland komen verder: AZ, FC 
Groningen, sc Heerenveen en ADO 
Den Haag. De complete Belgische top 
is aanwezig: Naast Anderlecht, Club 
Brugge, KRC Genk en AA Gent.
Duitsland is vertegenwoordigd door 
de winnaar van de vorige editie VFL 
Bochum en Alemannia Aachen.De 
wedstrijden op 17 mei beginnen om 
10.00 uur.Meest in het oog springende 
wedstrijden:
10.00 uur KRC Genk - PsV Eindhoven
11.00 uur PsV Eindhoven - RksV Nu-
enen 018
11.30 uur Club Brugge - AZ
12.00 uur Anderlecht - ADO Den 
Haag
13.30 uur PsV Eindhoven - RsC An-
derlecht
14.00 uur Alemannia Aachen - Club 
Brugge
14.30 uur ADO Den Haag - PsV Eind-
hoven
15.00 uur Club Brugge - sc Heeren-
veen
FINALE : 17.15 uur. Voor meer info 
surf naar www.rksvnuenen.nl

Nkv - maastricht
afgelopen zondag ontving de selectie het 1e en 2e team van kv maastricht. 
gezien de stand op de ranglijst EN de heenwedstrijden, welke gemakkelijk 
gewonnen werden, moest er vandaag rekening gehouden worden met 2 
winstpartijen voor Nkv.

D6 van rksv wint thuistoernooi
op zaterdag 12 mei jl. heeft de D6 van rksv Nuenen het thuis toernooi 
gewonnen. 

Na een moeizame start, 0-1 verlies, werden alle wedstrijden gewonnen. Ook de 
finale tegen Brabantia D3 was nog even spannend. Na een 0-1 achterstand wer-
den de "ruggen gerecht" en stapten ze uiteindelijk als trotse winnaars met een 
3-1 eindstand van het veld. Groot compliment voor de jongens van de D6 en een 
mooi afscheid van een leuk seizoen!

D6 is erg blij met de behaalde beker.

voetbalvereniging 
Nederwetten wil groeien 
Nederwetten heeft een gezellige en hechte voetbalvereniging van 275 leden. 
voetballende maar ook steunende leden die onze vereniging een warm hart 
toedragen. onze leden komen uit Nederwetten, gerwen en Nuenen, son en 
Breugel en uit Eindhoven. Nederwetten heeft totaal elf teams. vijf heren-
teams, een damesteam, en vijf juniorenteams waarvan twee meisjesteams.
RKVV Nederwetten heeft als doelstel-
ling om volgend seizoen het kampi-
oenschap in de 5de klasse te behalen 
en zich vervolgens als club te handha-
ven in de 4de klasse.

57ste Bavaria ronde 
van Lieshout
Zondag 20 mei wordt voor de 57ste 
keer de grote Bavaria-ronde van 
Lieshout georganiseerd. De organi-
satie is in handen van supporters-
club De Lieshoutse Wielrenners. 

De wielermiddag wordt geopend met 
een wedstrijd voor nieuwelingen (15-
16 jarige) die 40 kilometer voor de 
wielen krijgen en om half een van start 
gaan. De junioren (17-18 jarigen) star-
ten om kwart voor twee en rijden 65 
kilometer.Om half vier starten de elite 
en beloften. Zij rijden 80 kilometer 
door de Lieshoutse straten. Het par-
cours voert vertrouwd over de Heuvel 
en de Dorpsstraat te Lieshout. Favo-
rieten bij de strijd voor elite en belof-
ten zijn de winnaar van vorig jaar Koos 
Jeroen Kers, Rik van IJzendoorn, Jarco 
en Wilbert van Binsbergen, Mitchel 
Boet, steven van Leijen en Paul Dek-
kers. De toegang is gratis.

In een gelijkopgaande 1e helft, sloeg 
Maastricht 2 in de 2e helft een gat wat 
niet meer te overbruggen was en er 
dus verloren werd. Deze waarschu-
wing werd door het 1e serieus geno-
men en in de voorbereiding werd het 
team hierop gewezen om niet in de-
zelfde val te lopen.

In de beginopstelling was vandaag 
weer een plaatsje voor Chantal Mes-
serschmidt, welke door een achilles-
peesblessure ruim een half jaar uit de 
roulatie was. Gedreven en vastbeslo-
ten om er een goede pot van te maken 
begonnen het Nuenens team dan ook 
aan de wedstrijd. Een wedstrijd waar 
al snel bleek dat Maastricht, in tegen-
stelling tot de heenwedstrijd, een an-
der spel in een andere opstelling speel-
de. Waar de lange heren in de eerdere 
wedstrijd om een oplossing vroegen 
was het nu het snelle spel en met name 
de rappe dames die voor gevaar zor-

gen. Hierdoor ging de gehele  1e helft 
dan ook gelijk op. Gelukkig ging Nue-
nen met een nipte voorsprong (8-7) de 
rust in.
De 2e helft dreigde een kopie van de 
1e te worden, alleen vielen de doel-
punten nu aan beide zijdes niet. Hal-
verwege de 2e helft bracht NKV een 
aantal wisselspelers die eindelijk het 
verschil konden maken. Hierdoor liep 
de stand enigszins geflatteerd op tot 
18-9.

De punten bleven gelukkig in Nuenen 
en NKV houdt nog steeds zicht op het 
kampioenschap of het behalen van de 
2e plaats, welke wederom recht geeft 
op een promotiewedstrijd.

Volgende week de belangrijke wed-
strijd bij en tegen EKCA. Bij winst vol-
gende week zal er op zondag 3 juni te-
gen DUKO gestreden worden om het 
kampioensschap van de 3e klasse L.

Emk Zomer voetbaldagen 
In de laatste week van de zomervakantie van de basisscholen organiseert 
voetbalvereniging Emk dit jaar opnieuw de Emk voetbaldagen. Door het 
succes van de vernieuwde opzet vorig jaar, zullen ook nu weer vier stammen 
(tribes) om de prijzen strijden. De tribes zijn opgebouwd uit teams in de 
leeftijdscategorieën C, D en E van komend seizoen (geboren in de jaren 
1998 tot en met 2003).
Het programma bevat onderdelen als 
pannaknock-out, beach soccer en het 
spettervoetbal in water van 3 cm. 
Nieuw dit jaar is bubble soccer (zie 
Youtube). Er wordt natuurlijk ook ‘ge-
woon’ gevoetbald in 4 x 4 en 7 x 7 toer-
nooien. Alle deelnemers mogen hun 
shirt na afloop mee naar huis nemen 
en krijgen aan het einde van de voet-
baldagen een  voetbal. De drie voet-
baldagen worden afgesloten met een 

hapje en een drankje waarbij de gehele 
familie aanwezig kan zijn. De kosten 
voor deelname zijn € 45,00 (inclusief 
shirt, bal en hapje/drankje).

Natuurlijk zijn de Voetbaldagen af-
hankelijk van de vele vrijwilligers die 
dit spektakel mogelijk maken. In-
schrijven als deelnemer of als vrijwil-
liger kan via de website: www.emk-
voetbaldagen.nl. (vol is vol).

Om deze doelstelling te kunnen halen 
is de vereniging op zoek naar enkele 
selectiespelers die een toegevoegde 
waarde denken te hebben. Ook willen 
zij starten met een tweede damesteam 
en hiervoor is de club op zoek naar 
nieuwe leden.  

De club organiseert diverse activitei-
ten, zoals bijvoorbeeld de recente 
workshop van Willy van de Kerkhof, 
het sponsortoernooi en het 14e Thijs 
Migchels jeugdtoernooi. Wilt u meer 
weten over onze vereniging of zich 
aanmelden: www.rkvvnederwetten.nl 
of stuur een e-mail naar info@rkvvne-
derwetten.nl.

Jubileumevenement bij 
Badminton Club Lieshout
Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan organiseert Badminton Club Lies-
hout gedurende heel 2012 een hele reeks aan extra activiteiten. De meest 
recente activiteit was een bezoek van de badmintonners aan de jeu-de-bou-
les vereniging “ons genoegen” in Lieshout. 

Marc Janssen (midden) kijkt gespannen naar de resultaten van zijn worp. Mari-
anne Arends (links) volgt de ontwikkelingen op de voet.

Jeu-de-boules toernooi
De leden van Badminton Club Lies-
hout waren goed voorbereid op ko-
men dagen voor de jubileumactiviteit 
op de jeu-de-boules banen voor het 
Dorpshuis in Lieshout. Aspiranten, 
junioren en senioren speelden zowel 
met elkaar als tegen elkaar, waardoor 
een leuke mix van spelniveaus zicht-
baar was. Regelmatig moesten de be-
geleiders van “ons genoegen” de baan 
betreden met een meetlint om te be-
palen welke bal het dichtste bij het 
kleine balletje lag. Uiteindelijk bleek 
bij de einduitslagen de volgende eind-
stand:

senioren/junioren:
Wouter van Vijfeijken
Ad Donkers
Diony Janssen

aspiranten:
Rense van stiphout
Jordy van den Einden
Janne van de Laarschot

Na afloop van het jeu-de-boules toer-
nooi werd de dag nabeschouwd tij-
dens een bezoek aan café De Koekoek.

Dubbeltoernooi
Op zondag 3 juni organiseert Badmin-
ton Club Lieshout het laatste toernooi 
van het seizoen 2011/2012. In dat laat-
ste toernooi zullen alleen dubbelpar-
tijen gespeeld worden. Vanaf 10.00 
uur zullen de badmintonners gaan 
strijden voor de titel “Clubkampioen 
Dubbel 2012”. Rond 14.00 uur zal het 
toernooi beëindigd zijn en zal de win-
naar bekend zijn.

Country Dansen in 
mariahout
Zaterdagavond 19 mei, de derde 
zaterdag van de maand, is er weer de 
maandelijkse Country Dance Party 
op CD muziek in de zaal van het 
Buurthuis in mariahout. 

De organisatie is in handen van The 
Black Longhorn en vooraf verzorgt de 
stichting Country Dance Foundation 
een miniworkshop zodat iedereen 
weer een nieuwe dans kan leren. Line- 
en partnerdansen met de nadruk op 
echte country, zoals altijd keurig ach-
ter elkaar gezet door  Country-DJ 
Henk. 

Locatie:
The Black Longhorn, Buurthuis, Ber-
nadettestraat 43, Mariahout. Aanvang 
is 19.30 uur en de toegang is € 2,- per 
persoon. Tel. info: 0499-42 20 88. 
Website: www.blacklonghorn.nl of 
email: info@blacklonghorn.nl.

Lindeblaadjes
opgeven tot uiterlijk 
dinsdagmorgen bij: 

Drukkerij Messerschmidt, 
Berkenbos 6, Nuenen.

De kosten zijn
 10,00 euro (max. 20 woorden).

Training
De laatste weken van het aflopende 
seizoen zal er bij de senioren tijdens 
de wekelijkse speelavond niet meer 
getraind worden. Gedurende de laat-
ste weken is er dus volop mogelijkheid 
om vrij te spelen. Ook de eerste twee 
speelavonden van het nieuwe seizoen 
zal er nog geen training gegeven wor-
den. Op de derde speelavond zal de 
training weer opgepakt worden. De 
aspiranten blijven in die weken tijdens 
de speelavonden wél gewoon trainen.



Vlaai & gebak 
bestelgemak

bij Jan Linders Nuenen

Wist u dat u ook al uw vlaaien en gebak via www.janlinders.nl 
kunt bestellen? Zo weet u zeker dat uw favoriete vlaai voor u klaar staat. 
Handig voor een feestje of verjaardag. Deze week* zijn onze abrikozen-, 
kersen-, appel of kruimel gele roomvlaai van onze bakker uit Sevenum 

nog eens extra voordelig ook. Een hele vlaai voor 4.99!

*t/m zondag 20 mei 2012

l
.

Jan Linders supermarkten. Het voordeel van het zuiden.

Jan Linders Nuenen
Vincent van Goghstraat 37

DE HUUFKES 19A NUENEN

120 X 60CM 

VAN €756 VAN 

VANAF 12 MEI IS 
SANI-DUMP NUENEN 
OFFICIEEL GEOPEND!
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