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Weekdiensten
spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:____________________________ 
spoedpost
spoedpost st. Anna,
St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.

tel. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.____________________________
spoeddienst ApotHeken:
Centrale dienstapotheek eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.

tel. 040 - 243 66 66
Ma. t/m. vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen
extrA openstelling in nuenen:
Apotheek nuenen, Parkstraat 36.
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 11.00 - 13.00 uur.
Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. 
Benu Apotheek kernkwartier,
Hoge Brake 2. 
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 18.00 uur. 

D

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

Vindt u nieuwe gordijnen te duur?
Wij bewijzen u het tegendeel!

Geopend woensdag t/m zaterdag 
van 9.30 tot 17.00 uur of 

op afspraak ‘s avonds geopend.

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

Tel./Fax 040-7519051
www.degordijnenconcurrent.nl

Kwaliteitsstoffen tegen bodemprijzen

Titia den Haan 
neemt afscheid 
van De Mijlpaal

Stranduitje 
voor 
Nuenense 
ouderen
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Brug 
over de 
Dommel

Advertentie 
vlooienmarkt
Let op: Op de achterpagina van deze 
Rond de Linde vindt u de ophaaladver-
tentie voor de vlooienmarkt van scou-
ting Panta Rhei. Plak deze advertentie 
duidelijk zichtbaar op uw voordeur, 
raam of op uw spullen en wij komen op 
de ophaaldag de spullen bij u ophalen. 
De inkomsten die we binnenhalen door 
de verkoop van uw spullen komt dit jaar 
ten goede aan de realisatie van onze 
nieuwe blokhut op de Oude Landen.

Zaterdag

14
SePteMBer
2013

ZONdag

15
SePteMBer

2013

Culinair wandelen 
in sfeervol Nuenen

e culinaire wandeling, onder de naam van Walking Dinner, staat 
voor een proeverij gecombineerd met een frisse wandeling. Orga-
nisatoren Bertie Klaassen en Arjen Snoeijen laten u kennis maken 
met verrassende horecalocaties en laten u genieten van de sfeer 

WIN TWEE KAARTEN VOOR WALKING DINNER NUENEN
Speciaal voor de lezers van Rond de Linde heeft het Walking Dinner 

twee kaarten apart gehouden. Wil jij kans maken op deze kaarten 
en genieten van wat culinair Nuenen jou te bieden heeft? 

Geef dan antwoord op de volgende vraag: 
Wat zijn de namen van de organisatoren van dit evenement? 

Stuur het antwoord op naar prijsvraag@ronddelinde.nl  of stuur het door in 
een bericht op de facebookpagina van het Walking Dinner. De winnaar wordt 

bekend gemaakt in de Rond de Linde van 5 september 2013. 
Voor meer informatie en andere leuke acties kijk eens op: 

www.walking-dinner.nuvan de Nuenense dorpskern. Een 
gezellig dagje uit.

Ontdek culinair Nuenen 
Walking Dinner is een activiteit waar-
bij men middels een kleine wandeling 
een zevental aansprekende restau-
rants bezoekt. Bij elk restaurant genie-
ten de gasten van een signature- gerecht, 
in feite het visitekaartje van het res-
taurant, met een bijpassend drankje. 
Walking Dinner is geschikt voor alle 
leeftijden en gezelschappen. Maar bo-
venal is het een leuk dagje uit met het 
gezin, familie, een groep vrienden of 
collega’s. 

Deelnemende restaurants
Walking Dinner editie Nuenen vindt 
plaats op zondag 6 oktober tussen 
12.00 en 17.00 uur en biedt een wan-
deling langs uiteenlopende restau-
rants in een zeer sfeervolle omgeving. 
Gasten genieten van verschillende 
keukens en worden getrakteerd op de 
verscheidenheid van de deelnemende 
restaurants, ieder uniek in zijn eigen 
soort. Laat u verwennen door de on-
dernemers van De Lindehof, Roxis, 
Olijf, Francisco, Zinn, Auberge Vin-
cent en Puff Inn.

Entreekaarten voor WALKING DIN-
NER in Nuenen kosten € 54,50 en zijn 
enkel in de voorverkoop verkrijgbaar 
via de website en via de deelnemende 
restaurants. 

1 September Hooidonkviering
Op zondag 1 september vindt weer de jaarlijks Hooidonkviering plaats in 
Nederwetten. De viering heeft dit jaar als thema: ‘Neem uw kruis op en 
volg mij.’ 
We denken hierbij aan mensen die 
door overlijden van geliefden of an-
derszins een moeilijke tijd doorma-
ken, aangespoord worden om het 
kruis op te nemen. Dan is het goed dat 
er een plek is waar je je terug kunt 
trekken. Een eenzame plek waar je tijd 
vindt om tot rust te komen, om je te 
bezinnen en om je weer te verzame-
len.

De viering vindt plaats in het kapel-
park achter de eeuwenoude watermo-
len. Op deze historische plaats stond 
eens het klooster van adellijke nonnen 
waar op 4 september 1244 het “Won-
der van Hooidonk” plaatsvond. Toen 
werd op wonderlijke wijze vastgesteld 
dat het stukje hout van het H. Kruis 
dat men hier sinds de kruistochten be-
waarde een gedeelte was van het kruis 
waaraan Christus was gestorven. Bij 
de sluiting van het klooster in 1648 
werd de relikwie door de laatste prio-
rin meegenomen. Na vele vergeefse 
pogingen van eerdere pastores slaagde 
pastoor Roelofs er in 1953 in om een 
gedeelte van deze relikwie terug te 
krijgen. De twee kleine stukjes hout 
worden tot op de dag van vandaag be-
waard in de fraaie reliekhouder in de 
kerk van Nederwetten.

Deze reliekhouder wordt op zondag 1 
september in processie meegedragen 
naar de kapel in het Heilig Kruispark, 
dat er weer goed onderhouden uitziet 
dankzij de inzet van de vele vrijwilli-
gers.
De viering begint met een processie 
met deelname van het Sint Annagilde 

en vertegenwoordigers van de Neder-
wettense verenigingen met hun vaan-
dels.  De eucharistieviering begint om 
10.30 uur.  Na de viering zal de won-
derbare relikwie ter verering worden 
uitgesteld in de kapel. 

Bij slecht weer zijn we genoodzaakt 
om uit te wijken naar de kerk in Ne-
derwetten.

 

De reliekhouder 
uit de kerk van Nederwetten.

Liederentafel
Voor wie van zingen houdt, is er op 
zondag 25 augustus weer een liederen-
tafel bij café Schafrath, Park 35 in Nu-
enen. Aanvang 20.30 uur, vrij toegang.

Uitname kunstwerk 
Hugo Brouwer gelukt
Afgelopen dagen is het keramiek reliëf van Hugo Brouwer door aannemer 
Broeders Totaalinterieurbouw met veel moeite, maar succesvol verwijderd 
uit het gebouw van de Rabobank aan de Fellenoord in Eindhoven. 

Het kunstwerk bestaat uit ruim 200 
losse onderdelen en is 6 bij 2,60 meter 
groot. Voorlopig is het opgeslagen. Het 
is de bedoeling dat het zo spoedig mo-
gelijk wordt herplaatst op een mooie 
locatie binnen of in de open lucht in 
Nuenen, de plaats waar Hugo Brouwer 
30 jaar woonde en werkte. Er is inmid-
dels € 3.500,- van de voor herplaatsing 
benodigde € 10.000,- toegezegd, waar-
van € 1.000,- door de Rabobank Dom-
melstreek. Van het project wordt een 
korte documentaire gemaakt door 
Edith van Dijk, (www.v-dit.nl).  Sug-
gesties voor een mooie locatie, evenals 
nog noodzakelijke financiële bijdragen, 
zijn welkom via Robert van Rixtel, ro-
bert@zooproducties.nl of Jan Velle-
koop, j.vellekoop@nuenen.nl.

Mogelijke locatie voor het kunstwerk van
 Hugo Brouwer: de vijver bij het gemeentehuis.



De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt vanaf 1 
juni 2013 volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
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GERWENSEWEG AFGESLOTEN VOOR 
VLOOIENMARKT JONG LEVEN 
Op zondag 25 augustus is de Gerwenseweg afgesloten voor het door-
gaand verkeer vanaf 08.00 uur tot 18.00 uur. De afsluiting betreft het 
gedeelte tussen de Kerkakkers en Moorvensedijk. De busdienst wordt 
omgeleid via de Moorvensedijk.

VERKEERSMAATREGELEN BIJ 
WIELERRONDE / LUIKSE MARKT NUENEN
Op 25 augustus 2013 wordt de wielerronde van Nuenen verreden. In 
verband met dit evenement worden de volgende straten voor alle ver-
keer afgesloten van 7.00 uur tot 19.00 uur:

•	 Gehele	Park	rondom	de	vijver
•	 Vincent	van	Goghstraat	gedeelte	tussen	Park	en	
	 Pastoor	Aldenhuijsenstraat
•	 Margot	Begemanstraat
•	 Beekstraat	vanaf	Rutger	van	Erplaan
•	 Rutger	van	Erplaan
•	 Everart	van	Doernelaan	vanaf	de	Rutger	van	Erplaan	tot
	 Papenvoort
•	 Papenvoort	vanaf	Everart	van	Doernelaan
•	 Berg	tussen	Park	en	Papenvoort

Het is in deze straten ook niet toegestaan om auto’s te parkeren tus-
sen 07.00 en 19.00 uur.
Aanwonende	van	het	parcours	worden	aangeraden	hun	voertuig	elders	
te parkeren als zij tijdens het evenement nog weg willen.
Voor	 aanwonenden	 van	 de	 Pastoor	 Aldenhuijsenstraat	 wordt	 het	
eenrichtingverkeer opgeheven gedurende het evenement.
Gedurende de wielerronde rijden de busdiensten niet via het centrum 
van Nuenen maar via de Smits van Oyenlaan.

Burgemeester Houben in gesprek met inwoners
Het	eerste	“Rondje	met	de	Burger”,	waarin	de	burgemeester	met	in-
woners	het	gesprek	over	Nuenen	aangaat,	was	een	succes.	Daarom	
heeft de burgemeester Houben besloten deze bijeenkomsten maan-
delijks te gaan houden.

Rondje
Via	het	“Rondje	met	de	Burger”	wil	burgemeester	Houben	graag	in	
een informele sfeer in contact komen met de inwoners van zijn ge-
meente.	Wat	houdt	hen	bezig,	wat	kan	er	beter,	waar	zijn	ze	blij	mee,	
waar niet etc etc. 

De	komende	drie	“Rondjes”	zijn	gepland	op:

•	 18	september	bij	Le	Souris	van	10.30 tot 12.30 uur;
•	 29	oktober	bij	Cafe	Schafrath	van	16.00 tot 18.00 uur;
•	 28	november	bij	Cafe	de	Kruik	van	20.00  tot 22.00 uur.

Aanmelden
Om zoveel mogelijk inwoners de kans te geven zich aan te melden voor 
deze	bijeenkomsten,	zijn	de	“Rondjes”	op	verschillende	tijden	gepland.	
En	ongeacht	op	welke	locatie	de	bijeenkomst	plaatsvindt,	telkens	is	
iedere inwoner van de gemeente van harte welkom. Het is dus niet zo 
dat er alleen Nederwettenaren mogen komen naar de bijeenkomst in 
Nederwetten.

Voor	de	eerstvolgende	bijeenkomst	op	18	september	dient	u	zich	voor	
11 september aan te melden via rondjemetdeburger@nuenen.nl. Er is 
ruimte	voor	maximaal	vier	personen	per	“Rondje”,	wees	er	dus	snel	bij!

COMMISSIEVERGADERINGEN
De	commissie	Ruimte	vergadert	op	27	augustus	2013
De commissie Samenleving op 28 augustus 2013
De	commissie	ABZFin	op	29	augustus	2013

De commissievergaderingen beginnen om 19.30 uur in het Gemeen-
tehuis.	Agenda	en	bijbehorende	 stukken	 staan	op	www.nuenen.nl.	
Inwoners kunnen in deze openbare vergaderingen gebruikmaken van 
het spreekrecht. Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 2631631 
of email griffie@nuenen.nl 

ONTVANGEN AANVRAGEN  
OMGEVINGSVERGUNNING
Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij	het	college	van	burgemeester	en	wethouders	is	de	volgende	aan-
vraag	om	vergunning	op	grond	van	de	A.P.V.	en	bijzondere	wetten	
ingekomen:
•	 Aanvrager:	Grace	Robinson	Evenementen	 voor	het	organiseren	

van	Open	Dagen	Albert	Heijn	bij	het	bedrijf	van	de	heer	M.	v.d.	
Heuvel	aan	de	Collse	Hoefdijk	40	op	21	september	2013;

•	 Aanvrager:	Mevrouw	A.	Boersma-Sterrenberg	voor	het	innemen	
van	een	standplaats	voor	de	verkoop	van	oliebollen	aan	het	Park	
tijdens	carnaval	2014;

•	 Aanvrager:	Mevrouw	A.	Boersma-Sterrenberg	voor	het	innemen	
van een standplaats voor de verkoop van suikerspin- en zoetwaren 
aan	het	Park	tijdens	carnaval	2014;.	

Naar aanleiding hiervan wordt eenieder in de gelegenheid gesteld bin-
nen 2 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 aanvraag ligt ter inzage gedurende de openingstijden van het ge-
meentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en tevens op 
woensdag van 14.30 uur tot 19.00 uur) bij de receptie van het gemeen-
tehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.

INGETROKKEN AANVRAGEN  
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Soort Datum Dossier- Bouwadres Bouwactiviteit
aanvraag  intrekking  Nummer    

Regulier	 06/08/	 N-HZ-2013-	 Velakker	19	 Uitbreiden	woonhuis	en	 	
 2013 0056  plaatsen erfafscheiding 

Regulier	 08/08/	 N-HZ-2013-	 Beekstraat	11	 Wijzigen	gebruik	ten	behoeve	
	 2013	 0055	 	 van	een	Bed	en	Breakfast 

VERLEENDE VERGUNNINGEN EN 
ONTHEFFINGEN
Er	is	ingevolge	het	Besluit	Algemene	Voorwaarden	en	
Bepalingen	Machtiging	en	Mandaat

Een reguliere omgevingsvergunning verleend voor:

Datum Dossiernr. Bouwadres Activiteit Omschrijving Verzend-
besluit      datum 

14/08/	 N-HZ-2013-	 Velakker	19	 Gebruik	van		 Wijzigen	van	het	 14/08/	
2013 0086  gronden of  gebruik van een 2013 
   bouwwerken  groenstrook   
   in strijd met     
   bestemmingsplan    
 
15/08/	 N-HZ-2013-	 Alvershool	4	 Bouwen		 Verbouwen	 15/08/	
2013 0067  bouwwerk woning en  2013 
    realiseren kelder    
    onder bestaande    
    aanbouw

De vergunningen liggen vanaf heden ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.	Tegen	desbetref-
fende besluiten kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag 
van	bekendmaking	(verzenddatum)	van	het	besluit,	op	grond	van	de	
Algemene	wet	bestuursrecht	schriftelijk	bezwaar	maken	bij	het	Col-
lege	 van	 burgemeester	 en	 wethouders	 van	 Nuenen	 c.a.,	 Postbus	
10.000,	5670	GA		Nuenen.

Tevens	kan	voor	alle	vergunningen	bij	de	Voorzieningenrechter	van	de	
rechtbank	te	‘s-Hertogenbosch,	sector	Bestuursrecht,	Postbus	90.125,	
5200	MA	‘s-Hertogenbosch,	een	verzoek	worden	gedaan	een	voorlo-
pige voorziening te treffen.

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	Parkblaozers	Nuenen	zijn	een	vergunning	en	ontheffing	ver-

leend	voor	het	organiseren	van	het	“Parkblaozersevenement”	op	
1	september	2013	vanaf	de	kiosk	in	het	Park	(verzenddatum	14	
augustus	2013);

•	 aan	 wielervereniging	 Trap	 met	 Lust/Dommelstreek	 zijn	 vergun-
ningen en ontheffingen verleend voor het organiseren van de 34e 
VAG	Techniek	Ronde	van	Nuenen	op	25	augustus	2013	(verzend-
datum	16	augustus	2013);

•	 aan	Team	Kapsalon	is	een	ontheffing	verleend	voor	het	uitdelen	
van	flyers	op	31	augustus	2013	in	de	Vincent	van	Goghstraat	ten	

behoeve van promotie van de kapsalon (verzenddatum 15 augus-
tus	2013);

•	 aan	Stichting	Ezeltjesdag	zijn	vergunningen	en	ontheffingen	ver-
leend voor het organiseren van een buurtbarbecuefeest en de 
jaarlijkse ezeltjesdag op 31 augustus 2013 resp. 1 september 2013 
op	het	Jo	Arts	evenemententerrein	aan	de	Mulakkers	(verzendda-
tum	19	augustus	2013);	

•	 aan	de	bewoners	Spierkesdreef/Wermersland	zijn	een	vergunning	
en een ontheffing verleend voor het organiseren van een buurtbar-
becuefeest	op	25	augustus	2013	aan	de	Spierkesdreef/Wermers-
land	(verzenddatum	20	augustus	2013);

•	 aan	buurtvereniging	Boschhoeve	is	een	vergunning	verleend	voor	
het organiseren van een buurtbarbecue op 24 augustus 2013 aan 
de Wastronahof (verzenddatum 20 augustus 2013).

Indien u het met deze beschikkingen niet eens bent kunt u op grond 
van	 de	 Algemene	 Wet	 Bestuursrecht	 hiertegen	 binnen	 6	 weken	 na	
datum van verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burge-
meester	 van	 de	 gemeente	 Nuenen	 c.a.,	 Postbus	 10.000,	 5670	 GA		
Nuenen.
Indien	bezwaar	is	gemaakt,	kan	door	de	indiener	van	het	bezwaar-
schrift een verzoek tot voorlopige voorziening worden gedaan bij de 
voorzieningenrechter	bij	de	rechtbank,	sector	Bestuursrecht,	Postbus	
90.125,	5200	MA	’s-Hertogenbosch.

NIEUWE STRAATNAMEN
Op 13 augustus 2013 hebben burgemeester en wethouders besloten 
om volgende (straat)namen voor een aantal paden vast te stellen:

In het Wettens Broek:
1.	 Wettens	Broek;
2.	 Gielisdreef;
3.	 Hoenderdreef;
4.	 Sneppedreef;
5.	 Gelijckdreef;
6.	 doortrekken	van	de	straatnaam	Raamdijk.

In en bij het Nuenens Broek:
1.	 Krom	Dreef;
2.	 Lissepad;
3.	 Rokers	Loop;
4.	 Broekdreef;
5.	 Gegraven	Loop;
6.	 Perdsedreef;
7.	 Hurksepad;
8.	 Broekeindsedreef.
9.	 Doortrekken	van	de	straatnaam	Houtrijtdreef	tot	aan	Broekdreef.	

Tegen	het	besluit	kunnen	belanghebbenden	binnen zes weken na pu-
blicatiedatum	 van	 het	 besluit,	 op	 grond	 van	 de	 Algemene	 wet	 be-
stuursrecht	(Awb)	schriftelijk	bezwaar	maken	bij	het	college	van	bur-
gemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.,	Postbus	10.000,	5670	GA	
Nuenen.
Op	grond	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	president	van	de	rechtbank	te	‘s-Hertogenbosch,	
sector	Bestuursrecht,	Postbus	90.125,	5200	MA	‘s-Hertogenbosch,	
worden verzocht terzake van het bestreden besluit een voorlopige 
voorziening te treffen.

INTREKKEN BELEIDREGEL 
LEEGSTANDWET
Burgemeester	en	Wethouders	maken	bekend,	dat	zij	op	13	augustus	
2013	de	Beleidsregel	Leegstandwet	hebben	ingetrokken.	Reden	hier-
voor is dat tegenwoordig de voorwaarden limitatief in de wet staan 
opgesomd.	Aanvragen	voor	de	tijdelijke	huurvergunning	zullen	worden	
getoetst	aan	de	criteria	in	de	Leegstandwet.
Op	basis	van	de	Leegstandwet	kunt	u	bij	de	Gemeente	een	vergunning	
aanvragen om uw huis tijdelijk te verhuren. Hierbij vervalt een groot 
deel van de huurbescherming. 

Tegen	het	besluit	kunnen	belanghebbenden	binnen zes weken na pu-
blicatiedatum	 van	 het	 besluit,	 op	 grond	 van	 de	 Algemene	 wet	 be-
stuursrecht	(Awb)	schriftelijk	bezwaar	maken	bij	het	college	van	bur-
gemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.,	Postbus	10.000,	5670	GA	
Nuenen.
Op	grond	van	de	Awb	moet	een	bezwaarschrift	worden	ondertekend	
en tenminste bevatten:

e.	 de	naam	en	het	adres	van	de	indiener;
f.	 de	dagtekening;
g.	 een	omschrijving	van	het	besluit	waartegen	het	is	gericht;
h. de gronden van het bezwaar.

Tevens	kan	aan	de	president	van	de	rechtbank	te	‘s-Hertogenbosch,	
sector	Bestuursrecht,	Postbus	90.125,	5200	MA	‘s-Hertogenbosch,	
worden verzocht terzake van het bestreden besluit een voorlopige 
voorziening te treffen.

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

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



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: 23 & 24 aug: 
Witlof, 1/2 kilo  ........................................ 0,69
champignons, per bakje  ............ 0,69
aardappelschijfjes, 1/2 kilo 0,89
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 26 augustus:

Veldverse Prei, hele kilo  ........... 0,99
DINsDag 27 augustus:

Wokgroenten, panklaar, 1/2 kilo  . 0,99
WOeNsDag 28 augustus:

rodekool, panklaar, 1/2 kilo .............. 0,89
DONDerDag 29 augustus:

Bietjes gekookt, 1/2 kilo  ........ 0,89
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
gehele Week VaN 23 t/m 29 augustus:

hollandse Pruimen, hele kilo 2,49
NW. Oogst uien, hele kilo ........ 0,69
4 seizoenensalade, 250 gram  .. 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks  . 1,99

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

     

Aanbiedingen KERSVERS
Voor Service
en Kwaliteit!

Parkstraat 12A • Nuenen • Tel. 283 13 93 / 284 03 47

Lekkers van de Echte Bakker !!

DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

Voorheen bakkerij Verhallen

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Godfried de Vocht 

Slavinken
Iedere 4e

 ................Gratis 

“Carpaccio Rosso”
100 gram ......................................2,45
150 gr. Gebraden Kipfilet +
100 gr. KipKerriesalade ......4,00

Ham Gehakt Wellington
per stuk .........................................1,75
4 Kalkoen Schnitzels
naturel of gemarineerd ........5,50 
De Best Belegde Broodjes!!!

sPecIal

kOOPJe

kOOPJe

sPecIal

Brownies
4 + 1 GRATIS

eierkoeken
6 STUKS € 2,15
waldkorn
800 GRAM € 1,75 
aardBeienschelp
MIDDEL € 6,95

alle soorten stokBrood
€ 1,25 

Met kans op een weekendje weg

geldig t/m zaterdag 24 augustus

geldig t/m zaterdag 31 augustus

www.stichtingcan.nl
iedereen CAN

o
n
s

kijkt naar je uit

13.00 - 16.00 uur
augustus

dans, theater & musical, edelsmeden, ballet, zumba, schilderen, 
kinderkunst, beeldhouwen, kunstgeschiedenis, fotografie, glas in 
lood, cartoon en illustratie, vilten, aerobics, grafiek, architec-
tuur, model- en portrettekenen, peuterdans, popping & locking,
jazzballet, jongerenatelier 3D en design, power yoga, etc...

t e n t o o n s t e l l i n g 
w o r k s h o p s
k e n n i s m a k e n
i n f o r m a t i e
voor alle leeftijden

Het Klooster

Park 1, Nuenen

Welkom in 

open dag 
31

Op zoek naar zinvol, goed vrijwilligerswerk, waar je zelf ook van leert?
Word VRIJWILLIGER bij SENSOOR Eindhoven.
Sensoor is er dag en nacht voor een gesprek. Anoniem en vertrouwelijk.  
We zoeken vrijwilligers voor aan de telefoon of chat. 

Voor informatie en aanmelden kijk op www.sensoor.nl/brabant. 
of bel 040 – 212 55 66   voor een informatiepakket 
Aanmelden voor de nieuwe basistraining kan tot 1 september 2013.

Rond de Linde ook 
compleet digitaal op
www.ronddelinde.nl 

 

 
 
 
 
 
 
 

Bestel nu ook online: 
www.slijterijvanlieshout.nl 

Baileys 
Irish Cream 

70cl … €13,95 
Gorter 

Jonge jenever 
100cl … €10,95 

Glen Talloch 
Schotse whisky 

100cl … €14,50 
Galatheo 

Rood of wit, uit Sicilië 
Per fles … €6,25 

6 halen, 4 betalen! 
Acties geldig tot en met 11 september 

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

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 



Verbouwings-
Verbouwings-
Verbouwings-FINALE

uitverkoop!

EXPERT VAN ERP, VOIRT 2-C, NUENEN, (040) 2846060 

Verbouwingsadv. - 295x225mm h - ZW/PMS021 - week 34

Alles moet 

weg!

Laatstekans!

Verbouwings-
Verbouwings-
Verbouwings-
Verbouwings-

uitverkoop!uitverkoop!Verbouwings-
Verbouwings-

uitverkoop!Verbouwings-
Verbouwings-
Verbouwings-
Verbouwings-

uitverkoop!Verbouwings-
Verbouwings-

Profi teer nu!Op=Op

Vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus15% extra kortingop alle winkelmodellen

Wij zijn maandag 2 t/m woensdag 4 september gesloten. 

Feestelijke heropening donderdag 5 september.

Tot en met 13 september 2013 spoelen wij de drinkwaterleidingen in Nuenen straat voor straat schoon. 
Dit doen wij tussen 08.00 en 17.00 uur. 

Waarom is schoonspoelen nodig?
Brabant Water maakt vers drinkwater van heel goede kwaliteit. Een schoon leidingnet draagt bij aan het vers 
houden van het water. Doordat we ons leidingnet regelmatig schoonmaken, kan ons water altijd vers bij u uit de 
kraan komen.

Wat merkt u ervan?
In de meeste gevallen merkt u weinig tot niets van de werkzaamheden. Als we bij u in de buurt spoelen, kan de 
waterdruk een korte tijd variëren en is er een kleine kans op bruingekleurd water. Dit ziet er minder fris uit, maar is 
van goede kwaliteit en niet schadelijk voor de gezondheid.

Wilt u meer informatie?
Op www.brabantwater.nl vindt u antwoord op veelgestelde vragen over het schoonspoelen van de leidingen. 
U kunt ook contact opnemen met ons regiokantoor Zuid Oost, telefoonnummer 073 683 88 50.

Brabant Water spoelt het leidingnet in de gemeente 
Nuenen schoon.

Ruim 2,4 miljoen mensen in onze provincie 
zijn klant van Brabant Water. Met onze 800 
medewerkers zorgen wij voor lekker kraan-
water van uitstekende kwaliteit. 24 uur per 
dag vers uit de kraan.

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

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
inclusief uitgebreid financieel advies
één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

er iS toekomSt 
nA de Scheiding!

WIJ ONDERHOUDEN, REPAREREN, KEUREN
EN VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

Voor zowel particulieren als bedrijven bieden wij betaalbaar onderhoud en/of reparaties aan.

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

GELDROPSEDIJK 51-53 • NUENEN • TELEFOON 040 - 283 24 47
WWW.AUTOBEDRIJFJOOPVDHEUVEL.NL

Autobedrijf joop v.d. Heuvel 
Gespecialiseerd in VOLVO en Japanse merken.

Rond de Linde iedere donderdag 
digitaal op www.ronddelinde.nl 
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Kaartvereniging 
De vrolijke Katters 
zoekt nieuwe leden
De vrolijke Katters is een kaartvereni-
ging in Nederwetten. Een maal per 
maand wordt er gekaart in het Gilde-
huis op de eerste vrijdag van de 
maand. Ook al noemen de leden zich-
zelf ‘katters’, ze spelen het kaartspel 
‘jassen’, dit is een afgeleide vorm van 
‘katten’. Op dit moment telt de groep 
15 leden en daar kunnen er dus wel 
wat bij. Kun je niet jassen, dan kun je 
het bij de club leren. Dames zijn ook 
van harte welkom om te katten, te rik-
ken of te jokeren. Meer informatie bij 
Marinus Renders, tel. 040-2832050 of 
mail naar mr@onsnet.nu.
In verband met de jaarvergadering op 
de eerste vrijdag in september is de 
eerste kaartavond op de 13e. Ook 
kaarters van buiten Nederwetten zijn 
van harte welkom.

Brug over de Dommel
Door Elwien Bibbe

Wendy Renders, voorzitter van de dorpsraad in Nederwetten, sprak een 
grote groep belangstellenden toe bij de opening van de nieuwe voetgangers-
brug over de Dommel bij de Oude Toren. En de uitbater van de Kruik had 
als gevolg daarvan dan ook heel veel champagneglazen te vullen. 

________________________________ 

Brug over de Dommel 
vernoemd naar 
‘bruggenbouwer’ 

Piet Renders.
________________________________ 

De brug verbindt Nederwetten met 
het Eindhovense Bokt. En hiermee is 
de “Wettense achtertuin” ook meteen 
een stuk groter geworden. Voor wan-
delaars vanuit Nederwetten is nu het 
Dommeldal aan Eindhovense zijde 
weer makkelijk toegankelijk en omge-
keerd kunnen wandelaars vanuit 
Eindhoven hun wandelingen voort-
zetten aan de Wettense kant richting 
de Rietmussen. 14 Jaar geleden is de 
oversteek bij de stuw bij de Hooijdonk-
se Molen afgesloten. Maar nu is er dus 
een nieuwe brug. Wendy Renders 
hoopt dat dit in deze omgeving ook de 
enige brug over de Dommel zal blij-
ven. Hiermee refererende aan de te re-
aliseren verkeersruit om Eindhoven. 

De brug heeft een naam gekregen: De 
Piet Rendersbrug. Naar ‘bruggenbou-
wer’ Piet Renders, een betrokken Wet-
tenaar die altijd veel voor het dorp ge-
daan heeft en die helaas vorig jaar is 
overleden. Zijn vrouw Mien verrichtte 

Bestaande 
koopwoningen 
5 procent goedkoper 
dan jaar eerder 
Bestaande koopwoningen waren in   
juli 5,0 procent goedkoper dan in juli 
2012. De prijsdaling ten opzichte van 
een jaar eerder is veel kleiner dan in de 
voorgaande maand. Toen waren de 
huizen 9,6 procent goedkoper. De in-
dex van het CBS en het Kadaster geeft 
de prijsontwikkeling weer van be-
staande particuliere koopwoningen in 
Nederland. De prijzen van bestaande 
koopwoningen lagen in juli 2013 op 
hetzelfde niveau als begin 2003. Ten 
opzichte van augustus 2008, toen de 
prijzen een piek bereikten, bedraagt 
de prijsdaling 20,0 procent. 
Meer info over de huizenmarkt is te 
vinden op de site van het kadaster: 
www.kadaster.nl/web/pagina/Vast-
goed-Dashboard.htm

   

Aanvulling 
Sportprogramma

RKGSV GeRwen
Zondag 25 augustus (bekerwedstrijden)
RKGSV 1-Spoordonkse Boys 1 ...... 14.30
Braakhuizen 2-RKGSV 2  ................ 11.30
Beerse B. Dames 2-RKGSV Dames 1 10.00  
Dinsdag 27 augustus (beker)
BES 1 – RKGSV 1  ............................. 20.00 

Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende 
belangstelling bij en na het overlijden van:

Gerard Willems
Zoveel betrokkenheid verzacht ons verdriet 

en vergroot de moed om verder te aan.

Een extra woord van dank aan Pastor Kuijpers 
en het Nuenens Mannenkoor.

Mede door hun bijdrage hebben we op een mooie 
en waardige manier afscheid kunnen nemen van Gerard.

Nuenen, augustus 2013 Riky Willems-de Groof 
Kinderen en kleinkinderen.

de openingshandelingen en onthulde 
een bord met zijn naam erop. 
De heer van Dooremalen sprak na-
mens gedeputeerde Van Haaften de 
belangstellenden toe. 55 Miljoen Euro 
heeft de provincie Noord Brabant ter 
beschikking gesteld voor het bevorde-
ren van de leefbaarheid in de kleine 
kernen. De zogenaamde IDOP gelden. 
Het Eeneind, Gerwen en Nederwetten 
hebben hier goed gebruik van gemaakt. 
IDOP staat voor Geïntegreerd Dorps 
OntwikkelingsPlan. Bijzonder hieraan 
is dat de plannen door de bewoners zelf 
worden opgesteld. “Dus niet vanuit een 
overheid die weet wat goed is voor de 
burger”. In Nederwetten zijn naast de 
brug ook een nieuw dorpsentree, een 
trottoir aan de Esrand, een handbal-
veld, de inrichting van de koppelaar, 
een bibliotheek en activiteiten voor ou-
deren gerealiseerd. De opening van de 
brug is ook meteen een afsluiting van 
de IDOP activiteiten.
Na een korte toespraak van wethou-
der Annechien Wijnands, marcheerde 
ook het Wettense Sint Annagilde voor 
het eerst over de brug.

Dat de brug bij de Oude Toren ligt, 
heeft Nederwetten ook mede te dan-
ken aan Piet Kuypers en Bernard van 
Genugten die die grond beschikbaar 
gesteld hebben voor toegang tot de 
brug.

De enige echte 
Gerwense Vlooienmarkt
Drumfanfare Jong Leven uit Gerwen organiseert weer haar jaarlijkse groots 
opgezette vlooienmarkt en is inmiddels bekend in de nabije en verre omge-
ving. Op zondag 25 augustus wordt de markt voor de 44ste keer gehouden. 
Deze markt is ook dit jaar op het Heuvelplein, te Gerwen.
Op het ruim en overzichtelijk gesor-
teerde terrein kunt u naar hartenlust 
speuren en snuffelen naar de dingen 
die u nodig heeft. 
Dit jaar is er een primeur met de 
jeugdstand. Hier kunnen de kinderen 
naar hartenlust knutselen en ge-
schminckt worden.Tevens staan er di-
verse kraampjes met hartige hapjes, 
koffie en frisdrank.

Beleef meer in 
Openluchttheater Mariahout
Het einde van dit theaterzoen komt langzaam in zicht. Geniet dus nog snel 
van de laatste voorstellingen van het Openluchttheater Mariahout! 

Middag van het Brabantse Lied
Op zondag 25 augustus organiseert 
Stichting Brabants Dialectenfestival 
de middag van het Brabantse lied in 
het Openluchttheater. Vanaf 14.30 
kunt u genieten van de Brabantse ge-
zelligheid met Taaftere en Kwartjes-
volk. 
Taaftere is een 3-mans formatie uit 
Volkel, die tweetalige nummers (Bra-
bants en Nederlands) ten gehore bren-
gen. Kwartjesvolk zingt traditionele 
liedjes met humor en moraal. Daarbij 
worden de gezongen verhalen aan el-
kaar gepraat en soms zelfs gekostu-

meerd uitgevoerd. Samen zorgen deze 
twee muzikale groepen voor een 
prachtig middagprogramma vol Bra-
bantse gezelligheid. 

Bruceband
Op vrijdag 30 augustus om 20.30 kunt 
u in het openluchttheater komen ge-
nieten van de beste Bruce Spring-
steen-Tributeband uit Europa. De 
Bruceband bestaat uit zeer gedreven 
en ervaren muzikanten, die de num-
mers met evenveel passie over weten 
te brengen als Bruce Springsteen zelf. 
Bij The Bruceband kun je dezelfde 
sfeer verwachten als bij een Bruce 
Springsteen en de E-streetband-show.  
De band speelt uitsluitend nummers 
uit het repertoire van Bruce. Bij elk 
optreden komen in ieder geval de be-
kende hits aan bod. Een spetterend 
concert met veel interactie tussen de 
band en het publiek. 

Voor kaarten en meer informatie 
gaat u naar www.oltm.nl. 

Vanaf 10.00 tot 16.00 uur is de markt 
geopend en de toegang is uiteraard 
gratis. Vanaf 12.00 uur starten wij de 
verkoop per opbod.
En zet maar vast in je agenda: De jaar-
lijkse boekenmarkt wordt gehouden 
op zondag 26 januari 2014!

Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.drumfanfarejongleven.nl.

Gras al 65 miljoen jaar oud
Gras is een van de grootste plantenfamilies op aarde. Er bestaan wel 8.000 
soorten. Familieleden komen dan ook op alle werelddelen voor. Het zijn 
er niet alleen veel, maar ze zijn er ook al heel lang. Recente vondsten 
wezen uit dat sommige grassoorten al 65 miljoen jaar bestaan! Zou het 
helpen dat grassen windbestuivers zijn?

Siergrassen hebben altijd al een be-
langrijk aandeel gehad in de invulling 
van het natuurlijke landschap. Hun 
veelzijdigheid maakt ze tot de perfec-
te combinatieplant met bloeiende 
planten en houtmaterialen. Ook 
vooraanstaande hedendaagse tuinar-
chitecten maken veel gebruik van 
siergrassen, waaronder Piet Oudolf 
die recent de Prins Bernhard Cul-
tuurfonds Prijs 2013 mocht ontvan-
gen voor zijn ontwerpwerkzaamhe-
den.
Elke grassoort heeft zijn eigen unieke 
vorm: klein en polvormig, hoog als 
een scherm of spreidend in sluier-
vorm. De halmkleuren lopen uiteen 
van groen, blauw en rood, tot bont 
met rode, witte of gele halmen en 
witte of gele dwarsstrepen. Maar, het 
gaat bij siergrassen niet alleen om het 
uiterlijk. Ze voegen extra dimensies 
toe aan het landschap, zoals bewe-
ging en geluid. Het zachtjes wiegen 
in de wind en het bijbehorende ge-
luid creëren een harmonische sfeer 
in de omgeving van het gras.
Grassen van het koude seizoen be-
ginnen al vroeg in het voorjaar te 
groeien. Sommige blijven halfwinter-
groen in de winter, zoals de Carex 
‘Deschampsia’, of geheel wintergroen 
zoals de Carex Buchananii. Andere 
grassen doen het juist goed tijdens de 
warmere periodes in het jaar en blij-
ven er ook mooi uitzien als het wat 
langer warm en droog is. Ze begin-
nen pas te groeien als de temperatuur 
wat meer is opgelopen; Molinia en 
Pennisetum zijn hiervan mooie voor-
beelden. Goed om te weten als je ze 
in je tuin wilt planten.
 
Het pijpenstrootje, Molinia, heet zo 

omdat de stijve bloeistengels - die 
geen verdikkingen vertonen - vroe-
ger werden gebruikt om de lange ste-
nen pijpenstelen mee te reinigen. Pij-
penstrootjes - die we in de natuur 
vaak vinden op wat schrale, zure 
grond - doen het in de tuin goed in 
elk type grond. Als deze maar niet te 
voedselrijk is. Een zonnige plek is aan 
te raden, maar geef bij aanhoudende 
droogte wel water.
Vooral de kweekvormen zijn zeer ge-
liefd in de tuin. Molinia arundinacea 
‘Transparent’ is een zeer aaibare 
schitterende, polvormende plant met 
massa’s sierlijk overhangend smal 
blad. Deze grassoort kan maar liefst 
twee meter hoog worden. In de bloei-
tijd (juli-augustus) wuiven daar dan 
de sierlijke bloeiaren bovenuit. 
 
Pennisetum, (ook wel bekend als 
lampenpoetsersgras) heeft een ron-
de, polvormige groeiwijze en is zeer 
geschikt als solitaire plant. De beken-
de pluimen, die wel tot een meter 
hoog kunnen worden, komen op in 
de nazomer en blijven mooi tot ver in 
de herfst. Er zijn soorten met witte 
pluimen en groen blad, maar ook 
soorten met een mooie roze blos en 
donkerrood gras. Er is zelfs een klein-
blijvend lampepoetsergrassoort dat 
zeer geschikt is voor het balkon. 

Ook in de winter heeft de plant een 
prachtig silhouet. Het is een opval-
lende verschijning in een gemengde 
border en laat zich goed combineren 
met planten zoals asters, pimpernel, 
sierdistel en andere najaarsbloeiers. 
Overigens laat dit siergras zich ook 
uitstekend combineren met een 
bloembollensoort als dahlia. 

 

Carex is geen grassoort, maar is wel 
heel nauw verwant. Het is een zoge-
naamde zegge, te herkennen aan de 
driekantige stengels. Net als bij de 
grassen bloeien de bloemen hier ook 
in pluimen en hebben de uiteinden 
van de bloeistengels aartjes. Dat is 
niet het enige verwarrende. Naast de 
paar duizend verschillende soorten - 
die soms moeilijk van elkaar te on-
derscheiden zijn - hebben ze een heel 
alfabet aan namen! Bleke, blonde, ha-
zen-, ijle zegge, knotszegge, ruige- of 
slanke zegge en… natuurlijk zwarte 
zegge. En dit is slechts een kleine 
greep uit het totaal. Uit de uitgebrei-
de Carexfamilie is een aantal soorten 
geschikt voor de tuin: deze zijn zowel 
groenblijvend als bladverliezend. Een 
paar namen? Hangende zegge, Japan-
se zegge, palmzegge of bontbladige 
zegge. Zegge plant je op plaatsen 
waar de grond vochtig tot nat is. Het 
is een typische accentplant en een 
makkelijke, want zegge hoeft niet zo-
als veel andere vaste planten, in het 
najaar of voorjaar worden terugge-
knipt.
Kijk goed welk doel je met je gras 
hebt. De polvormige grassen groeien 
in mooie polletjes en breiden zich 
langzaam uit ten opzichte van de an-
dere soorten. Andere grassoorten 
verspreiden zich door middel van 
ondergrondse uitlopers en kunnen 
daardoor overheersend worden. 
Grassen laten zich goed combineren 
met andere vaste planten en zijn een 
mooie en waardevolle toepassing in 
uw tuin. Bepaal je doel en maak een 
juiste keuze.
 
Snoei siergrassen nooit in het najaar! 
Dan vernietig je juist een groot deel 
van de sierwaarde van het gras. Gras-
sen zijn bijzonder fraai in de winter-
periode, als er bijvoorbeeld een laag-
je rijp op ligt, of als ze ruisen in de 
winterwind. Ze geven je tuin dan een 
extra dimensie. Snoei de plant dus 
pas in het voorjaar terug, tot onge-
veer tien centimeter, voordat de groei 

begint. Als je in het voorjaar snoeit, 
komt de groei eerder op gang. Oud 
blad dat op de plant blijft zitten, ver-
traagt namelijk de opwarming van 
het hart van de plant en daarmee de 
groei met ongeveer drie weken. 
 
Eenmaal aangeslagen, vragen sier-
grassen bijzonder weinig aandacht. 
Al met al zijn siergrassen ideale tuin-
planten. Ze zijn duurzaam en onder-
houdsvriendelijk en geven een prach-
tig accent aan elk type tuin, zowel in 
de zomer als in de winter. Binnenkort 
maar eens bij het tuincentrum kijken 
welke siergrassen er zoal te koop 
zijn…

Bron “Colour your Life’

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders



Grootste
Vlooienmarkt

van
Nuenen!

14 en 15 september 2013
www.scoutingpantarhei.nl

“Jij kunt de sleutel tot succes zijn voor deze 
jongeren ! ”

Mentoren gezocht

Park 1, 5671 GA, NUENEN

Congressen & Vergaderen

Condoleances & Uitvaartdiensten

Sociale Culturele Verhuur

Feesten & Evenementen

Huwelijksfeesten

info@hetklooster.org 040 - 284 31 81

www.hetklooster.org

Vanaf €14,50 per persoon

Vanaf €14,50 per persoon Vanaf €19,50 per persoon

Vanaf €29,50 per persoon

HELMOND De Hoefkens 1B  T: 0492-544407

VEGHEL Gasthuisstr. 36  T: 0413-344004

DEURNE Molenstraat 7  T: 0493-320051

Kabeljauw let
Epic,
1 kg. 9,95

Ge
garandeerd

GegarandeerdDE BESTE PRIJS

KKabeljauw letKabeljauw let

Mini magic
(mini magnum)
Eisbarr,
12 stuks. 
4,39

www.diepvriesspecialist.nlOok uw zomer specialist

Bami- of nasischijf 
Welten,
12 stuks. 
5,79

Tuinbonen wit
Diepvriesspecialist, 
1 kg. 3,49

€ 1,99
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TEGEN INLEVERING VAN 10 SPAARPUNTEN

GRATIS 
ROOMIJSROL  À 1 LITER

SPAAR
KAART
AANBIEDING

€ 3,49

Roomijsbekers 
VDB,
10 stuks. 2,59

Mexicano
De Vries,
15 stuks. 
13,95

€ 1,99

Balkan mix mix van mais, 
wortel, sperziebonen en erwten
Diepvriesspecialist,
1 kg. 1,99

€ 1,49

€ 2,49

Gekookte- of 
gepaneerde mosselen
Diepvriesspecialist,
500 gr. 3,49 / 3,99

m)

€ 10,95

NU
€ 6,95

€ 4,25

€ 2,75

Chinese tomatensoep
Diepvriesspecialist, 
1 ltr. 3,49

Belgische frites
Lutosa,
2 kg. 3,69

€ 2,99

list,

t,
9

2

BodBod
shape

maureen van den BerkMeld je nu aan!
Body Shape 40 + groepSleSSen
een gezellige gymgroep onder professionele begeleiding

Inhoud van de lessen:	 •	Warming	up
	 •	Rek-	en	strekoefeningen
	 •	Body	shape	oefeningen

In	de	Bodyshape	les	worden	verschillende	oefeningen	ter	bevordering	
van	kracht	lenigheid	en	conditie	gegeven,	die	alle	spieren	en	gewrichten	
in	heel	het	lichaam	trainen	om	in	goede	vorm	te	komen	en	te	blijven.

Vanaf	27	augustus	iedere	dinsdagavond	in	de	gymzaal	aan	de	
Mgr.	Cuijtenlaan	in	Nuenen.

groep 1  groep 2
Voor	vrouwen		 Voor	Mannen
Van	19.45	tot	21:00	uur	 Van	21.30	tot	22.45
(1	uur	bodyshape	en	het	laatste		 (3	kwartier	bodyshape	en	het
kwartier	vrijblijvend	een	spelactiviteit)	 	laatste	half	uur	volleybal)

Bent u geïnteresseerd? 
Voor	meer	informatie	of	een	gratis	proefles	bel	of	mail	naar:

Maureen van den Berk
06	-	27	40	37	82		•		Maureenvdberk@hotmail.com

Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop.

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: Tel. 040 - 283 96 98. Tomakker 40, 5673 LG Nuenen

rond de Linde iedere 
donderdag digitaal op
www.ronddelinde.nl 



P
R

O
G

R
A

M
M

A
 2

0
13

-2
0

14

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

OPEN DAG zAtERDAG 31 AuGustus 2013
Op zaterdag 31 augustus staan tussen 13.00 en 16.00 uur onze deuren wijd 
open voor informatie over onze cursussen en om in te schrijven voor beel-
dende kunst, dans, musical en theater. Het beeldend werk van cursisten van 
het afgelopen jaar is te zien in het gebouw, er zijn aanschuifactiviteiten en 
demonstraties. Iedereen is van harte welkom voor een gesprek met docen-
ten, cursisten en leerlingen en om de werksfeer te proeven.

KORtiNGsREGEliNG 2013-2014 (Ambassadeursregeling)
Cursisten die in 2012-13 een cursus bij Kunstencentrum CAN (ambassadeurs) hebben gevolgd komen in aanmerking 
voor een korting van 10% op de prijs van de cursus (van minimaal 14 lessen) die zij willen volgen in 2013-14, wanneer 
zij een nieuwe cursist aanbrengen. Ook geldt voor degene die zij aanbrengen voor een cursus van minimaal 14 lessen 
een korting van 10%. De korting van 10% is niet cumulatief…dat wil zeggen dat een cursist die bijvoorbeeld 3 nieuwe 
cursisten aanbrengt niet 3x korting krijgt. Wél kunnen de drie nieuwe cursisten elk een korting van 10% krijgen op 
hun cursus van minimaal 14 lessen wanneer zij door één en dezelfde persoon die het afgelopen jaar een cursus bij 
Kunstencentrum CAN volgde worden aangebracht. Hiertoe dienen nieuwe cursisten op het inschrijfformulier de naam 
te vermelden van de persoon die hen heeft aangebracht.

WORKsHOPs 
EN lEssEN OP MAAt
Voor onderwijs en leerkrachten
Workshops en lessen op maat biedt uitkomst voor het 
onderwijs. Voorbeelden: cadeaupapier bedrukken, taal-
drukwerkplaats, textielfabriek, de uitvinders, kleding 
oppimpen, danskriebels, maak je eigen theatervoorstel-
ling. Neem voor de mogelijkheden gerust contact met 
ons op! Hebt u voorstellen voor speciale kunstprojecten 
/ lessen en workshops? We bespreken graag met u wat 
we kunnen bieden! Ook kunnen we in onderling overleg 
kunst- en cultuurworkshops voor groepen leerkrachten 
verzorgen en events organiseren voor schoolteams bv. 
een onderwijskunstevent in het kader van een studiedag

PROEflEssEN DANs EN BEWEGiNG
9, 10, 12 EN 14 sEPtEMBER
Op deze dagen zijn kinderen en jongeren van harte welkom bij gratis proeflessen. Dat geldt voor de cursussen waar 
nog plaats is. Is een cursus vol dan kunnen er geen kinderen meer meedoen bij wijze van proefles. Graag vooraf aan-
melden bij de cursusadministratie dat u uw kind mee wilt laten doen. Voor openingstijden en telefoonnummer van 
de administratie zie pagina 1.

Maandag 9 september  Donderdag 12 september
Peuterdans 2,5+  10.45 - 11.15 Swingdance 6+  16.00 - 17.00
Peuterdans 2,5+  11.15 - 11.45 Swingdance 8+  17.00 - 18.00
Kleuterdans 4+  15.45 - 16.30 Streetdance 12+  18.00 - 19.00
Kinderdans 6+  16.30 - 17.30 
Klassiek ballet 6+  17.30 - 18.30 Zaterdag 14 september
Klassiek ballet, 8+  18.30 - 19.30 Kleuterdans instroom  09.00 - 09.45
  Kinderdans 5+  09.45 - 10.45
Dinsdag 10 september  Kinderdans 5+   10.45 - 11.45
Popping&locking  15.45 - 16.45 Jazzdance 2 12.00 - 13.00

CAN WEBGAlERiE
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 geplaatst.
Tijdens de lessen en werkbesprekingen kunt u in 
overleg met uw docent foto’s nemen en die voordragen 
voor publicatie in de galerie. Dit geldt ook voor onze 
jonge cursisten, want er is ook een kindergalerie!

WORKsHOPs EN
tEAMBuilDiNG OP MAAt
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 moge-
lijkheden: info@kunstencentrumcan.nl

REDACTIE PROGRAMMAKRANT:
Karen Claassen, Diana van Grootel en Marie-José van der Sandt

DRUK/VORMGEVING:
Drukkerij Messerschmidt Nuenen

FOTO’S:
Docenten en cursisten

Druk- en zetfouten onder voorbehoud.

BEElDENDE KuNst
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 aan de slag! Onze docenten zijn profes-
sioneel 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!

DANs EN BEWEGiNG
De afdeling dans en beweging van Kunstencentrum CAN heeft een uitge-
breid 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. Je leert veel, want 
de docenten bij ons zijn professioneel opgeleid en weten precies hoe ze de 
juiste dansstijl over moeten brengen. 

KuNst EN CultuuR
In deze categorie bieden we dit jaar cursussen op het gebied van de kunst-
geschiedenis, poëzie en architectuur. Door met elkaar gedichten te lezen 
en te becommentariëren krijg je meer vat op de inhoud van de poëzie. De 
cursussen kunstgeschiedenis gaan over Meesterwerken door de eeuwen 
heen en Symboliek in de Nederlandse 17de eeuwse schilderkunst. En dan 
is er nog: ‘iconen van het moderne wonen’.

tHEAtER
Theater is een van de oudste kunstvormen en is tevens eigentijds, vernieu-
wenden 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. 

Audities theater productiegroep en 
Musical productiegroep
Wil je meedoen in de theater productiegroep? Of met de Musical produc-
tiegroep? Dat is niet voor iedereen weggelegd. Om zoveel mogelijk uit de 
talenten te halen is er eerst een auditie voor kinderen en jongeren vanaf 
10 jaar. De audities worden gehouden op vrijdag 6 september vanaf 16.00 
uur(Theater) en op zaterdag 7 september vanaf 10.00 uur (Musical). Tijdens 
de audities zal de ideale productiegroep worden samengesteld.
Wil je een goede kans maken bereid je dan goed voor. Op de website wordt 
aangegeven wat je te doen staat als voorbereiding. 
Meld je aan voor de audities via info@kunstencentrumcan.nl 

Kunstencentrum WWW.KuNstENCENtRuMCAN.Nl 

Peuterdans
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	:	kinderen	vanaf	2,5	jaar	
Maandag van 10.45-11.15 uur / Start: 9 september 
•	 Code	81	:	kinderen	vanaf	2,5	jaar	
Maandag van 11.15-11.45 uur / Start: 9 september 

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

Voor de kinderen van de cursus peuterdans die 4 
jaar worden is deze cursus een prima aansluiting. 
Spelenderwijs leren de kinderen op muziek bewegen. 
Deze tweede kennismaking 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	:	kinderen	vanaf	4	jaar	
Zaterdag van 09.00-09.45 uur / Start: 7 september 

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

Spelenderwijs leren de kinderen op muziek bewegen. 
Deze eerste kennismaking 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: Els Roemer 
•	 Code	90	:	kinderen	vanaf	4	jaar	
Maandag van 15.45-16.30 uur / Start: 9 september 

Klassiek ballet 6+ en 8+
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 bijvoor-
beeld Het Zwanenmeer of de Notenkraker au milieu 
dansen dat is toch wat elke prima ballerina wil beleven. 

Docent: Els Roemer 
•	 Code	101:	kinderen	vanaf	6	jaar	
Maandag van 17.30-18.30 uur / Start: 9 september 
•	 Code	104	:	kinderen	vanaf	8	jaar	
Maandag van 18.30-19.30 uur / Start: 9 september 

swingdance 6+ en 8+
Aantal lessen: 30  Prijs: € 115,-

De kinderen leren zich te bewegen in een eigentijdse 
dansvorm op swingende muziek. Ze Ieren loop- en 
springcombinaties en verschillende danspassen. In 
de les wordt gebruik gemaakt van de basistechniek 
van de moderne dans en van de jazz. 

Docent: Anneloes Filippo 
•	 Code	125	:	kinderen	vanaf	6	jaar	
Donderdag van 16.00-17.00 uur / Start: 12 september 
•	 Code	130	:	kinderen	vanaf	8	jaar	
Donderdag van 17.00-18.00 uur / Start: 12 september 

Popping en locking
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 kunt dan denken aan 
muziekartiesten zoals James Brown en later Michael 
Jackson. In deze cursus zullen we de basistechnieken 
trainen doormiddel van het aanleren en uitvoeren van 
choreografieën met daarbij behorende oefeningen. 

Docent: Jing Wang 
•	 Code	152	:	kinderen	vanaf	10	jaar	
Dinsdag van 15.45-16.45 uur / Start: 10 september 

KiNDEREN Voor startdata zie betreffende cursusbeschrijVing

BEElDENDE KuNst     
DAG TIJD CURSUS CODE LESSEN PRIJS 
ma 16.30-18.00 Oriëntatie Kinderkunstklas 6 t/m 8 jaar NIEUW 20 3 € 20  
ma 16.30-18.00 Knutselen in de kinderkunstklas 6 t/m 8 jaar 21 27 € 147  
di 16.00-17.30 Oriëntatie Tekenen en schilderen 6 t/m 8 j. NIEUW 31 3 € 20  
di 16.00-17.30 Atelier Tekenen en schilderen 6 t/m 8 jaar 32 27 € 147  
wo 13.30-15.00 Atelier Tekenen en schilderen 6 t/m 8 jaar 30 30 € 164  
wo 15.30-17.00 Atelier Tekenen en schilderen 9 t/m 12 jaar 42 30 € 164  
wo 15.45-17.15 Oriëntatie Kleierlei 6 t/m 8 jaar NIEUW 24 3 € 20  
wo 15.45-17.15 Atelier Kleierlei 6 t/m 8 jaar 25 27 € 147  
wo 17.30-19.00 Oriëntatie Kleierlei 9 t/m12 jaar NIEUW 26 3 € 20  
wo 17.30-19.00 Atelier Kleierlei 9 t/m12 jaar 27 27 € 147  
do 16.30-18.00 Oriëntatie Kinderkunstklas 9 t/m 12 jaar NIEUW 22 3 € 20  
do 16.30-18.00 Knutselen in de kinderkunstklas 9 t/m 12 jaar  23 27 € 147 

DANs EN BEWEGiNG     
ma 10.45-11.15 Peuterdans 2,5 jaar 80 30 € 80  
ma 11.15-11.45 Peuterdans 2,5 jaar 81 30 € 80  
ma 15.45-16.30 Kleuterdans 4+ 90 30 € 92  
ma 16.30-17.30 Kinderdans 5+ 100 30 € 115  
ma 17.30-18.30 Klassiek ballet 6+ 101 30 € 115  
ma 18.30-19.30 klassiek ballet 8+ 104 30 € 115 
di 15.45-16.45  Popping en locking 10-12 jaar 152 30 € 115  
do 16.00-17.00 Swingdance 6+ 125 30 € 115  
do 17.00-18.00 Swingdance 8+ 130 30 € 115  
za 09.00-09.45  kleuterdans instroom klas 4 jaar 89 30 € 92  
za 09.45-10.45  Kinderdans 5+  98 30 € 115  
za 10.45-11.45  Kinderdans 5+ 99 30 € 115 

tHEAtER EN MusiCAl     
ma 16.00-17.30 Musical basisklas 9 t/m 11 jaar 13 30 € 248  
ma 16.00-17.30 Musicalzang 9 t/m 11 jaar NIEUW 2014 18 8 € 94  
do 17.45-19.15 Musical productiegroep va.10 jaar NIEUW 16 30 € 276  
vr 16.00-17.30 Theaterklas 9 t/m 11 jaar 11 30 € 164  
vr 17.45-19.15 Theater productiegroep va. 10 jaar NIEUW 15 30 € 234 

JONGEREN Voor startdata zie betreffende cursusbeschrijVing

BEElDENDE KuNst     
ma 17.45-19.15 Jongeren Kunstatelier 3D en design 55 25 € 143  
wo 18.00-19.30 Strip, cartoon en illustratie NIEUW 56 25 € 143 
vr 17.45-19.15 Jongeren Kunstatelier 2D en mode 51 30 € 154 

DANs EN BEWEGiNG     
do 18.00-19.00 Streetdance 12+ 140 30 € 115  
za 12.00-13.00 Jazzdance 2 12+ 145 30 € 115 

tHEAtER EN MusiCAl     
do 17.45-19.15 Musical productiegroep va.10 jaar NIEUW 16 30 € 276  
vr 19.30-21.00 Theaterklas 12 t/m 13 jaar 12 30 € 164  
vr 17.45-19.15 Theater productiegroep va. 10 jaar NIEUW  15 30 € 234 

VOlWAssENEN Voor startdata zie betreffende cursusbeschrijVing

BEElDENDE KuNst     
ma 09.30-12.00 Beelden maken NIEUW 386 20 € 346  
ma 13.00-16.00 Glas in lood 397 10 € 346  
ma 14.00-16.30 Van vaas tot beeld NIEUW 1xp 14 dgn 367 15 € 228  
ma 14.00-16.30 Van vaas tot beeld NIEUW 1xp 14 dgn 368 15 € 228  
ma 19.30-22.00 Beeldhouwen in steen NIEUW 1xp 14 dgn 379 15 € 259  
ma 19.30-22.00 Beeldhouwen in steen NIEUW 1xp 14 dgn 380 15 € 259  
ma 19.45-22.15 Oriëntatie Tekenen en schilderen NIEUW 209 3 € 50  
ma 19.45-22.15 Tekenen en schilderen 210 20 € 308  
di 09.30-11.30  Oriëntatie Tekenen en schilderen NIEUW 221 3 € 45  
di 09.30-11.30  Tekenen en schilderen 222 20 € 246  
di 09.30-12.00 Edelsmeden 341 20 € 308  
di 13.15-15.30 Mentorklas Tekenen en schilderen  220 24 € 163  
di 19.30-22.00 Tekenen en schilderen 230 24 € 370  
di 19.30-22.00  Oriëntatie Keramiek NIEUW 365 3 € 50  
di 19.30-22.00  Keramiek 366 15 € 228  
di 20.00-22.00 Werkplaats Grafiek  320 25 € 254  
wo 09.15-11.45 Keramiek 360 15 € 228  
wo 09.30-12.00 Oriëntatie Tekenen en schilderen NIEUW 211 3 € 50  
wo 09.30-12.00 Tekenen en schilderen 1xp 14 dgn 212 15 € 231  
wo 09.30-12.00 Tekenen en schilderen 1xp 14 dgn 213 15 € 231  
wo 19.30-22.00  Oriëntatie Keramiek NIEUW 363 3 € 50  
wo 19.30-22.00  Keramiek 364 15 € 228  
wo 19.30-22.30 Workshop “avondfotografie” NIEUW 405 1 € 25  
wo 19.45-22.15 Modeltekenen en schilderen 240 20 € 374  
wo 20.00-22.00 Strip, cartoon en illustratie NIEUW 256 25 € 317  
do 09.15-11.45 Aquarel en gemengde technieken 280 20 € 308  
do 09.30-11.30 Werkplaats Houtsnijden  440 hele jaar  
do 13.00-15.30 Tek/schilderen 'ontwikkelen van een idee' NW 227 12 € 185  
do 13.00-15.30 Oriëntatie Edelsmeden NIEUW 342 3 € 50  
do 13.00-15.30  Edelsmeden NIEUW 343 20 € 308  
do 19.30-22.00 Edelsmeden 340 20 € 308  
do 19.30-22.00 Beeldhouwen in steen NIEUW 1xp 14 dgn 381 10 € 173  
do 19.30-22.00 Beeldhouwen in steen NIEUW 1xp 14 dgn 382 10 € 173  
do 19.45-22.15 Tekenen en schilderen 231 24 € 370  
vr 09.30-11.30  Tekenen / dierentekenen NIEUW 291 6 € 74  
vr 09.30-11.30  Bloemen schilderen 292 6 € 74  
vr 09.00-11.30  Beeldhouwen in steen 383 20 € 346  
vr 09.30-12.00 Vilt plus 330 20 € 308  
vr 13.00-15.30 Beeldhouwen in steen 384 20 € 346  
za 09.00-12.00 Ws. fotografie “architectuur” NIEUW 402 1 € 47  
za 09.30-12.00 Beelden boetseren en stoken in de oven 370 10 € 154  
za 12.30-14.30 Fotografie Basis 1xp 14 dgn 400 10 € 170  
za 10.00-13.00 Ws.fotografie “introductie beeldbewerking” NIEUW 404 1 € 51  
za 10.00-12.00 Fotografie Vervolg 1xp 14 dgn 410 10 € 170  
za 13.00-16.00 Ws.“modelfotografie” op locatie NIEUW 403 1 € 90 
2014       
di 19.30-22.00 Raku keramiek 361 5 € 136  
wo 09.15-11.45 Keramiek kennismaking  362 6 € 94  
wo 13.00-15.30 Ikebana 500 6 € 92  
wo 19.45-22.15 Korte cursus portrettekenen en -schilderen 250 5 € 97  
do 13.00-15.30 Tek/schilderen 'ontwikkelen van een idee' NW 228 12 € 185  
do 13.00-15.30  Kennismakingsworkshop edelsmeden 345 3 € 50  
do 13.00-15.30  Kennismakingsworkshop edelsmeden 346 3 € 50  
vr 09.30-11.30  Bloemen schilderen 293 6 € 74  
vr 09.30-11.30  Vrij schilderen en tekenen NIEUW 294 6 € 74  
vr 12.30-15.00 Landschap schilderen 235 6 € 83  
vr 13.00-15.30 Kennismaking beeldhouwen in steen 385 6 € 104  
vr/zo 09.30-17.00 Beeldhouw-weekend 390 3 € 214  
vr/zo 09.30-17.00 Beelden van hout weekend  391 3 € 214  
za 09.30-12.00 Beelden boetseren en stoken in de oven 371 10 € 154  
za 12.30-15.00 Sjaal / omslagdoek vilten  338 4 € 64  
za 12.30-15.00 Machine-vilten 339 8 € 128  
za 13.00-15.30 Gipsen beelden en afgietsels maken 369 6 € 104 

DANs EN BEWEGiNG     
ma 20.00-21.00 Zumba 183 30 € 193  
ma 14.30-15.30  Dansimprovisatie 55+  184 23 € 169  
ma 13.30-14.30  Werelddans 55+  185 23 € 169  
wo 09.00-10.00 Aerobics/Zumba mix 195 30 € 193  
wo 19.30-20.30 Aerobics/Zumba mix 196 30 € 193  
wo 20.30-21.30 Power yoga 197 30 € 193  
wo 10.00-11.00 Aerobics/Bodygym 55+ 200 30 € 193  
wo 11.00-12.00 Pilates  202 30 € 225  
wo 12.00-13.00 Aerobics/Bodygym 55+ 203 30 € 193  
wo 18.30-19.30 Pilates  204 30 € 225  
do 19.30-20.30 Zumba 182 30 € 193  
do 11.00-12.00 Power yoga 198 30 € 193  
do 09.00-10.00 Pilates 205 30 € 225  
do 10.00-11.00 Pilates 55+ 206 30 € 225 

KuNst EN CultuuR
ma 10.00-11.45 Architectuur NIEUW 475 6 € 109  
ma 14.00-15.30 Workshop gedichten lezen 480 6 € 66  
ma 19.30-21.00 Meesterwerken door de eeuwen heen NIEUW 471 6 € 77 
2014       
ma 10.00-11.45 Architectuur NIEUW 476 6 € 109  
ma 19.30-21.00 Symboliek in de 17de eeuwse schilderkunst  472 6 € 77  

iNsCHRiJffORMuliER 2013-2014
Voor- en achternaam  ....................................................................................................................................................................................................................................... M / V

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

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

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

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

Aangebracht door: .......................................................................................................................................................... (naam ambassadeur, de kortingsregeling)

Cursus 1e keuze:  ..................................................................................................................................................... cursuscode  ........................ prijs €  ...................................
En bij niet doorgaan van deze cursus

Cursus 2e keuze:  ..................................................................................................................................................... cursuscode  ........................ prijs €  ...................................

WIJZE VAN BETALING:

• Eenmalige machtiging
Ondergetekende machtigt het Kunstencentrum CAN om van zijn/haar bankrekening onderstaand totaalbedrag af te schrijven 
inzake de door hem/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 beves-
tigingsbrief heeft ontvangen. Wanneer de cursus niet doorgaat wordt het bedrag dus niet van de rekening afgeschreven.

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

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

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

IBAN-code (18 tekens):  ................................................................................................................................................................................................................................................

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 € 10,00.

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

Voor cursisten beneden de 18 jaar dienen de ouders/verzorgers te ondertekenen. Per cursus en per deelnemer één formulier ge-
bruiken. Extra inschrijfformulieren kunnen aangevraagd worden bij de cursusadministratie of kunnen worden gedownload van onze 
website: www.kunstencentrumcan.nl. Bij een bedrag boven de € 120,- is het mogelijk in 2 termijnen te betalen (alléén bij incasso). 
Hiervoor worden € 8,- administratiekosten berekend, gelijkelijk verdeeld over de 2 termijnen. Na ondertekening is de inschrijving 
bindend en wordt geen cursusgeld kwijtgescholden c.q. terugbetaald. 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 10 maart 2013

GRAAG iN BlOKlEttERs, 

DuiDEliJK lEEsBAAR, 
iNVullEN!

Oriëntatie Knutselen 
in de kinderkunstklas 
6 t/m 8 jaar en 9 t/m 12 jaar

Aantal lessen: 3  Prijs: € 20,-

Oriëntatie op cursussen code 21 en 23. 

Docent: Rianne Schaaf 
•	 Code	20	:	kinderen	van	6	t/m	8	jaar	
Maandag van 16.30-18.00 uur / Start: 2 september 
•	 Code	22	:	kinderen	van	9	t/m	12	jaar	
Donderdag van 16.30-18.00 uur / Start: 29 augustus 

2220

Knutselen in de   
kinderkunstklas
 6 t/m 8 jaar en 9 t/m 12 jaar 

Aantal lessen: 27  Prijs: € 147,-

Hier ga je aan het werk met allerlei technieken en 
materialen. Op het programma staan tekenen, schil-
deren, linoleumsneden maken, boetseren en ruimte-
lijk werken. De kinderkunstklas is er op maandag en 
donderdag. Elke keer is er weer een ander thema en 
gebruik je een andere techniek. 

Docent: Rianne Schaaf 
•	 Code	21	:	kinderen	van	6	t/m	8	jaar	
Maandag van 16.30-18.00 uur / Start: 30 september 
•	 Code	23	:	kinderen	van	9	t/m	12	jaar	
Donderdag van 16.30-18.00 uur / Start: 19 september 

2321

Oriëntatie Kleierlei 
6 t/m 8 jaar en 9 t/m 12 jaar 

Aantal lessen: 3  Prijs: € 20,-

Oriëntatie op cursussen code 25 en 27. 

Docent: Christa Alaert 
•	 Code	24	:	kinderen	van	6	t/m	8	jaar	
Woensdag van 15.45-17.15 uur / Start: 4 september 
•	 Code	26	:	kinderen	van	9	t/m	12	jaar	
Woensdag van 17.30-19.00 uur / Start: 4 september 

2624

Atelier Kleierlei 
6 t/m 8 jaar en 9 t/m 12 jaar

Aantal lessen: 27  Prijs: € 147,-

Bij kleierlei leer je hoe je beeldjes en gebruiksvoor-
werpen 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 beelden kunt decoreren en 
glazuren. Daarna wordt het werk gebakken in een 
keramiekoven. 

Docent: Christa Alaert 
•	 Code	25	:	kinderen	van	6	t/m	8	jaar	
Woensdag van 15.45-17.15 uur / Start: 2 oktober 
•	 Code	27	:	kinderen	van	9	t/m	12	jaar	
Woensdag van 17.30-19.00 uur / Start: 2 oktober 

2725

Oriëntatie tekenen 
en schilderen
Aantal lessen: 3  Prijs: € 20,-

Oriëntatie op cursus code 32. 

Docent: Marjo van Meer 
•	 Code	31	:	kinderen	van	6	t/m	8	jaar	
Dinsdag van 16.00-17.30 uur / Start: 3 september 

31

Atelier tekenen 
en schilderen
Verschillen in cursusduur en cursusprijs

Je leert tekenen en schilderen met verschillende ma-
terialen 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 komen kijken! 

Docent: Ellis Renders 
•	 Code	30	:	kinderen	van	6	t/m	8	jaar	
Aantal lessen: 30 / Prijs: € 164,-
Woensdag van 13.30-15.00 uur / Start: 11 september 
Docent: Marjo van Meer 
•	 Code	32	:	kinderen	van	6	t/m	8	jaar	
Aantal lessen: 27 / Prijs: € 147,-
Dinsdag van 16.00-17.30 uur / Start: 1 oktober 
Docent: Ellis Renders 
•	 Code	42	:	kinderen	van	9	t/m	12	jaar	
Aantal lessen: 30 / Prijs: € 164,-
Woensdag van 15.30-17.00 uur / Start: 11 september 

343230
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130
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125

Kinderdans 5+ 
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 dansvoorstel-
ling toe. Na een aantal lessen is er een kijkles! 

Docent: Anneloes Filippo 
•	 Code	98	:	kinderen	vanaf	5	jaar	
Zaterdag van 09.45-10.45 uur / Start: 7 september 
•	 Code	99	:	kinderen	vanaf	6	jaar	
Zaterdag van 10.45-11.45 uur / Start: 7 september 
Docent: Els Roemer 
•	 Code	100:	kinderen	vanaf	5	jaar	
Maandag van 16.30-17.30 uur / Start: 9 september 

1009998

8180

theaterklas 
9 t/m 11 jr 

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 
aan het einde. 

Docent: Minke van Hoof 
•	 Code	11	:	kinderen	vanaf	9	jaar	
Vrijdag van 16.00-17.30 uur / Start: 13 september 

Musical basisklas 
9 t/m 11 jaar

Aantal lessen: 30  Prijs: € 248,-

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 musicalklas! Het aantal lessen 
is inclusief de voorstelling. 

Docenten: Minke van Hoof en Eva Wiselius 
•	 Code	13	:	kinderen	vanaf	9	jaar	
Maandag van 16.00-17.30 uur / Start: 9 september 

theater productiegroep
NiEuW 
vanaf 10 jaar

Aantal lessen: 30  Prijs: € 234,-

De Theater Productiegroep is er voor de spelers die 
graag hun acteertalenten verder willen ontwikkelen en 
daarvoor aan een grotere theaterproductie mee willen 
werken. Na een tiental lessen zullen we daar al mee aan 
de slag gaan. Er komt een script, een rolverdeling en een 
periode van repeteren en repeteren. Het hoofddoel: de 
sterren van de hemel spelen in een prachtige voorstelling! 

Docent: Minke van Hoof 
•	 Code	15	:	kinderen	vanaf	10	jaar	
Vrijdag van 17.45-19.15 uur / Start: 13 september 

Musical productiegroep 
NiEuW
vanaf 10 jaar

Aantal lessen: 30  Prijs: € 276,-

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! In deze 
productiegroep staat het maken van de musicalpro-
ductie centraal. 

Docenten: Minke van Hoof en Eva Wiselius 
•	 Code	16	:	kinderen	vanaf	10	jaar	
Donderdag van 17.45-19.15 uur / Start: 12 september 

Musicalzang NiEuW
9 t/m 11 jaar

Aantal lessen: 8  Prijs: € 94,-

Zing je graag en wil je weten wat er nog meer komt 
kijken bij zingen in een musical? Kom lekker zingen 
bij de cursus Musicalzang! 

Docent: Eva Wiselius 
•	 Code18	:	kinderen	vanaf	9	jaar	
Maandag van 16.00-17.30 uur / Start: 10 februari 2014 
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INSCHRIJFVOORWAARDEN 
Kunstencentrum CAN Nuenen 2013-2014

Inschrijving kan alleen door volledige invulling en ondertekening van het 
inschrijfformulier van Kunstencentrum CAN. Bij een minderjarige dient een 
ouder/verzorger te tekenen.

Kortingsregeling 2013-2014 (Ambassadeursregeling) Cursisten die in 
2012-‘13 een cursus bij Kunstencentrum CAN (ambassadeurs) hebben gevolgd 
komen in aanmerking voor een korting van 10% op de prijs van de cursus 
(van minimaal 14 lessen) die zij willen volgen in 2013-‘14 wanneer zij een 
nieuwe cursist aanbrengen. Ook geldt voor degene die zij aanbrengen voor 
een cursus van minimaal 14 lessen een korting van 10%. De korting van 10% 
is niet cumulatief…dat wil zeggen dat een cursist die bijvoorbeeld 3 nieuwe 
cursisten aanbrengt niet 3x korting krijgt. Wél kunnen de drie nieuwe cursisten 

elk een korting van 10% krijgen op hun cursus van minimaal 14 lessen wan-
neer zij door één en dezelfde persoon die het afgelopen jaar een cursus bij 
Kunstencentrum CAN volgde worden aangebracht. Hiertoe dienen nieuwe 
cursisten op het inschrijfformulier de naam te vermelden van de persoon die 
hen heeft aangebracht.

Betaling van lesgeld dient per automatische incasso te gebeuren. Bij een 
bedrag boven de € 120,- is het mogelijk in 2 termijnen te betalen (per auto-
matische incasso) Hiervoor wordt € 8,- administratiekosten berekend, gelijkelijk 
verdeeld over de 2 termijnen. Indien u een factuur wilt ontvangen, geldt een 
extra toeslag van € 10,00.

Bij niet tijdige betaling van het lesgeld, gevolgd door een aanmaning, wordt 
€ 8,- in rekening gebracht. Ook bij stornering bij automatische incasso geldt, 
dat bij herincasso € 8,- wordt doorberekend.

Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst. Indeling naar leeftijd en 
naar niveau. Voor de meeste cursussen is een minimale en maximale groeps-
grootte bepaald. Bij onvoldoende inschrijvingen 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. De annule-
ringskosten zijn € 30,-.

Tussentijds uitschrijven na plaatsing is slechts bij hoge uitzondering mo-
gelijk. Dit is alleen in het geval bij verhuizing, of ernstige, langdurige ziekte. 
De cursist dient in dit laatste geval een doktersverklaring te overleggen en 
schriftelijk aan het bestuur te melden. Hierbij wordt een uitschrijftermijn van 
een maand gehanteerd (= 4 lessen).

Roosterwijzigingen kunnen in voorziene omstandigheden noodzaak zijn. 
Als uitgangspunt geldt dat lessen die uitvallen wegens ziekte van docent 
of cursist, niet worden ingehaald. Wanneer méér dan 10 % van de lessen 
wegens ziekte van de docent uitvalt, behoudt het bestuur van Kunstencentrum 
CAN zich het recht voor, te besluiten tot een in haar ogen gepaste oplossing. 
Bijvoorbeeld door een vervanger in te zetten of restitutie te verlenen voor de 
lessen die buiten de 10% vallen.

Bij inschrijving gaat men akkoord met GEBRUIK VAN BEELDMATERIAAL, 
verkregen tijdens activiteiten van het CAN voor publicitaire doeleinden.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur 
van Kunstencentrum 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 aan-
gevraagd worden bij de cursusadministratie of kunnen worden gedownload 
van onze website: www.kunstencentrumcan.nl.

Na ondertekening is de inschrijving bindend en wordt geen cursusgeld te-
rugbetaald. Tussentijdse opzegging leidt niet tot vermindering van het lesgeld. 

Betalingen naar Rabobank Nuenen, NL24RABO0137437080 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 
€ 8,- administratiekosten berekend, 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 deelnemers boven de 18 jaar 
moet er 21% BTW worden berekend. Op de prijs van alle bewegingsactiviteiten 
moet er 6% BTW worden berekend. Op de prijs van álle workshops (ongeacht 
de leeftijden van de deelnemers) en activiteiten moet 21% worden berekend, 
met uitzondering van workshops en activiteiten voor het (kunst-) onderwijs 
aan kinderen en jongeren.

Materiaal en gereedschap Beeldende kunst: Voor de jeugdcursussen is de 
cursusprijs inclusief verbruiksmateriaal. Materiaalkosten zijn niet inbegrepen 
bij de cursussen voor volwassenen, tenzij dit expliciet wordt aangegeven. 
Basisgereedschap is aanwezig.

Lesruimtes / lokalen: De meeste cursussen vinden plaats in cultureel 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 Kunstencentrum CAN kan voor eventuele schade niet aansprakelijk 
worden gehouden.

Stichting Leergeld (alleen voor kinderen) 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

BEElDENDE KuNst
Kinderen

tHEAtER    
EN MusiCAl
Kinderen

DANs    
EN BEWEGiNG
Kinderen

2013-2014 is al weer het 43e jaar  
van Kunstencentrum CAN.
Ooit zijn we begonnen als een stichting voor culturele activiteiten in Nuenen: kunst-
cursussen voor kinderen. Inmiddels zijn we een volwaardig kunstencentrum met een 
brede waaier van activiteiten op de gebieden dans en beweging, theater, musical, 
beeldende kunst, fotografie, literatuur en poëzie en kunstgeschiedenis voor kinde-
ren, jongeren en volwassenen. Daarnaast zijn we actief in het culturele leven van 
Nuenen in bijvoorbeeld de WAK (de landelijke week voor de amateurkunst) en in het 
organiseren van de Beeldende Amateurkunst Verkiezing Nuenen. Voor hoe lang nog? 

Alle mensen in Nuenen die zowel de ontwikkelingen in kunst en cultuur als in 
economie en lokaal bestuur volgen weten dat er bezuinigingen in het vooruitzicht 
gesteld zijn. Mogelijk moet Kunstencentrum CAN in de toekomst zonder subsidie 
van de gemeente verder. 

We kunnen deze kwestie niet het hoofd bieden door verhoging van de cursusgelden 
of door bezuiniging op onze uitgaven. We kunnen onze activiteiten enkel en alleen 
blijven verzorgen wanneer we jaarlijks zo’n 800 cursisten weten te interesseren 
voor onze cursussen en workshops. Voor cursusjaar 2013-2014 streven we naar 200 
extra cursisten. 
Mogelijk draagt onze nieuwe kortingsregeling hier aan bij? Ook willen we meer ac-
tiviteiten organiseren en verzorgen voor de basisscholen in Nuenen. Dat kan alleen 
wanneer we een stevige basis hebben: Kunstencentrum CAN als hét centrum voor 
kunsteducatie in Nuenen. 

Marie-José van der Sandt
Coördinator Kunstencentrum CAN.

VAKANtiEs 2013 - 2014
Herfst  zondag 13-10-2013 t/m zondag 20-10-2013

Kerst zondag 22-12-2013 t/m zondag 05-01-2014

Voorjaar  zondag 02-03-2014 t/m zondag 09-03-2014

Pasen  zondag 20-04-2014 t/m maandag 21-04-2014

Mei  zondag 27-04-2014 t/m zondag 11-05-2014

Pinksteren  zondag 08-06-2014 t/m maandag 09-06-2014

VRiJWilliGE MEDEWERKERs
GEzOCHt VOOR DiVERsE ACtiVitEitEN
Interesse? Kijk op onze website: www.kunstencentrumcan.nl 
Vrijwilligerscoördinator Christa Alaert

tentoonstelling 2013 
Van werk van de cursisten van Kunstencentrum CAN 
30 augustus tot 27 september in Het Klooster
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BEElDENDE KuNst
Jongeren

BEElDENDE KuNst
Volwassenen

tHEAtER    
EN MusiCAl
Jongeren

DANs    
EN BEWEGiNG
Jongeren

DANs    
EN BEWEGiNG
Volwassenen

Programma 2013-2014Kunstencentrum 
José Jansen is opgeleid aan de Academie 
voor Beeldende Kunsten Tilburg, de Konink-
lijke Academie voor Beeldende Kunsten ‘s Her-
togenbosch en de Academie voor Industriële 
Vormgeving Eindhoven, disciplines tekenen, 
schilderen en grafiek. Sinds 1982 werkt ze als 
vrij beeldend kunstenaar. 
Naast het CAN, sinds 1986, werkt ze bij vier 
andere kunstencentra en geeft workshops op 
aanvraag en werkt in opdracht. (15)

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 diverse 
centra voor kunsteducatie.
Ze exposeert regelmatig met toegepast 
en autonoom werk voornamelijk in vilt bij 
groepsexposities, internationaal rondreizende 
viltexposities en in de kunstuitleen. (16)

Maarten Donders is afgestudeerd in 1996: 
St. Joost Academie in Breda, beeldhouwen en 
keramiek en heeft vervolgens de docentenop-
leiding beeldende kunst gevolgd in Tilburg Als 
docent verbonden o.a. aan het Pieter Brueghel 
Instituut Veghel, H19 in Oosterhout en de 
Wiele in Geldrop en aan het Novalis College 
als docent beeldend. Verder werkt hij als zelf-
standig kunstenaar, maakt tentoonstellingen 
en werkt in opdracht. (17)

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. (18)

Maurits van Hout is vanaf 2002 een fulltime 
beroepsfotograaf die werkt voor organisaties 
en bladen. Daarnaast fotografeert hij in de 
avonduren en fotografeert in het weekeinde 
ook veel muziek. Naast fotograferen is het les-
geven ook een passie van hem want hij geeft 
sinds 1997 basiscursussen, deels in eigen be-
heer en ook bij Kunstencentrum CAN. Zijn werk 
is te vinden op www.mauritsvanhout.com. (19)

Minke van Hoof is in 2009 afgestudeerd aan 
de opleiding ‘docent theater’ Academie voor 
Drama bij de Fontys Hogeschool voor de Kun-
sten in Tilburg. Sinds ze afgestudeerd is werkt 
ze als docent op de JTR Jeugdtheaterschool 
in Tiel en verzorgde ze de cursus musical 
in Spijkernisse. Daarin heeft ze intensief sa-
mengewerkt met zang-, dans- en beeldende 
vormingsdocenten. Ze gebruikt veel muziek 
en beweging in haar theaterlessen. (20)

Paul Meeuws was docent beeldende vor-
ming en leraar Nederlands, beide in het 
voortgezet onderwijs. Gaf cursussen kunst-
geschiedenis en –beschouwing aan vol-
wassenen. Is daarnaast schrijver en dichter. 
Publiceerde korte verhalen en poëzie, een 
methode culturele kunstzinnige vorming voor 
het voortgezet onderwijs en artikelen over 
beeldende kunst en literatuur. (21)

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 gesloten-
heid, tezamen vormen ze een groep die een 
geborgenheid en veiligheid in zich heeft. (22)

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 Gronin-
gen. Momenteel doceert hij veel aan diverse 
centra. Hij is actief in vele disciplines zoals Gra-
fiek, Keramiek, Beeldhouwen, Film en Fotogra-
fie en vooral Tekenen en Schilderen. Thema’s 
zijn: landschap, figuren, het ongrijpbare. (23)

Pierre Cops heeft zijn opleiding gevolgd 
aan de kunstacademie Den Bosch, daarnaast 
heeft hij een opleiding als docent tekenen. 
Zijn werkzaamheden als kunstenaar bestaan 
voornamelijk uit schilderkunst en grafiek. In 
meerdere collecties is zijn werk opgenomen.
Hij is tevens werkzaam bij het Grafisch Atelier 
Daglicht in Eindhoven, en als docent bij 
diverse culturele instellingen. Zijn werk is in 
meerdere collecties opgenomen. (24)

Rianne Schaaf is afgestudeerd aan de In-
dustrial 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 kinde-
ren, jongeren en volwassenen. (25)

Rob Heesakkers studeerde architectuur 
aan de Technische Universiteit Eindhoven en 
behaalde zijn diploma in 1999. Van 1995 tot 
2005 is hij werkzaam geweest op diverse ar-
chitectenbureaus. Sinds 2005 is hij zelfstandig 
architect. Hij is de oprichter van Nestoo een 
klein en betrokken architectenbureau. (26)

Wil Wils ‘Buiten voor me uit te staren, een 
voortreffelijke kop koffie maken, telefoon-
nummers onthouden, struikelen op drukke 
plaatsen, op mijn vingers fluiten, kan ik niets 
bijzonders, op tekenen na dan…. ‘ Wil is cartoo-
nist, illustrator, karikaturist en heeft zijn eigen 
ontwerpstudio in Eindhoven. Wil heeft onder 
andere cursussen strip en cartoontekenen ver-
zorgd bij Kunstencentrum CKE in Eindhoven 
aan kinderen, jongeren en volwassenen. (27)

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 instel-
lingen als docent tekenen en schilderen voor 
alle leeftijden. Ze verzorgt kunstgeschiede-
nislessen “Hedendaagse Kunst” op aanvraag.
Met haar eigen werk treedt ze regelmatig 
naar buiten bij presentaties en tentoonstel-
lingen. (28)

Alie Bos beoefent al jarenlang de Ikebana 
kunst en geeft hier regelmatig workshops 
en cursussen in. Alie is secretaris van de afde-
ling het Zuiden van de Nederlandse Ikebana 
vereniging. (1)

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 hebben 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. (2)

Anja Vermeulen Na haar studie Heao com-
municatie en 14-jarige loopbaan als directie-
secretaresse heeft Anja Vermeulen besloten 
om van haar hobby haar beroep te maken. 
Daartoe volgde ze in 1994 de opleiding tot 
Aerobics-instructeur.
In 2005 heeft ze de klassieke Peak Pilates 
opleiding gevolgd en in 2007 de opleiding 
Sport-en Beweegleider Senioren. In 2008 
behaalde ze het zumba-instructeur certificaat 
en in 2010 heeft ze de docentenopleiding 
Power Yoga afgesloten. Ook werkt Anja als 
instructeur Nordic Walking. (3)

Anneloes Filippo Dansacademie Brabant 
afgestudeerd 1996 richting docent Klassiek- 
Jazzdans. Sindsdien werkzaam als dansdo-
cente en vanaf 1999 ook als danscoördinator 
van de dansafdeling het CAN. Verder werkt 
zij als vakdocent op de Basisschool De Kleine 
Akkers in Tilburg en geeft zij workshops dans 
voor kinderen. Sinds 2009 ook gediplomeerd 
Zumba instructrice. (4)

Annemarie Verheijen startte met kerami-
sche vormgeving aan de Academie Beelden-
de Kunsten in Maastricht, studeerde in1988 af 
in autonoom plastische vormgeving en heeft 
in 1993 de docentenopleiding Beeldende 
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 be-
zig zijn is een meerwaarde voor de mens! (5)

Christa Alaert is in 1991 Cum Laude afgestu-
deerd aan de Hogeschool voor Wetenschap 
en Kunst te Gent, specialisatie beeldhou-
wen. Ze was laureaat van de VZW Gulden 
Sporen, een competitie voor afgestudeerde 
kunstenaars.
Ze is sinds 1991 werkzaam als beeldend kun-
stenaar. Ze heeft regelmatig deelgenomen 
en ook prijzen gewonnen bij internationale 
kunstsymposia, competities en exposities op 
het gebied van beeldhouwen. Naast docent 
is ze vrijwilligerscoördinator bij Kunstencen-
trum CAN. (6)

Ellis Renders studeerde af in Den Bosch 
aan de Koninklijke Academie voor Kunst en 
Vormgeving, afdeling autonome beeldende 
kunst 2-dimensionaal, en behaalde de aante-
kening voor bevoegd kunstvakdocent. Sinds 
1993 geeft ze les in tekenen, schilderen en 
grafiek bij verschillende kunstencentra in de 
regio. Verder heeft ze ruim 25 jaar ervaring als 
professioneel actrice en grimeur zowel in als 
buiten het theater. (7)

Els Roemer volgde oorspronkelijk de oplei-
ding docent dansexpressie / folklore bij de 
dansacademie in Tilburg. Daarna legde zich, 
naast het lesgeven bij folkloredansvereni-
gingen en danslessen aan kinderen en op 
scholen, toe op jazz en moderne dans. Ze legt 
de nadruk op het begeleiden van de ontwik-
keling van algemene dansante vaardigheden 
en ook op het verder ontwikkelen van de 
artistieke talenten van de cursisten. (8)

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 rondleid-
ster/cicerone (vraagbaak) voor de museumbe-
zoekers. Daarnaast maakt zij deel uit van de 
kunstcommissie van Het Waalres Museum. (9)

Eva Wisselius Eva had 5 jaar pianoles en 2 
jaar dwarsfluitles voor ze haar zangcarriere 
begon. De eerste twee jaar volgde ze klassieke 
zanglessen bij Ruth Carasso te Eindhoven..In 
September 2003 begon ze aan de opleiding 
‘Zang, Lichte Muziek’ aan het conservatorium 
in Arnhem, waar ze les kreeg van o.a.: Lis 
Harting, Vera Westera, Mathilde Santing, Ineke 
van Doorn, Jolande Geven en Hartog Eijsman. 
Tevens volgde ze modules van de opleiding 
muziektheater, namelijk vocaal muziektheater 
en dans. In 2007 rondde ze deze opleiding 
met goed ge volg af. (10)

Jan de Koning studeerde van 1983-1988 aan 
de Academie voor Industriële Vormgeving, 
Eindhoven en behaalde zijn pedagogisch 
didactische aantekening in 1990 aan de aca-
demie te Den Bosch. Jan geeft les sinds 1989 in 
tekenen, zeefdruk,schilderen, modeltekenen, 
kinderen, jongeren, volwassenen 
Van zichzelf zegt hij: ik heb een heldere, opti-
mistische kijk op beeldende kunst en amateur-
kunst, ook voor wat betreft de cursussen. (11)

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 graficus (etsen). Zijn werk 
heeft een sterke relatie met de natuur en de 
cyclus van het leven. (12)

Jing Wang uit Eindhoven is een nieuwe do-
cent dans bij Kunstencentrum CAN. Hij is een 
zeer ervaren standup danser en -docent met 
specialisatie in dansstijl Popping en Locking. 
Hij is een expressieve danser die graag explo-
reert en creatief om gaat met bewegingen en 
muziek. Zijn uitdaging en doel is het opleiden, 
stimuleren en inspireren van dansers. (13)

Lieve Stienissen is glaskunstenaar. Ze geeft 
les bij onder andere Het GLAZENHUIS te 
Lommel Vlaams Centrum voor Hedendaagse 
Glaskunst. In het kader van Noord-Limburgs 
Instituut voor Kunstonderwijs (NIKO) biedt 
zij hier een deeltijdse glasopleiding aan. (14)

Jongeren Kunstatelier 
2D en mode
Aantal lessen: 30  Prijs: € 154,-

Je begint met tekenen en schilderen naar de waar-
neming of eigen fantasie. Daarna is een model de 
inspiratiebron en werk je naar de waarneming of 
verbeelding. In het laatste lesblok ga je aan de slag 
met mode. Je wordt door verschillende kunstvakdo-
centen begeleid.

Docenten: Ellis Renders, Marjo van Meer en Lilian 
van Rossum 
•	 Code	51:	jongeren	van	12	t/m	16	jaar	
Vrijdag van 17.45-19.15 uur / Start: 13 september 

tekenen/dieren tekenen
Aantal lessen: 6  Prijs: € 74,-

Bent u een echte dieren liefhebber, of wilt u leren 
tekenen. Het kan allebei .We beginnen met de begin-
selen van het tekenen en bouwen het hierna verder 
uit. U kunt uw eigen voorkeur volgen en tekenen 
n.a.v. een foto. 

Docent: Marjo van Meer 
•	 Code	291	:	beginners	
Vrijdag van 09.30-11.30 uur / Start: 20 september 

Bloemen schilderen
Aantal lessen: 6  Prijs: € 74,-

Bloemen blijven inspireren, de kleuren zijn oneindig. 
“Door de talloze composities en de diversiteit van 
bloemen raak je nooit uitgeschilderd”. We schilderen 
met acrylverf meer dan levensgrote bloemen, grassen 
en takken. Er zal veel aandacht zijn voor het kleuren 
mengen, en het gebruik van kwast en penseel. 

Docent: Marjo van Meer 
•	 Code	292	:	beginners	
Vrijdag van 09.30-11.30 uur / Start: 8 november
•	 Code	293	:	beginners	
Vrijdag van 09.30-11.30 uur / Start: 24 januari 2014 

Vrij schilderen en 
tekenen
Aantal lessen: 6  Prijs: € 74,-

In deze cursus kunt u vrij aan de slag gaan. De docent 
kan voor inspiratiemateriaal zorgen, geeft feedback en 
begeleidt naar aanleiding van de vraag van de cursist.

Docent: Marjo van Meer 
•	 Code	294	:	beginners-gevorderden	
Vrijdag van 09.30-11.30 uur / Start: 14 maart 2014 

Oriëntatie tekenen en 
schilderen 
Aantal lessen: 3  Prijs: € 50,- 

Oriëntatie op cursus code 210. 

Docent: José Jansen 
•	 Code	209:	beginners-gevorderden	
Maandag van 19.45-22.15 uur / Start: 9 september 

tekenen en schilderen
Aantal lessen: 20  Prijs: € 308,-

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 schil-
deren door uiteenlopende opdrachten. De begelei-
ding is gericht op ieders persoonlijke creativiteit en 
technische vaardigheden. 

Docent: José Jansen 
•	 Code	210	:	beginners-gevorderden	
Maandag van 19.45-22.15 uur / Start: 30 september 

Oriëntatie tekenen   
en schilderen
Verschillen in cursusprijs

211 Oriëntatie op cursussen code 212 en 213. 
221 Oriëntatie op cursus code 222. 

Docent: José Jansen 
•	 Code	211:	beginners-gevorderden	
Aantal lessen: 3 / Prijs: € 50,-
Woensdag van 09.30-12.00 uur / Start: 11 september 
Docent: Marjo van Meer 
•	 Code	221	:	beginners-gevorderden	
Aantal lessen: 3 / Prijs: € 45,- 
Dinsdag van 09.30-11.30 uur / Start: 10 september 

tekenen en 
schilderen. NiEuW 
Aantal lessen: 12  Prijs: € 185,- 

ONTWIKKELEN VAN EEN IDEE
Deze cursus is bedoeld voor mensen die behoorlijk 
wat ervaring hebben en die tijdens deze cursus 
enkele onderwerpen willen uitdiepen. Voorbeelden 
van thema’s zijn: een bepaalde tekst, abstractie, 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	227:	vergevorderden	
Donderdag van 13.00-15.30 uur / Start: 19 september 
•	 Code	228	:	vergevorderden	
Donderdag van 13.00-15.30 uur / Start: 23 januari 2014 

landschap schilderen
Aantal lessen: 6  Prijs: € 83,-

We werken stap voor stap van het opzetten van een 
schets in potlood of houtskool via de onderschil-
dering en dan laag voor laag naar het uiteindelijke 
resultaat. Hierbij wordt volop aandacht besteed aan; 
compositie, kleurenleer en perspectief. U leert diepte-
werking te ondersteunen met lijnen (lijn perspectief ) 
maar ook met kleurgebruik en scherptediepte. 

Docent: Ellis Renders 
•	 Code	235	:	beginners	
Vrijdag van 12.30-15.00 uur / Start: 24 januari 2014 

sjaal/omslagdoek vilten
Aantal lessen: 4  Prijs: € 64,-

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	:	gevorderden	
Zaterdag van 12.30-15.00 uur / Start: 15 maart 2014 

Raku keramiek
Aantal lessen: 5  Prijs: € 136,-

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 werkstukken kunnen worden ge-
smoord in de pitfire. In dit primitieve vuurtje kunnen 
verrassende decoraties ontstaan! 

Docent: Paula Groote-Versteegen 
•	 Code	361:	beginners-gevorderden	
Dinsdag van 19.30-22.00 uur / Start: 15 april 2014 

Beeldhouw-weekend
Aantal lessen: 3  Prijs: € 214,-

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 thematiek 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	:	beginners-gevorderden	
Vrij. t/m zon. van 09.30-17.00 uur / Start: 30 mei 2014 

ikebana
Aantal lessen: 6  Prijs: € 92,- 

In deze cursus leert u de beginselen van deze bloem-
sierkunst. Ikebana kwam in de zesde eeuw na Christus 
uit China naar de Japanse eilanden als Boeddhistische 
uiting van liefde voor de harmonie en schoonheid 
van de natuur. 

Docent: Alie Bos 
•	 Code 	500:	beginners	
Woensdag van 13.00-15.30 uur  / Start: 19 februari 2014 

Glas in lood
Aantal lessen: 10  Prijs: € 346,-

Deze cursus is bedoeld voor beginners. In 10 lessen 
van 3 uur wordt gewerkt aan een eigen ontwerp en 
het uitvoeren van dit ontwerp in glas-in-lood. U maakt 
daarnaast kennis met glas en met diverse gereedschap-
pen die gebruikt worden om glas en lood te bewerken. 
Het resultaat is een fraai origineel glas-in-lood raam. 

Docent: Lieve Stienissen 
•	 Code	397	:	beginners	
Maandag van 13.00-16.00 uur / Start: 23 september 

fotografie Basis 
Aantal lessen: 10  
(1x per 2 weken)  Prijs: € 170,-

In 10 lessen van 2 uur leert u aan de hand van eenvou-
dige tools betere foto’s te maken en ze uiteindelijk ook 
zo te bewerken dat je trots kunt zijn op het resultaat. 
Vereist zijn een spiegelreflexcamera en een statief. Bij 
de cursus is een theorieboekje inbegrepen. 

Docent: Maurits van Hout 
•	 Code	400	:	beginners	
Zaterdag van 12.30-14.30 uur / Start: 28 september 

fotografie Vervolg
Aantal	lessen:	10  	
(1x per 2 weken)  Prijs: € 170,- 

De actieve hobbyfotograaf leert door middel van 
fotobesprekingen en workshops de inhoud van zijn/
haar foto’s te verbeteren. Tijdens de workshops wordt 
iets dieper ingegaan op de techniek. U dient actief te 
zijn en vooraf de basiscursus gevolgd te hebben. Een 
spiegelreflexcamera is vereist. 

Docent: Maurits van Hout 
•	 Code 	410	:	gevorderden	
Zaterdag van 10.00-12.00 uur  / Start: 28 september 

Workshop fotografie 
“architectuur”
Aantal lessen: 1  Prijs: € 47,-

Op een zaterdagochtend, krijg je in 2 uur een intro-
ductie in de architectuurfotografie en ga je op pad in 
Eindhoven om moderne architectuur vast te leggen. 

Docent: Maurits van Hout 
•	 Code	402:	beginners-gevorderden	
Zaterdag van 09.00 – 12.00 uur / Start: 14 september 

Workshop op locatie
“modelfotografie”
Aantal lessen: 1  Prijs: € 90,-

Na een korte introductie ga je de straat op om te 
leren modellen te fotograferen in een zelf gekozen 
omgeving en jouw eigen stijl hierin te ontdekken. 
Creativiteit staat voorop! 

Docent: Maurits van Hout 
•	 Code	403:	beginners-gevorderden	
Zaterdag van 13.00-16.00 uur / Start: 14 september 

Workshop 
“avondfotografie”
Aantal	lessen:	1 		 Prijs	€	25,-	

Leer voorafgaande aan ‘Glow’ op een workshop op de 
woensdagavond hoe je het beste kan fotograferen 
met avondlicht en hoe je tot mooie resultaten komt. 
Daarna kun je zelfstandig aan de slag tijdens ‘Glow’ 
in Eindhoven.

Docent: Maurits van Hout 
•	 Code 	405:	beginners-gevorderden	
Woensdag 19.30-22.30 uur  / Start: 9 oktober 

Workshop fotografie 
“introductie 
beeldbewerking”
Aantal lessen: 1  Prijs: € 51,-

Leer op een zaterdag hoe je van een vrijwel mislukte 
foto nog een mooi resultaat maakt en hoe je met 
een paar eenvoudige tools jouw toch al mooie foto’s 
optimaliseert. Leuke instapcursus door middel van 
Photoshop Elements. 

Docent: Maurits van Hout 
•	 Code	404	:	beginners	
Zaterdag van 10.00-13.00 uur / Start: 7 september 

Beelden van hout 
weekend
Aantal lessen: 3  Prijs: € 214,-

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 besteden veel aandacht aan het ontwerpen. 
Dit houtweekend is geschikt voor jong en oud en 
voor beginners en gevorderden. 

Docent: Annemarie Verheijen 
•	 Code	391	:	beginners-gevorderden	
Vrij. t/m zon. van 09.30-17.00 uur / Start: 9 mei 2014 

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

Op 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. 

Begeleider: André van de Sande 
•	 Code 	440	:	beginners-gevorderden	
Donderdag van 09.30-11.30 uur  / Start: 19 september 

Keramiek kennismaking
Aantal lessen: 6  Prijs: € 94,-

Minicursus voor nieuwsgierigen die meer willen 
weten over klei en glazuur en willen leren welke ma-
terialen en gereedschappen 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: Paula Groote-Versteegen 
•	 Code	362:	beginners	
Woensdag van 09.15-11.45 uur / Start: 16 april 2014 

Gipsen beelden en 
afgietsels maken
Aantal lessen: 6  Prijs: € 104,-

We gebruiken hier gips om kunstzinnige en heden-
daagse beelden te maken. U kunt er rechtstreeks op een 
armatuur mee werken of u kunt een gipsen afgietsel 
maken met mallen. Reproduceren en assembleren van 
bestaande vormen is ook erg spannend om te doen. De 
docent begeleidt u in de uitvoering van uw eigen ideeën. 

Docent: Christa Alaert 
•	 Code	369	:	beginners	
Zaterdag van 13.00-15.30 uur / Start: 15 maart 2014

Kennismaking 
beeldhouwen
Aantal lessen: 6  Prijs: € 104,-

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	:	beginners-gevorderden	
Vrijdag van 13.00-15.30 uur / Start: 14 maart 2014 

Beelden boetseren 
en stoken
Aantal lessen: 10  Prijs: € 154,-

Plezier hebben in het modelleren, boetseren en 
doordenken op de vorm staat in deze cursus voorop. 
Het stoken van een werkstuk vereist een hol beeld. 
U leert dat je dat op verschillende manieren kunt 
maken. U kunt naar hartenlust experimenteren of een 
portret- of figuurstudie maken waarbij uitdrukking en 
zeggingskracht een rol spelen. 

Docent: Christa Alaert 
•	 Code	370:	beginners-gevorderden	
Zaterdag van 09.30-12.00 uur / Start: 28 september 
•	 Code	371:	beginners-gevorderden	
Zaterdag van 09.30-12.00 uur / Start: 25 januari 2014 

Beelden maken NiEuW
Aantal lessen: 20  Prijs: € 346,- 

In de cursus ligt de focus niet op klassieke materialen 
zoals klei en steen. De aandacht gaat uit naar het 
doelgericht experimenteren met allerlei verschil-
lende materialen, van waaruit een nieuw verhaal, een 
persoonlijk ruimtelijk beeld kan ontstaan. Er is veel 
ruimte voor eigen onderzoek. Werk van hedendaagse 
kunstenaars kan dienen als inspiratiebron. 

Docent: Maarten Donders 
•	 Code	386	:	beginners-gevorderden	
Maandag van 09.30-12.00 uur / Start: 23 september 

Beeldhouwen 
in steen
Verschillen in 
cursusduur en cursusprijs

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

Docent: Annemarie Verheijen 
•	 Code	379	:	beginners-gevorderden	
Aantal lessen: 15, 1x per 14 dagen / Prijs: € 259,- 
Maandag van 19.30-22.00 uur / Start: 16 september 
•	 Code	380	:	beginners-gevorderden	
Aantal lessen: 15, 1x per 14 dagen / Prijs: € 259,- 
Maandag van 19.30-22.00 uur / Start: 23 september 
Docent: Christa Alaert 
•	 Code	381	:	beginners-gevorderden	
Aantal lessen: 10, 1x per 14 dagen / Prijs: € 173,- 
Donderdag van 19.30-22.00 uur / Start: 19 september 
•	 Code	382	:	beginners-gevorderden	
Aantal lessen: 10, 1x per 14 dagen / Prijs: € 173,- 
Donderdag van 19.30-22.00 uur / Start: 26 september 
•	 Code	383	:	beginners-gevorderden	
Aantal lessen: 20 / Prijs: € 346,- 
Vrijdag van 09.00-11.30 uur  / Start: 27 september 
•	 Code	384	:	beginners-gevorderden	
Aantal lessen: 20 / Prijs: € 346,- 
Vrijdag van 13.00-15.30 uur / Start: 27 september 

Machine-vilten
Aantal lessen: 8  Prijs: € 128,-

In deze cursus gaan we werken met de viltmachine 
en de wasmachine. 2 dimensionaal: Een dik viltpaneel 
van zo’n 100 x 80 cm ontwerpen en nadat we verschil-
lende kleurproeven gemaakt hebben, deze in de 
viltmachine vervilten. 3 dimensionaal: Een samenge-
stelde ruimtelijke vorm in de wasmachine vilten. Deze 
vervolgens met naaldvilten verder vormen. 

Docent: Lilian van Rossum 
•	 Code	339	:	gevorderden	
Zaterdag van 12.30-15.00 uur / Start: 5 april 2014 

Oriëntatie Edelsmeden
Aantal lessen: 3  Prijs: € 50,-

Oriëntatie op cursus code 343. 

Docent: Addy van de Ven 
•	 Code	342	:	beginners-gevorderden	
Donderdag van 13.00-15.30 uur / Start: 12 september 

Edelsmeden 

Aantal lessen: 20  Prijs: € 308,-

Je creativiteit ontwikkelen bij het edelsmeden. Ont-
spannen werken aan uw eigen creaties. Kennis en 
ervaring opdoen met de vele mogelijkheden die het 
je biedt, met als resultaat prachtige sieraden die vol 
trots gedragen worden. Durf de stap te nemen om 
een kijkje te nemen in de wereld van het edelsmeden. 
De cursus geeft u de ultieme kans. Ervaar dat je veel 
meer kunt dan je denkt. 

Docent: Addy van de Ven 
•	 Code	340	:	beginners-gevorderden	
Donderdag van 19.30-22.00 uur / Start: 19 september
•	 Code	341:	beginners-gevorderden	
Dinsdag van 09.30-12.00 uur / Start: 17 september 
•	 Code	343	:	beginners-gevorderden	
Donderdag van 13.00-15.30 uur / Start: 3 oktober 

Modeltekenen en 
schilderen
Aantal lessen: 20  Prijs: € 374,- 

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

Docent: José Jansen 
•	 Code	240:	beginners-gevorderden	
Woensdag van 19.45-22.15 uur / Start: 18 september 

Korte cursus portret-
tekenen en -schilderen
Aantal lessen: 5  Prijs: € 97,-

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

Docent: José Jansen 
•	 Code	250	:	beginners-gevorderden	
Woensdag van 19.45-22.15 uur / Start: 12 maart 2014 

strip, cartoon 
en illustratie. NiEuW
Aantal lessen: 25  Prijs: € 317,-

In deze cursus leert u uw eigen strips, cartoons en 
illustraties te maken. Het gaat daarbij vooral om het 
uitbeelden van een situatie, een verhaal. U leert teke-
nen in een duidelijke voor anderen herkenbare stijl. 
Natuurlijk is het ontwikkelen van een eigen karakter 
van uw tekenstijl een van de belangrijke punten. 

Docent: Wil Wils 
•	 Code	256	:	beginners	
Woensdag van 20.00-22.00 uur / Start: 18 september 

Kennismakingswork-
shop Edelsmeden
Aantal lessen: 3  Prijs: € 50,-

In 3 lessen maakt u kennis met edelsmeden. Tijdens 
deze workshop wordt 1 sieraad gemaakt: een hanger 
uit zilverdraad. Hoe de hanger eruit komt te zien 
is voor ieder verschillend want u maakt uw eigen 
ontwerp. Stapsgewijs maakt u kennis met diverse 
technieken die bij het edelsmeden voorkomen om 
zo tot een mooi eindresultaat te komen. 

Docent: Addy van de Ven 
•	 Code	345:	beginners	
Donderdag van 13.00-15.30 uur / Start: 20 maart 2014 
•	 Code	346	:	beginners	
Donderdag van 13.00-15.30 uur / Start: 17 april 2014 

Oriëntatie Keramiek
Aantal lessen: 3  Prijs: € 50,-

Oriëntatie op cursussen code 364 en 366. 

Docent: Paula Groote-Versteegen 
•	 Code	365:	beginners-gevorderden	
Dinsdag van 19.30-22.00 uur / Start: 10 september 
Docent: Rianne Schaaf 
•	 Code	363:	beginners-gevorderden	
Woensdag van 19.30-22.00 uur / Start: 11 september 

Keramiek

Aantal lessen: 15  Prijs: € 228,-

Keramiek maken is een inspirerend proces vol ver-
rassingen. Alle handvorm basistechnieken worden 
gedemonstreerd en met voorbeelden verduidelijkt. U 
kunt ook leren draaien op de electrische pottenbak-
kersschijf. Al onze cursisten stimuleren we om hun 
eigen vormtaal verder te ontwikkelen. Ook decoreren, 
glazuren en stoken zijn deel van de cursus. 

Docent: Paula Groote-Versteegen 
•	 Code	366:	beginners-gevorderden	
Dinsdag van 19.30-22.00 uur / Start: 1 oktober 
•	 Code	360:	beginners-gevorderden	
Woensdag van 09.15-11.45 uur / Start: 18 september 
Docent: Rianne Schaaf 
•	 Code	364:	beginners-gevorderden	
Woensdag van 19.30-22.00 uur / Start: 2 oktober 

Keramiek NiEuW 
Aantal lessen: 15 
(1x per 14 dagen)  Prijs: € 228,- 

VAN VAAS TOT BEELD
Keramiek maken is een inspirerend proces vol ver-
rassingen. In deze cursus keramiek hebben cursisten 
de mogelijkheid om lessen bij de andere groep in te 
halen. De lessen worden om de week gegeven. 

Docent: Annemarie Verheijen 
•	 Code	367:	beginners-gevorderden	
Maandag van 14.00-16.30 uur / Start: 16 september 
•	 Code	368:	beginners-gevorderden	
Maandag van 14.00-16.30 uur / Start: 23 september 

Aquarel en 
gemengde technieken
Aantal lessen: 20  Prijs: € 308,-

De eerste lessen werken beginners volgens een apart 
programma om vertrouwd te raken met technieken 
en materialen. Gevorderden werken aan hun eigen 
onderwerp. Regelmatig wordt het werk besproken, 
relaties naar kunstenaars gelegd en ervaringen 
uitgewisseld. 

Docent: Jan de Koning 
•	 Code	280	:	beginners-gevorderden	
Donderdag van 09.15-11.45 uur / Start: 19 september 

Werkplaats Grafiek
Aantal lessen: 25  Prijs: € 254,-

In de Werkplaats Grafiek worden beginners bege-
leid in het leren toepassen van diverse grafische 
technieken. De basis van de lessen is de etstechniek. 
Hoe meer ervaring men heeft, des te meer er geëx-
perimenteerd kan worden om hierdoor de grafische 
technieken zo vrij mogelijk te benutten. 

Docent: Pierre Cops 
•	 Code	320	:	beginners-gevorderden	
Dinsdag van 20.00-22.00 uur / Start: 17 september 

Vilt plus
Aantal lessen: 20  Prijs: € 308,-

Inhoud van de cursus: het uit wolvezels vilt laten 
ontstaan en het naar eigen idee en ‘handschrift’ ver-
werken 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	:	beginners-gevorderden	
Vrijdag van 09.30-12.00 uur / Start: 13 september 

Mentorklas tekenen 
en schilderen 
Aantal lessen: 24  Prijs: € 163,-

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

Begeleider: Yolanda de Muijnck 
•	 Code	220:	gevorderden	
Dinsdag van 13.15-15.30 uur / Start: 17 september 

tekenen en 
schilderen
Verschillen in cursusduur en cursusprijs

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 schil-
deren door uiteenlopende opdrachten. De begelei-
ding is gericht op ieders persoonlijke creativiteit en 
technische vaardigheden. 

Docent: Marjo van Meer 
•	 Code	222	:	beginners-gevorderden	
Aantal lessen: 20 / Prijs: € 246,- 
Dinsdag van 09.30-11.30 uur / Start: 1oktober 
Docent: Peter Linnartz 
•	 Code	230	:	beginners-gevorderden	
Aantal lessen: 24 / Prijs: € 370,- 
Dinsdag van 19.30-22.00 uur / Start: 17 september 
Docent: José Jansen 
•	 Code	212	:	beginners-gevorderden	
Aantal lessen: 15, 1x per 14 dagen / Prijs: € 231,- 
Woensdag van 09.30-12.00 uur / Start: 2 oktober 
•	 Code	213	:	beginners	
Aantal lessen: 15, 1x per 14 dagen / Prijs: € 231,- 
Woensdag van 09.30-12.00 uur / Start: 9 oktober 
Docent: Jacques van Erven 
•	 Code	231	:	beginners-gevorderden	
Aantal lessen: 24 / Prijs: € 370,- 
Donderdag van 19.45-22.15 uur / Start: 19 september

Jongeren Kunstatelier 
3D en design
Aantal lessen: 25  Prijs: € 143,-

Je leert allerhande technieken die een vormgever 
hanteert: Van idee tot beeld. Naast de traditionele 
materialen en technieken komen ook de assembla-
getechniek 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. 

Docenten: Annemarie Verheijen en Christa Alaert 
•	 Code	55:	jongeren	van	12	t/m	16	jaar	
Maandag van 17.45-19.15 uur / Start: 9 september 

strip, cartoon en 
illustratie. NiEuW
Aantal lessen: 25  Prijs: € 143,-

In deze cursus leer je je eigen strips, cartoons en il-
lustraties te maken. Het gaat daarbij vooral om het 
uitbeelden van een situatie, een verhaal. Je leert 
tekenen in een duidelijke voor anderen herkenbare 
stijl. Natuurlijk is het ontwikkelen van een eigen ka-
rakter van je tekenstijl een van de belangrijke punten. 

Docent: Wil Wils 
•	 Code	56:	jongeren	van	12	t/m	16	jaar	
Woensdag van 18.00-19.30 uur / Start: 18 september 
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streetdance 12+ 
Aantal lessen: 30  Prijs: € 115,-

Streetdance, R&B, Hiphop en Jazz worden allemaal in 
één les verwerkt. Je hoeft geen ervaring te hebben 
om leuk mee te doen, maar je kunt wel heel goed 
worden. We werken aan steeds moeilijkere danscom-
binaties op lekker swingende 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	140	:	jongeren	vanaf	12	jaar	
Donderdag van 18.00-19.00 uur / Start: 12 september 

zumba
Aantal lessen: 30  Prijs: € 193,- 

“Zumba” betekent letterlijk “snel bewegen en lol heb-
ben”. Met elke swingende Zumba workout werkt u 
aan uw onderlichaam, uw buikspieren, middel en uw 
bovenlichaam. De opzwepende 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: Inge Hoovers 
•	 Code 	183:	beginners-gevorderden	
Maandag van 20.00-21.00 uur  / Start: 9 september 
Docent: Anneloes Filippo 
•	 Code 	182:	beginners-gevorderden	
Donderdag van 19.30-20.30 uur  / Start: 12 september 

Aerobics/zumba mix
Aantal	lessen:	30 		 Prijs:	€	193,- 

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

Docent: Anja Vermeulen 
•	 Code 	195	:	beginners-gevorderden	
Woensdag van 09.00-10.00 uur  / Start: 11 september 
•	 Code	196:	beginners-gevorderden	
Woensdag van 19.30-20.30 uur  / Start: 11 september 

Power yoga
Aantal	lessen:	30 		 Prijs:	€	193,- 

Power yoga is een dynamische vorm van yoga die li-
chaamshoudingen, zgn. asana´s en ademhalingstech-
niek 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	:	beginners-gevorderden	
Woensdag van 20.30-21.30 uur  / Start: 11 september 
•	 Code 	198:	beginners-gevorderden	
Donderdag van 11.00-12.00 uur  / Start: 12 september 

Aerobics/Bodygym
55+
Aantal	lessen:	30 		 Prijs:	€	193,-	

Bewegen op rustige muziek waarbij ook balans- en 
coördinatie aan bod komt. Rek-, strek- en adem-
halingsoefeningen 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	:	beginners-gevorderden	
Woensdag van 10.00-11.00 uur  / Start: 11 september 
•	 Code 	203:	beginners-gevorderden	
Woensdag van 12.00-13.00 uur  / Start: 11 september 

Meesterwerken NiEuW
Aantal	lessen:	6 		 Prijs:	€	77,-	

DOOR DE EEUWEN HEEN 
Een reis door de tijd vanaf de vroege Renaissance, waarbij 
in elke eeuw een kunstenaar centraal staat. Niet alleen 
schilderkunst, architectuur en beeldhouwkunst wisselen 
elkaar af, u krijgt ook inzicht in de verschillende stromin-
gen als Classicisme, Renaissance, Barok en Romantiek. 

Docent: Erna Charbon 
•	 Code 	471:	beginners	
Maandag van 19.30-21.00 uur  / Start: 23 september 

symboliek in de 
17de eeuw
Aantal	lessen:	6 		 Prijs:	€	77,-	

NEDERLANDSE SCHILDERKUNST
In de Hollandse schilderkunst van de 17e eeuw ver-
bergt een ogenschijnlijk naturalistisch uiterlijk van een 
schilderij vaak symboliek.Niet alleen personen in de 
schilderijen uit de 17e eeuw, maar ook dieren, planten 
en voorwerpen, hebben vaak een tweede betekenis. 

Docent: Erna Charbon 
•	 Code 	472:	beginners	
Maandag van 19.30-21.00 uur  / Start: 20 januari 2014

Workshop 
gedichten lezen
Aantal	lessen:	6 	 Prijs:	€	66,-	

Op belangrijke momenten van ons leven, zoals ge-
boorte, huwelijk en dood,  grijpen we vaak naar een 
gedicht. Blijkbaar vinden we daarin de juiste woorden. 
Toch vinden veel mensen gedichten lezen moeilijk. 
Hoe komt dat? Waarom worden er meer gedichten 
geschreven dan gelezen? Wat ís poëzie eigenlijk? 
Waarin verschilt zij van proza? 

Docent: Paul Meeuws 
•	 Code 	480:	beginners	
Maandag van 14.00-15.30 uur  / Start: 4 november 

Architectuur 
NiEuW
Aantal lessen: 6 Prijs: € 109, - 

In de 20e eeuw zijn prachtige en wereldberoemde 
moderne woonhuizen gebouwd. Iconen van het mo-
derne wonen. Denkt u aan het wereldberoemde ‘Fal-
lingwater’ van Frank Lloyd Wright. Het minimalistische 
‘Farnsworth house’ van Mies van der Rohe. Of meer 
recent het ‘Maison a Bordeaux’ van Rem Koolhaas. 

Docent: Rob Heesakkers 
•	 Code 	475:	beginners	
Maandag van 10.00-11.45 uur  / Start: 21 oktober 
•	 Code 	476:	beginners	
Maandag van 10.00-11.45 uur  / Start: 20 januari 2014

Pilates 
(55+)
Aantal	lessen:	30 		 Prijs:	€	225,-	

Pilates verbetert de coördinatie, concentratie, contro-
le, balans, houding en flexibiliteit. Het krachtcentrum 
of powerhouse (buik, onderrug, bil- en dijbeenspie-
ren) wordt versterkt. Pilates zorgt voor een positief 
lichaamsbewustzijn en mentale veerkracht! 

Docent: Anja Vermeulen 
•	 Code 	202:	beginners-gevorderden	
Woensdag van 11.00-12.00 uur  / Start: 11 september 
•	 Code 	204:	beginners-gevorderden	
Woensdag van 18.30-19.30 uur  / Start: 11 september 
•	 Code 	205:	beginners-gevorderden	
Donderdag van 09.00-10.00 uur  / Start: 12 september 
•	 Code 	206:	beginners-gevorderden	55+	
Donderdag van 10.00-11.00 uur  / Start: 12 september 

Dansimprovisatie 55+
Aantal	lessen:	23  		 Prijs:	€	169,-	

Bij dansimprovisatie kunnen in principe alle bewe-
gingen die denkbaar zijn gebruikt worden. Net zoals 
in de moderne dans worden ook hier onder meer de 
ademhaling, zwaartekracht 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:	beginners-gevorderden	
Maandag van 14.30-15.30 uur  / Start: 9 september 

Werelddans 55+
Aantal	lessen:	23  		 Prijs:	€	169,-	

Een swingende en bijzondere danscursus waarin je in 
aanraking komt met uiteenlopende dansstijlen uit ver-
schillende werelddelen. Naast de drie vaste dansstijlen 
Zigeunerdans, Afrikaanse dans en Latijns-Amerikaanse 
dans (dansen afgeleid uit de stijlen salsa, zouk en flamen-
co), passeren er ook andere wereldse dansbewegingen 
de revue. Bijvoorbeeld de Indiase dansstijl Bollywood. 

Docent: Els Roemer 
•	 Code 	185:	beginners-gevorderden	
Maandag van 13.30-14.30 uur  / Start: 9 september 

Jazzdance 2 12+
Aantal lessen: 30  Prijs: € 115,-

In deze swingende jazzles komen verschillende stijlen 
aan bod zoals musical, afrodance, streetdance, mo-
dern, hiphop 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:	jongeren	vanaf	12	jaar	
Zaterdag van 12.00-13.00 uur / Start: 7 september 
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theaterklas 
12 t/m 13 jaar

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 
aan het einde. 

Docent: Minke van Hoof 
•	 Code	12:	jongeren	vanaf	12	jaar	
Vrijdag van 19.30-21.00 uur / Start: 13 september 
Zie ook: 
Theater productiegroep code 15 
Aantal lessen: 30 / Prijs: € 234,- 
Musical productiegroep code 16 
Aantal lessen: 30 / Prijs: € 276,- 
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Programma 2013-2014Kunstencentrum 
José Jansen is opgeleid aan de Academie 
voor Beeldende Kunsten Tilburg, de Konink-
lijke Academie voor Beeldende Kunsten ‘s Her-
togenbosch en de Academie voor Industriële 
Vormgeving Eindhoven, disciplines tekenen, 
schilderen en grafiek. Sinds 1982 werkt ze als 
vrij beeldend kunstenaar. 
Naast het CAN, sinds 1986, werkt ze bij vier 
andere kunstencentra en geeft workshops op 
aanvraag en werkt in opdracht. (15)

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 diverse 
centra voor kunsteducatie.
Ze exposeert regelmatig met toegepast 
en autonoom werk voornamelijk in vilt bij 
groepsexposities, internationaal rondreizende 
viltexposities en in de kunstuitleen. (16)

Maarten Donders is afgestudeerd in 1996: 
St. Joost Academie in Breda, beeldhouwen en 
keramiek en heeft vervolgens de docentenop-
leiding beeldende kunst gevolgd in Tilburg Als 
docent verbonden o.a. aan het Pieter Brueghel 
Instituut Veghel, H19 in Oosterhout en de 
Wiele in Geldrop en aan het Novalis College 
als docent beeldend. Verder werkt hij als zelf-
standig kunstenaar, maakt tentoonstellingen 
en werkt in opdracht. (17)

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. (18)

Maurits van Hout is vanaf 2002 een fulltime 
beroepsfotograaf die werkt voor organisaties 
en bladen. Daarnaast fotografeert hij in de 
avonduren en fotografeert in het weekeinde 
ook veel muziek. Naast fotograferen is het les-
geven ook een passie van hem want hij geeft 
sinds 1997 basiscursussen, deels in eigen be-
heer en ook bij Kunstencentrum CAN. Zijn werk 
is te vinden op www.mauritsvanhout.com. (19)

Minke van Hoof is in 2009 afgestudeerd aan 
de opleiding ‘docent theater’ Academie voor 
Drama bij de Fontys Hogeschool voor de Kun-
sten in Tilburg. Sinds ze afgestudeerd is werkt 
ze als docent op de JTR Jeugdtheaterschool 
in Tiel en verzorgde ze de cursus musical 
in Spijkernisse. Daarin heeft ze intensief sa-
mengewerkt met zang-, dans- en beeldende 
vormingsdocenten. Ze gebruikt veel muziek 
en beweging in haar theaterlessen. (20)

Paul Meeuws was docent beeldende vor-
ming en leraar Nederlands, beide in het 
voortgezet onderwijs. Gaf cursussen kunst-
geschiedenis en –beschouwing aan vol-
wassenen. Is daarnaast schrijver en dichter. 
Publiceerde korte verhalen en poëzie, een 
methode culturele kunstzinnige vorming voor 
het voortgezet onderwijs en artikelen over 
beeldende kunst en literatuur. (21)

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 gesloten-
heid, tezamen vormen ze een groep die een 
geborgenheid en veiligheid in zich heeft. (22)

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 Gronin-
gen. Momenteel doceert hij veel aan diverse 
centra. Hij is actief in vele disciplines zoals Gra-
fiek, Keramiek, Beeldhouwen, Film en Fotogra-
fie en vooral Tekenen en Schilderen. Thema’s 
zijn: landschap, figuren, het ongrijpbare. (23)

Pierre Cops heeft zijn opleiding gevolgd 
aan de kunstacademie Den Bosch, daarnaast 
heeft hij een opleiding als docent tekenen. 
Zijn werkzaamheden als kunstenaar bestaan 
voornamelijk uit schilderkunst en grafiek. In 
meerdere collecties is zijn werk opgenomen.
Hij is tevens werkzaam bij het Grafisch Atelier 
Daglicht in Eindhoven, en als docent bij 
diverse culturele instellingen. Zijn werk is in 
meerdere collecties opgenomen. (24)

Rianne Schaaf is afgestudeerd aan de In-
dustrial 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 kinde-
ren, jongeren en volwassenen. (25)

Rob Heesakkers studeerde architectuur 
aan de Technische Universiteit Eindhoven en 
behaalde zijn diploma in 1999. Van 1995 tot 
2005 is hij werkzaam geweest op diverse ar-
chitectenbureaus. Sinds 2005 is hij zelfstandig 
architect. Hij is de oprichter van Nestoo een 
klein en betrokken architectenbureau. (26)

Wil Wils ‘Buiten voor me uit te staren, een 
voortreffelijke kop koffie maken, telefoon-
nummers onthouden, struikelen op drukke 
plaatsen, op mijn vingers fluiten, kan ik niets 
bijzonders, op tekenen na dan…. ‘ Wil is cartoo-
nist, illustrator, karikaturist en heeft zijn eigen 
ontwerpstudio in Eindhoven. Wil heeft onder 
andere cursussen strip en cartoontekenen ver-
zorgd bij Kunstencentrum CKE in Eindhoven 
aan kinderen, jongeren en volwassenen. (27)

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 instel-
lingen als docent tekenen en schilderen voor 
alle leeftijden. Ze verzorgt kunstgeschiede-
nislessen “Hedendaagse Kunst” op aanvraag.
Met haar eigen werk treedt ze regelmatig 
naar buiten bij presentaties en tentoonstel-
lingen. (28)

Alie Bos beoefent al jarenlang de Ikebana 
kunst en geeft hier regelmatig workshops 
en cursussen in. Alie is secretaris van de afde-
ling het Zuiden van de Nederlandse Ikebana 
vereniging. (1)

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 hebben 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. (2)

Anja Vermeulen Na haar studie Heao com-
municatie en 14-jarige loopbaan als directie-
secretaresse heeft Anja Vermeulen besloten 
om van haar hobby haar beroep te maken. 
Daartoe volgde ze in 1994 de opleiding tot 
Aerobics-instructeur.
In 2005 heeft ze de klassieke Peak Pilates 
opleiding gevolgd en in 2007 de opleiding 
Sport-en Beweegleider Senioren. In 2008 
behaalde ze het zumba-instructeur certificaat 
en in 2010 heeft ze de docentenopleiding 
Power Yoga afgesloten. Ook werkt Anja als 
instructeur Nordic Walking. (3)

Anneloes Filippo Dansacademie Brabant 
afgestudeerd 1996 richting docent Klassiek- 
Jazzdans. Sindsdien werkzaam als dansdo-
cente en vanaf 1999 ook als danscoördinator 
van de dansafdeling het CAN. Verder werkt 
zij als vakdocent op de Basisschool De Kleine 
Akkers in Tilburg en geeft zij workshops dans 
voor kinderen. Sinds 2009 ook gediplomeerd 
Zumba instructrice. (4)

Annemarie Verheijen startte met kerami-
sche vormgeving aan de Academie Beelden-
de Kunsten in Maastricht, studeerde in1988 af 
in autonoom plastische vormgeving en heeft 
in 1993 de docentenopleiding Beeldende 
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 be-
zig zijn is een meerwaarde voor de mens! (5)

Christa Alaert is in 1991 Cum Laude afgestu-
deerd aan de Hogeschool voor Wetenschap 
en Kunst te Gent, specialisatie beeldhou-
wen. Ze was laureaat van de VZW Gulden 
Sporen, een competitie voor afgestudeerde 
kunstenaars.
Ze is sinds 1991 werkzaam als beeldend kun-
stenaar. Ze heeft regelmatig deelgenomen 
en ook prijzen gewonnen bij internationale 
kunstsymposia, competities en exposities op 
het gebied van beeldhouwen. Naast docent 
is ze vrijwilligerscoördinator bij Kunstencen-
trum CAN. (6)

Ellis Renders studeerde af in Den Bosch 
aan de Koninklijke Academie voor Kunst en 
Vormgeving, afdeling autonome beeldende 
kunst 2-dimensionaal, en behaalde de aante-
kening voor bevoegd kunstvakdocent. Sinds 
1993 geeft ze les in tekenen, schilderen en 
grafiek bij verschillende kunstencentra in de 
regio. Verder heeft ze ruim 25 jaar ervaring als 
professioneel actrice en grimeur zowel in als 
buiten het theater. (7)

Els Roemer volgde oorspronkelijk de oplei-
ding docent dansexpressie / folklore bij de 
dansacademie in Tilburg. Daarna legde zich, 
naast het lesgeven bij folkloredansvereni-
gingen en danslessen aan kinderen en op 
scholen, toe op jazz en moderne dans. Ze legt 
de nadruk op het begeleiden van de ontwik-
keling van algemene dansante vaardigheden 
en ook op het verder ontwikkelen van de 
artistieke talenten van de cursisten. (8)

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 rondleid-
ster/cicerone (vraagbaak) voor de museumbe-
zoekers. Daarnaast maakt zij deel uit van de 
kunstcommissie van Het Waalres Museum. (9)

Eva Wisselius Eva had 5 jaar pianoles en 2 
jaar dwarsfluitles voor ze haar zangcarriere 
begon. De eerste twee jaar volgde ze klassieke 
zanglessen bij Ruth Carasso te Eindhoven..In 
September 2003 begon ze aan de opleiding 
‘Zang, Lichte Muziek’ aan het conservatorium 
in Arnhem, waar ze les kreeg van o.a.: Lis 
Harting, Vera Westera, Mathilde Santing, Ineke 
van Doorn, Jolande Geven en Hartog Eijsman. 
Tevens volgde ze modules van de opleiding 
muziektheater, namelijk vocaal muziektheater 
en dans. In 2007 rondde ze deze opleiding 
met goed ge volg af. (10)

Jan de Koning studeerde van 1983-1988 aan 
de Academie voor Industriële Vormgeving, 
Eindhoven en behaalde zijn pedagogisch 
didactische aantekening in 1990 aan de aca-
demie te Den Bosch. Jan geeft les sinds 1989 in 
tekenen, zeefdruk,schilderen, modeltekenen, 
kinderen, jongeren, volwassenen 
Van zichzelf zegt hij: ik heb een heldere, opti-
mistische kijk op beeldende kunst en amateur-
kunst, ook voor wat betreft de cursussen. (11)

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 graficus (etsen). Zijn werk 
heeft een sterke relatie met de natuur en de 
cyclus van het leven. (12)

Jing Wang uit Eindhoven is een nieuwe do-
cent dans bij Kunstencentrum CAN. Hij is een 
zeer ervaren standup danser en -docent met 
specialisatie in dansstijl Popping en Locking. 
Hij is een expressieve danser die graag explo-
reert en creatief om gaat met bewegingen en 
muziek. Zijn uitdaging en doel is het opleiden, 
stimuleren en inspireren van dansers. (13)

Lieve Stienissen is glaskunstenaar. Ze geeft 
les bij onder andere Het GLAZENHUIS te 
Lommel Vlaams Centrum voor Hedendaagse 
Glaskunst. In het kader van Noord-Limburgs 
Instituut voor Kunstonderwijs (NIKO) biedt 
zij hier een deeltijdse glasopleiding aan. (14)

Jongeren Kunstatelier 
2D en mode
Aantal lessen: 30  Prijs: € 154,-

Je begint met tekenen en schilderen naar de waar-
neming of eigen fantasie. Daarna is een model de 
inspiratiebron en werk je naar de waarneming of 
verbeelding. In het laatste lesblok ga je aan de slag 
met mode. Je wordt door verschillende kunstvakdo-
centen begeleid.

Docenten: Ellis Renders, Marjo van Meer en Lilian 
van Rossum 
•	 Code	51:	jongeren	van	12	t/m	16	jaar	
Vrijdag van 17.45-19.15 uur / Start: 13 september 

tekenen/dieren tekenen
Aantal lessen: 6  Prijs: € 74,-

Bent u een echte dieren liefhebber, of wilt u leren 
tekenen. Het kan allebei .We beginnen met de begin-
selen van het tekenen en bouwen het hierna verder 
uit. U kunt uw eigen voorkeur volgen en tekenen 
n.a.v. een foto. 

Docent: Marjo van Meer 
•	 Code	291	:	beginners	
Vrijdag van 09.30-11.30 uur / Start: 20 september 

Bloemen schilderen
Aantal lessen: 6  Prijs: € 74,-

Bloemen blijven inspireren, de kleuren zijn oneindig. 
“Door de talloze composities en de diversiteit van 
bloemen raak je nooit uitgeschilderd”. We schilderen 
met acrylverf meer dan levensgrote bloemen, grassen 
en takken. Er zal veel aandacht zijn voor het kleuren 
mengen, en het gebruik van kwast en penseel. 

Docent: Marjo van Meer 
•	 Code	292	:	beginners	
Vrijdag van 09.30-11.30 uur / Start: 8 november
•	 Code	293	:	beginners	
Vrijdag van 09.30-11.30 uur / Start: 24 januari 2014 

Vrij schilderen en 
tekenen
Aantal lessen: 6  Prijs: € 74,-

In deze cursus kunt u vrij aan de slag gaan. De docent 
kan voor inspiratiemateriaal zorgen, geeft feedback en 
begeleidt naar aanleiding van de vraag van de cursist.

Docent: Marjo van Meer 
•	 Code	294	:	beginners-gevorderden	
Vrijdag van 09.30-11.30 uur / Start: 14 maart 2014 

Oriëntatie tekenen en 
schilderen 
Aantal lessen: 3  Prijs: € 50,- 

Oriëntatie op cursus code 210. 

Docent: José Jansen 
•	 Code	209:	beginners-gevorderden	
Maandag van 19.45-22.15 uur / Start: 9 september 

tekenen en schilderen
Aantal lessen: 20  Prijs: € 308,-

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 schil-
deren door uiteenlopende opdrachten. De begelei-
ding is gericht op ieders persoonlijke creativiteit en 
technische vaardigheden. 

Docent: José Jansen 
•	 Code	210	:	beginners-gevorderden	
Maandag van 19.45-22.15 uur / Start: 30 september 

Oriëntatie tekenen   
en schilderen
Verschillen in cursusprijs

211 Oriëntatie op cursussen code 212 en 213. 
221 Oriëntatie op cursus code 222. 

Docent: José Jansen 
•	 Code	211:	beginners-gevorderden	
Aantal lessen: 3 / Prijs: € 50,-
Woensdag van 09.30-12.00 uur / Start: 11 september 
Docent: Marjo van Meer 
•	 Code	221	:	beginners-gevorderden	
Aantal lessen: 3 / Prijs: € 45,- 
Dinsdag van 09.30-11.30 uur / Start: 10 september 

tekenen en 
schilderen. NiEuW 
Aantal lessen: 12  Prijs: € 185,- 

ONTWIKKELEN VAN EEN IDEE
Deze cursus is bedoeld voor mensen die behoorlijk 
wat ervaring hebben en die tijdens deze cursus 
enkele onderwerpen willen uitdiepen. Voorbeelden 
van thema’s zijn: een bepaalde tekst, abstractie, 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	227:	vergevorderden	
Donderdag van 13.00-15.30 uur / Start: 19 september 
•	 Code	228	:	vergevorderden	
Donderdag van 13.00-15.30 uur / Start: 23 januari 2014 

landschap schilderen
Aantal lessen: 6  Prijs: € 83,-

We werken stap voor stap van het opzetten van een 
schets in potlood of houtskool via de onderschil-
dering en dan laag voor laag naar het uiteindelijke 
resultaat. Hierbij wordt volop aandacht besteed aan; 
compositie, kleurenleer en perspectief. U leert diepte-
werking te ondersteunen met lijnen (lijn perspectief ) 
maar ook met kleurgebruik en scherptediepte. 

Docent: Ellis Renders 
•	 Code	235	:	beginners	
Vrijdag van 12.30-15.00 uur / Start: 24 januari 2014 

sjaal/omslagdoek vilten
Aantal lessen: 4  Prijs: € 64,-

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	:	gevorderden	
Zaterdag van 12.30-15.00 uur / Start: 15 maart 2014 

Raku keramiek
Aantal lessen: 5  Prijs: € 136,-

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 werkstukken kunnen worden ge-
smoord in de pitfire. In dit primitieve vuurtje kunnen 
verrassende decoraties ontstaan! 

Docent: Paula Groote-Versteegen 
•	 Code	361:	beginners-gevorderden	
Dinsdag van 19.30-22.00 uur / Start: 15 april 2014 

Beeldhouw-weekend
Aantal lessen: 3  Prijs: € 214,-

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 thematiek 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	:	beginners-gevorderden	
Vrij. t/m zon. van 09.30-17.00 uur / Start: 30 mei 2014 

ikebana
Aantal lessen: 6  Prijs: € 92,- 

In deze cursus leert u de beginselen van deze bloem-
sierkunst. Ikebana kwam in de zesde eeuw na Christus 
uit China naar de Japanse eilanden als Boeddhistische 
uiting van liefde voor de harmonie en schoonheid 
van de natuur. 

Docent: Alie Bos 
•	 Code 	500:	beginners	
Woensdag van 13.00-15.30 uur  / Start: 19 februari 2014 

Glas in lood
Aantal lessen: 10  Prijs: € 346,-

Deze cursus is bedoeld voor beginners. In 10 lessen 
van 3 uur wordt gewerkt aan een eigen ontwerp en 
het uitvoeren van dit ontwerp in glas-in-lood. U maakt 
daarnaast kennis met glas en met diverse gereedschap-
pen die gebruikt worden om glas en lood te bewerken. 
Het resultaat is een fraai origineel glas-in-lood raam. 

Docent: Lieve Stienissen 
•	 Code	397	:	beginners	
Maandag van 13.00-16.00 uur / Start: 23 september 

fotografie Basis 
Aantal lessen: 10  
(1x per 2 weken)  Prijs: € 170,-

In 10 lessen van 2 uur leert u aan de hand van eenvou-
dige tools betere foto’s te maken en ze uiteindelijk ook 
zo te bewerken dat je trots kunt zijn op het resultaat. 
Vereist zijn een spiegelreflexcamera en een statief. Bij 
de cursus is een theorieboekje inbegrepen. 

Docent: Maurits van Hout 
•	 Code	400	:	beginners	
Zaterdag van 12.30-14.30 uur / Start: 28 september 

fotografie Vervolg
Aantal	lessen:	10  	
(1x per 2 weken)  Prijs: € 170,- 

De actieve hobbyfotograaf leert door middel van 
fotobesprekingen en workshops de inhoud van zijn/
haar foto’s te verbeteren. Tijdens de workshops wordt 
iets dieper ingegaan op de techniek. U dient actief te 
zijn en vooraf de basiscursus gevolgd te hebben. Een 
spiegelreflexcamera is vereist. 

Docent: Maurits van Hout 
•	 Code 	410	:	gevorderden	
Zaterdag van 10.00-12.00 uur  / Start: 28 september 

Workshop fotografie 
“architectuur”
Aantal lessen: 1  Prijs: € 47,-

Op een zaterdagochtend, krijg je in 2 uur een intro-
ductie in de architectuurfotografie en ga je op pad in 
Eindhoven om moderne architectuur vast te leggen. 

Docent: Maurits van Hout 
•	 Code	402:	beginners-gevorderden	
Zaterdag van 09.00 – 12.00 uur / Start: 14 september 

Workshop op locatie
“modelfotografie”
Aantal lessen: 1  Prijs: € 90,-

Na een korte introductie ga je de straat op om te 
leren modellen te fotograferen in een zelf gekozen 
omgeving en jouw eigen stijl hierin te ontdekken. 
Creativiteit staat voorop! 

Docent: Maurits van Hout 
•	 Code	403:	beginners-gevorderden	
Zaterdag van 13.00-16.00 uur / Start: 14 september 

Workshop 
“avondfotografie”
Aantal	lessen:	1 		 Prijs	€	25,-	

Leer voorafgaande aan ‘Glow’ op een workshop op de 
woensdagavond hoe je het beste kan fotograferen 
met avondlicht en hoe je tot mooie resultaten komt. 
Daarna kun je zelfstandig aan de slag tijdens ‘Glow’ 
in Eindhoven.

Docent: Maurits van Hout 
•	 Code 	405:	beginners-gevorderden	
Woensdag 19.30-22.30 uur  / Start: 9 oktober 

Workshop fotografie 
“introductie 
beeldbewerking”
Aantal lessen: 1  Prijs: € 51,-

Leer op een zaterdag hoe je van een vrijwel mislukte 
foto nog een mooi resultaat maakt en hoe je met 
een paar eenvoudige tools jouw toch al mooie foto’s 
optimaliseert. Leuke instapcursus door middel van 
Photoshop Elements. 

Docent: Maurits van Hout 
•	 Code	404	:	beginners	
Zaterdag van 10.00-13.00 uur / Start: 7 september 

Beelden van hout 
weekend
Aantal lessen: 3  Prijs: € 214,-

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 besteden veel aandacht aan het ontwerpen. 
Dit houtweekend is geschikt voor jong en oud en 
voor beginners en gevorderden. 

Docent: Annemarie Verheijen 
•	 Code	391	:	beginners-gevorderden	
Vrij. t/m zon. van 09.30-17.00 uur / Start: 9 mei 2014 

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

Op 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. 

Begeleider: André van de Sande 
•	 Code 	440	:	beginners-gevorderden	
Donderdag van 09.30-11.30 uur  / Start: 19 september 

Keramiek kennismaking
Aantal lessen: 6  Prijs: € 94,-

Minicursus voor nieuwsgierigen die meer willen 
weten over klei en glazuur en willen leren welke ma-
terialen en gereedschappen 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: Paula Groote-Versteegen 
•	 Code	362:	beginners	
Woensdag van 09.15-11.45 uur / Start: 16 april 2014 

Gipsen beelden en 
afgietsels maken
Aantal lessen: 6  Prijs: € 104,-

We gebruiken hier gips om kunstzinnige en heden-
daagse beelden te maken. U kunt er rechtstreeks op een 
armatuur mee werken of u kunt een gipsen afgietsel 
maken met mallen. Reproduceren en assembleren van 
bestaande vormen is ook erg spannend om te doen. De 
docent begeleidt u in de uitvoering van uw eigen ideeën. 

Docent: Christa Alaert 
•	 Code	369	:	beginners	
Zaterdag van 13.00-15.30 uur / Start: 15 maart 2014

Kennismaking 
beeldhouwen
Aantal lessen: 6  Prijs: € 104,-

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	:	beginners-gevorderden	
Vrijdag van 13.00-15.30 uur / Start: 14 maart 2014 

Beelden boetseren 
en stoken
Aantal lessen: 10  Prijs: € 154,-

Plezier hebben in het modelleren, boetseren en 
doordenken op de vorm staat in deze cursus voorop. 
Het stoken van een werkstuk vereist een hol beeld. 
U leert dat je dat op verschillende manieren kunt 
maken. U kunt naar hartenlust experimenteren of een 
portret- of figuurstudie maken waarbij uitdrukking en 
zeggingskracht een rol spelen. 

Docent: Christa Alaert 
•	 Code	370:	beginners-gevorderden	
Zaterdag van 09.30-12.00 uur / Start: 28 september 
•	 Code	371:	beginners-gevorderden	
Zaterdag van 09.30-12.00 uur / Start: 25 januari 2014 

Beelden maken NiEuW
Aantal lessen: 20  Prijs: € 346,- 

In de cursus ligt de focus niet op klassieke materialen 
zoals klei en steen. De aandacht gaat uit naar het 
doelgericht experimenteren met allerlei verschil-
lende materialen, van waaruit een nieuw verhaal, een 
persoonlijk ruimtelijk beeld kan ontstaan. Er is veel 
ruimte voor eigen onderzoek. Werk van hedendaagse 
kunstenaars kan dienen als inspiratiebron. 

Docent: Maarten Donders 
•	 Code	386	:	beginners-gevorderden	
Maandag van 09.30-12.00 uur / Start: 23 september 

Beeldhouwen 
in steen
Verschillen in 
cursusduur en cursusprijs

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

Docent: Annemarie Verheijen 
•	 Code	379	:	beginners-gevorderden	
Aantal lessen: 15, 1x per 14 dagen / Prijs: € 259,- 
Maandag van 19.30-22.00 uur / Start: 16 september 
•	 Code	380	:	beginners-gevorderden	
Aantal lessen: 15, 1x per 14 dagen / Prijs: € 259,- 
Maandag van 19.30-22.00 uur / Start: 23 september 
Docent: Christa Alaert 
•	 Code	381	:	beginners-gevorderden	
Aantal lessen: 10, 1x per 14 dagen / Prijs: € 173,- 
Donderdag van 19.30-22.00 uur / Start: 19 september 
•	 Code	382	:	beginners-gevorderden	
Aantal lessen: 10, 1x per 14 dagen / Prijs: € 173,- 
Donderdag van 19.30-22.00 uur / Start: 26 september 
•	 Code	383	:	beginners-gevorderden	
Aantal lessen: 20 / Prijs: € 346,- 
Vrijdag van 09.00-11.30 uur  / Start: 27 september 
•	 Code	384	:	beginners-gevorderden	
Aantal lessen: 20 / Prijs: € 346,- 
Vrijdag van 13.00-15.30 uur / Start: 27 september 

Machine-vilten
Aantal lessen: 8  Prijs: € 128,-

In deze cursus gaan we werken met de viltmachine 
en de wasmachine. 2 dimensionaal: Een dik viltpaneel 
van zo’n 100 x 80 cm ontwerpen en nadat we verschil-
lende kleurproeven gemaakt hebben, deze in de 
viltmachine vervilten. 3 dimensionaal: Een samenge-
stelde ruimtelijke vorm in de wasmachine vilten. Deze 
vervolgens met naaldvilten verder vormen. 

Docent: Lilian van Rossum 
•	 Code	339	:	gevorderden	
Zaterdag van 12.30-15.00 uur / Start: 5 april 2014 

Oriëntatie Edelsmeden
Aantal lessen: 3  Prijs: € 50,-

Oriëntatie op cursus code 343. 

Docent: Addy van de Ven 
•	 Code	342	:	beginners-gevorderden	
Donderdag van 13.00-15.30 uur / Start: 12 september 

Edelsmeden 

Aantal lessen: 20  Prijs: € 308,-

Je creativiteit ontwikkelen bij het edelsmeden. Ont-
spannen werken aan uw eigen creaties. Kennis en 
ervaring opdoen met de vele mogelijkheden die het 
je biedt, met als resultaat prachtige sieraden die vol 
trots gedragen worden. Durf de stap te nemen om 
een kijkje te nemen in de wereld van het edelsmeden. 
De cursus geeft u de ultieme kans. Ervaar dat je veel 
meer kunt dan je denkt. 

Docent: Addy van de Ven 
•	 Code	340	:	beginners-gevorderden	
Donderdag van 19.30-22.00 uur / Start: 19 september
•	 Code	341:	beginners-gevorderden	
Dinsdag van 09.30-12.00 uur / Start: 17 september 
•	 Code	343	:	beginners-gevorderden	
Donderdag van 13.00-15.30 uur / Start: 3 oktober 

Modeltekenen en 
schilderen
Aantal lessen: 20  Prijs: € 374,- 

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

Docent: José Jansen 
•	 Code	240:	beginners-gevorderden	
Woensdag van 19.45-22.15 uur / Start: 18 september 

Korte cursus portret-
tekenen en -schilderen
Aantal lessen: 5  Prijs: € 97,-

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

Docent: José Jansen 
•	 Code	250	:	beginners-gevorderden	
Woensdag van 19.45-22.15 uur / Start: 12 maart 2014 

strip, cartoon 
en illustratie. NiEuW
Aantal lessen: 25  Prijs: € 317,-

In deze cursus leert u uw eigen strips, cartoons en 
illustraties te maken. Het gaat daarbij vooral om het 
uitbeelden van een situatie, een verhaal. U leert teke-
nen in een duidelijke voor anderen herkenbare stijl. 
Natuurlijk is het ontwikkelen van een eigen karakter 
van uw tekenstijl een van de belangrijke punten. 

Docent: Wil Wils 
•	 Code	256	:	beginners	
Woensdag van 20.00-22.00 uur / Start: 18 september 

Kennismakingswork-
shop Edelsmeden
Aantal lessen: 3  Prijs: € 50,-

In 3 lessen maakt u kennis met edelsmeden. Tijdens 
deze workshop wordt 1 sieraad gemaakt: een hanger 
uit zilverdraad. Hoe de hanger eruit komt te zien 
is voor ieder verschillend want u maakt uw eigen 
ontwerp. Stapsgewijs maakt u kennis met diverse 
technieken die bij het edelsmeden voorkomen om 
zo tot een mooi eindresultaat te komen. 

Docent: Addy van de Ven 
•	 Code	345:	beginners	
Donderdag van 13.00-15.30 uur / Start: 20 maart 2014 
•	 Code	346	:	beginners	
Donderdag van 13.00-15.30 uur / Start: 17 april 2014 

Oriëntatie Keramiek
Aantal lessen: 3  Prijs: € 50,-

Oriëntatie op cursussen code 364 en 366. 

Docent: Paula Groote-Versteegen 
•	 Code	365:	beginners-gevorderden	
Dinsdag van 19.30-22.00 uur / Start: 10 september 
Docent: Rianne Schaaf 
•	 Code	363:	beginners-gevorderden	
Woensdag van 19.30-22.00 uur / Start: 11 september 

Keramiek

Aantal lessen: 15  Prijs: € 228,-

Keramiek maken is een inspirerend proces vol ver-
rassingen. Alle handvorm basistechnieken worden 
gedemonstreerd en met voorbeelden verduidelijkt. U 
kunt ook leren draaien op de electrische pottenbak-
kersschijf. Al onze cursisten stimuleren we om hun 
eigen vormtaal verder te ontwikkelen. Ook decoreren, 
glazuren en stoken zijn deel van de cursus. 

Docent: Paula Groote-Versteegen 
•	 Code	366:	beginners-gevorderden	
Dinsdag van 19.30-22.00 uur / Start: 1 oktober 
•	 Code	360:	beginners-gevorderden	
Woensdag van 09.15-11.45 uur / Start: 18 september 
Docent: Rianne Schaaf 
•	 Code	364:	beginners-gevorderden	
Woensdag van 19.30-22.00 uur / Start: 2 oktober 

Keramiek NiEuW 
Aantal lessen: 15 
(1x per 14 dagen)  Prijs: € 228,- 

VAN VAAS TOT BEELD
Keramiek maken is een inspirerend proces vol ver-
rassingen. In deze cursus keramiek hebben cursisten 
de mogelijkheid om lessen bij de andere groep in te 
halen. De lessen worden om de week gegeven. 

Docent: Annemarie Verheijen 
•	 Code	367:	beginners-gevorderden	
Maandag van 14.00-16.30 uur / Start: 16 september 
•	 Code	368:	beginners-gevorderden	
Maandag van 14.00-16.30 uur / Start: 23 september 

Aquarel en 
gemengde technieken
Aantal lessen: 20  Prijs: € 308,-

De eerste lessen werken beginners volgens een apart 
programma om vertrouwd te raken met technieken 
en materialen. Gevorderden werken aan hun eigen 
onderwerp. Regelmatig wordt het werk besproken, 
relaties naar kunstenaars gelegd en ervaringen 
uitgewisseld. 

Docent: Jan de Koning 
•	 Code	280	:	beginners-gevorderden	
Donderdag van 09.15-11.45 uur / Start: 19 september 

Werkplaats Grafiek
Aantal lessen: 25  Prijs: € 254,-

In de Werkplaats Grafiek worden beginners bege-
leid in het leren toepassen van diverse grafische 
technieken. De basis van de lessen is de etstechniek. 
Hoe meer ervaring men heeft, des te meer er geëx-
perimenteerd kan worden om hierdoor de grafische 
technieken zo vrij mogelijk te benutten. 

Docent: Pierre Cops 
•	 Code	320	:	beginners-gevorderden	
Dinsdag van 20.00-22.00 uur / Start: 17 september 

Vilt plus
Aantal lessen: 20  Prijs: € 308,-

Inhoud van de cursus: het uit wolvezels vilt laten 
ontstaan en het naar eigen idee en ‘handschrift’ ver-
werken 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	:	beginners-gevorderden	
Vrijdag van 09.30-12.00 uur / Start: 13 september 

Mentorklas tekenen 
en schilderen 
Aantal lessen: 24  Prijs: € 163,-

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

Begeleider: Yolanda de Muijnck 
•	 Code	220:	gevorderden	
Dinsdag van 13.15-15.30 uur / Start: 17 september 

tekenen en 
schilderen
Verschillen in cursusduur en cursusprijs

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 schil-
deren door uiteenlopende opdrachten. De begelei-
ding is gericht op ieders persoonlijke creativiteit en 
technische vaardigheden. 

Docent: Marjo van Meer 
•	 Code	222	:	beginners-gevorderden	
Aantal lessen: 20 / Prijs: € 246,- 
Dinsdag van 09.30-11.30 uur / Start: 1oktober 
Docent: Peter Linnartz 
•	 Code	230	:	beginners-gevorderden	
Aantal lessen: 24 / Prijs: € 370,- 
Dinsdag van 19.30-22.00 uur / Start: 17 september 
Docent: José Jansen 
•	 Code	212	:	beginners-gevorderden	
Aantal lessen: 15, 1x per 14 dagen / Prijs: € 231,- 
Woensdag van 09.30-12.00 uur / Start: 2 oktober 
•	 Code	213	:	beginners	
Aantal lessen: 15, 1x per 14 dagen / Prijs: € 231,- 
Woensdag van 09.30-12.00 uur / Start: 9 oktober 
Docent: Jacques van Erven 
•	 Code	231	:	beginners-gevorderden	
Aantal lessen: 24 / Prijs: € 370,- 
Donderdag van 19.45-22.15 uur / Start: 19 september

Jongeren Kunstatelier 
3D en design
Aantal lessen: 25  Prijs: € 143,-

Je leert allerhande technieken die een vormgever 
hanteert: Van idee tot beeld. Naast de traditionele 
materialen en technieken komen ook de assembla-
getechniek 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. 

Docenten: Annemarie Verheijen en Christa Alaert 
•	 Code	55:	jongeren	van	12	t/m	16	jaar	
Maandag van 17.45-19.15 uur / Start: 9 september 

strip, cartoon en 
illustratie. NiEuW
Aantal lessen: 25  Prijs: € 143,-

In deze cursus leer je je eigen strips, cartoons en il-
lustraties te maken. Het gaat daarbij vooral om het 
uitbeelden van een situatie, een verhaal. Je leert 
tekenen in een duidelijke voor anderen herkenbare 
stijl. Natuurlijk is het ontwikkelen van een eigen ka-
rakter van je tekenstijl een van de belangrijke punten. 

Docent: Wil Wils 
•	 Code	56:	jongeren	van	12	t/m	16	jaar	
Woensdag van 18.00-19.30 uur / Start: 18 september 
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streetdance 12+ 
Aantal lessen: 30  Prijs: € 115,-

Streetdance, R&B, Hiphop en Jazz worden allemaal in 
één les verwerkt. Je hoeft geen ervaring te hebben 
om leuk mee te doen, maar je kunt wel heel goed 
worden. We werken aan steeds moeilijkere danscom-
binaties op lekker swingende 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	140	:	jongeren	vanaf	12	jaar	
Donderdag van 18.00-19.00 uur / Start: 12 september 

zumba
Aantal lessen: 30  Prijs: € 193,- 

“Zumba” betekent letterlijk “snel bewegen en lol heb-
ben”. Met elke swingende Zumba workout werkt u 
aan uw onderlichaam, uw buikspieren, middel en uw 
bovenlichaam. De opzwepende 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: Inge Hoovers 
•	 Code 	183:	beginners-gevorderden	
Maandag van 20.00-21.00 uur  / Start: 9 september 
Docent: Anneloes Filippo 
•	 Code 	182:	beginners-gevorderden	
Donderdag van 19.30-20.30 uur  / Start: 12 september 

Aerobics/zumba mix
Aantal	lessen:	30 		 Prijs:	€	193,- 

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

Docent: Anja Vermeulen 
•	 Code 	195	:	beginners-gevorderden	
Woensdag van 09.00-10.00 uur  / Start: 11 september 
•	 Code	196:	beginners-gevorderden	
Woensdag van 19.30-20.30 uur  / Start: 11 september 

Power yoga
Aantal	lessen:	30 		 Prijs:	€	193,- 

Power yoga is een dynamische vorm van yoga die li-
chaamshoudingen, zgn. asana´s en ademhalingstech-
niek 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	:	beginners-gevorderden	
Woensdag van 20.30-21.30 uur  / Start: 11 september 
•	 Code 	198:	beginners-gevorderden	
Donderdag van 11.00-12.00 uur  / Start: 12 september 

Aerobics/Bodygym
55+
Aantal	lessen:	30 		 Prijs:	€	193,-	

Bewegen op rustige muziek waarbij ook balans- en 
coördinatie aan bod komt. Rek-, strek- en adem-
halingsoefeningen 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	:	beginners-gevorderden	
Woensdag van 10.00-11.00 uur  / Start: 11 september 
•	 Code 	203:	beginners-gevorderden	
Woensdag van 12.00-13.00 uur  / Start: 11 september 

Meesterwerken NiEuW
Aantal	lessen:	6 		 Prijs:	€	77,-	

DOOR DE EEUWEN HEEN 
Een reis door de tijd vanaf de vroege Renaissance, waarbij 
in elke eeuw een kunstenaar centraal staat. Niet alleen 
schilderkunst, architectuur en beeldhouwkunst wisselen 
elkaar af, u krijgt ook inzicht in de verschillende stromin-
gen als Classicisme, Renaissance, Barok en Romantiek. 

Docent: Erna Charbon 
•	 Code 	471:	beginners	
Maandag van 19.30-21.00 uur  / Start: 23 september 

symboliek in de 
17de eeuw
Aantal	lessen:	6 		 Prijs:	€	77,-	

NEDERLANDSE SCHILDERKUNST
In de Hollandse schilderkunst van de 17e eeuw ver-
bergt een ogenschijnlijk naturalistisch uiterlijk van een 
schilderij vaak symboliek.Niet alleen personen in de 
schilderijen uit de 17e eeuw, maar ook dieren, planten 
en voorwerpen, hebben vaak een tweede betekenis. 

Docent: Erna Charbon 
•	 Code 	472:	beginners	
Maandag van 19.30-21.00 uur  / Start: 20 januari 2014

Workshop 
gedichten lezen
Aantal	lessen:	6 	 Prijs:	€	66,-	

Op belangrijke momenten van ons leven, zoals ge-
boorte, huwelijk en dood,  grijpen we vaak naar een 
gedicht. Blijkbaar vinden we daarin de juiste woorden. 
Toch vinden veel mensen gedichten lezen moeilijk. 
Hoe komt dat? Waarom worden er meer gedichten 
geschreven dan gelezen? Wat ís poëzie eigenlijk? 
Waarin verschilt zij van proza? 

Docent: Paul Meeuws 
•	 Code 	480:	beginners	
Maandag van 14.00-15.30 uur  / Start: 4 november 

Architectuur 
NiEuW
Aantal lessen: 6 Prijs: € 109, - 

In de 20e eeuw zijn prachtige en wereldberoemde 
moderne woonhuizen gebouwd. Iconen van het mo-
derne wonen. Denkt u aan het wereldberoemde ‘Fal-
lingwater’ van Frank Lloyd Wright. Het minimalistische 
‘Farnsworth house’ van Mies van der Rohe. Of meer 
recent het ‘Maison a Bordeaux’ van Rem Koolhaas. 

Docent: Rob Heesakkers 
•	 Code 	475:	beginners	
Maandag van 10.00-11.45 uur  / Start: 21 oktober 
•	 Code 	476:	beginners	
Maandag van 10.00-11.45 uur  / Start: 20 januari 2014

Pilates 
(55+)
Aantal	lessen:	30 		 Prijs:	€	225,-	

Pilates verbetert de coördinatie, concentratie, contro-
le, balans, houding en flexibiliteit. Het krachtcentrum 
of powerhouse (buik, onderrug, bil- en dijbeenspie-
ren) wordt versterkt. Pilates zorgt voor een positief 
lichaamsbewustzijn en mentale veerkracht! 

Docent: Anja Vermeulen 
•	 Code 	202:	beginners-gevorderden	
Woensdag van 11.00-12.00 uur  / Start: 11 september 
•	 Code 	204:	beginners-gevorderden	
Woensdag van 18.30-19.30 uur  / Start: 11 september 
•	 Code 	205:	beginners-gevorderden	
Donderdag van 09.00-10.00 uur  / Start: 12 september 
•	 Code 	206:	beginners-gevorderden	55+	
Donderdag van 10.00-11.00 uur  / Start: 12 september 

Dansimprovisatie 55+
Aantal	lessen:	23  		 Prijs:	€	169,-	

Bij dansimprovisatie kunnen in principe alle bewe-
gingen die denkbaar zijn gebruikt worden. Net zoals 
in de moderne dans worden ook hier onder meer de 
ademhaling, zwaartekracht 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:	beginners-gevorderden	
Maandag van 14.30-15.30 uur  / Start: 9 september 

Werelddans 55+
Aantal	lessen:	23  		 Prijs:	€	169,-	

Een swingende en bijzondere danscursus waarin je in 
aanraking komt met uiteenlopende dansstijlen uit ver-
schillende werelddelen. Naast de drie vaste dansstijlen 
Zigeunerdans, Afrikaanse dans en Latijns-Amerikaanse 
dans (dansen afgeleid uit de stijlen salsa, zouk en flamen-
co), passeren er ook andere wereldse dansbewegingen 
de revue. Bijvoorbeeld de Indiase dansstijl Bollywood. 

Docent: Els Roemer 
•	 Code 	185:	beginners-gevorderden	
Maandag van 13.30-14.30 uur  / Start: 9 september 

Jazzdance 2 12+
Aantal lessen: 30  Prijs: € 115,-

In deze swingende jazzles komen verschillende stijlen 
aan bod zoals musical, afrodance, streetdance, mo-
dern, hiphop 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:	jongeren	vanaf	12	jaar	
Zaterdag van 12.00-13.00 uur / Start: 7 september 
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theaterklas 
12 t/m 13 jaar

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 
aan het einde. 

Docent: Minke van Hoof 
•	 Code	12:	jongeren	vanaf	12	jaar	
Vrijdag van 19.30-21.00 uur / Start: 13 september 
Zie ook: 
Theater productiegroep code 15 
Aantal lessen: 30 / Prijs: € 234,- 
Musical productiegroep code 16 
Aantal lessen: 30 / Prijs: € 276,- 
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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

OPEN DAG zAtERDAG 31 AuGustus 2013
Op zaterdag 31 augustus staan tussen 13.00 en 16.00 uur onze deuren wijd 
open voor informatie over onze cursussen en om in te schrijven voor beel-
dende kunst, dans, musical en theater. Het beeldend werk van cursisten van 
het afgelopen jaar is te zien in het gebouw, er zijn aanschuifactiviteiten en 
demonstraties. Iedereen is van harte welkom voor een gesprek met docen-
ten, cursisten en leerlingen en om de werksfeer te proeven.

KORtiNGsREGEliNG 2013-2014 (Ambassadeursregeling)
Cursisten die in 2012-13 een cursus bij Kunstencentrum CAN (ambassadeurs) hebben gevolgd komen in aanmerking 
voor een korting van 10% op de prijs van de cursus (van minimaal 14 lessen) die zij willen volgen in 2013-14, wanneer 
zij een nieuwe cursist aanbrengen. Ook geldt voor degene die zij aanbrengen voor een cursus van minimaal 14 lessen 
een korting van 10%. De korting van 10% is niet cumulatief…dat wil zeggen dat een cursist die bijvoorbeeld 3 nieuwe 
cursisten aanbrengt niet 3x korting krijgt. Wél kunnen de drie nieuwe cursisten elk een korting van 10% krijgen op 
hun cursus van minimaal 14 lessen wanneer zij door één en dezelfde persoon die het afgelopen jaar een cursus bij 
Kunstencentrum CAN volgde worden aangebracht. Hiertoe dienen nieuwe cursisten op het inschrijfformulier de naam 
te vermelden van de persoon die hen heeft aangebracht.

WORKsHOPs 
EN lEssEN OP MAAt
Voor onderwijs en leerkrachten
Workshops en lessen op maat biedt uitkomst voor het 
onderwijs. Voorbeelden: cadeaupapier bedrukken, taal-
drukwerkplaats, textielfabriek, de uitvinders, kleding 
oppimpen, danskriebels, maak je eigen theatervoorstel-
ling. Neem voor de mogelijkheden gerust contact met 
ons op! Hebt u voorstellen voor speciale kunstprojecten 
/ lessen en workshops? We bespreken graag met u wat 
we kunnen bieden! Ook kunnen we in onderling overleg 
kunst- en cultuurworkshops voor groepen leerkrachten 
verzorgen en events organiseren voor schoolteams bv. 
een onderwijskunstevent in het kader van een studiedag

PROEflEssEN DANs EN BEWEGiNG
9, 10, 12 EN 14 sEPtEMBER
Op deze dagen zijn kinderen en jongeren van harte welkom bij gratis proeflessen. Dat geldt voor de cursussen waar 
nog plaats is. Is een cursus vol dan kunnen er geen kinderen meer meedoen bij wijze van proefles. Graag vooraf aan-
melden bij de cursusadministratie dat u uw kind mee wilt laten doen. Voor openingstijden en telefoonnummer van 
de administratie zie pagina 1.

Maandag 9 september  Donderdag 12 september
Peuterdans 2,5+  10.45 - 11.15 Swingdance 6+  16.00 - 17.00
Peuterdans 2,5+  11.15 - 11.45 Swingdance 8+  17.00 - 18.00
Kleuterdans 4+  15.45 - 16.30 Streetdance 12+  18.00 - 19.00
Kinderdans 6+  16.30 - 17.30 
Klassiek ballet 6+  17.30 - 18.30 Zaterdag 14 september
Klassiek ballet, 8+  18.30 - 19.30 Kleuterdans instroom  09.00 - 09.45
  Kinderdans 5+  09.45 - 10.45
Dinsdag 10 september  Kinderdans 5+   10.45 - 11.45
Popping&locking  15.45 - 16.45 Jazzdance 2 12.00 - 13.00

CAN WEBGAlERiE
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 geplaatst.
Tijdens de lessen en werkbesprekingen kunt u in 
overleg met uw docent foto’s nemen en die voordragen 
voor publicatie in de galerie. Dit geldt ook voor onze 
jonge cursisten, want er is ook een kindergalerie!

WORKsHOPs EN
tEAMBuilDiNG OP MAAt
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 moge-
lijkheden: info@kunstencentrumcan.nl

REDACTIE PROGRAMMAKRANT:
Karen Claassen, Diana van Grootel en Marie-José van der Sandt

DRUK/VORMGEVING:
Drukkerij Messerschmidt Nuenen

FOTO’S:
Docenten en cursisten

Druk- en zetfouten onder voorbehoud.

BEElDENDE KuNst
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 aan de slag! Onze docenten zijn profes-
sioneel 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!

DANs EN BEWEGiNG
De afdeling dans en beweging van Kunstencentrum CAN heeft een uitge-
breid 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. Je leert veel, want 
de docenten bij ons zijn professioneel opgeleid en weten precies hoe ze de 
juiste dansstijl over moeten brengen. 

KuNst EN CultuuR
In deze categorie bieden we dit jaar cursussen op het gebied van de kunst-
geschiedenis, poëzie en architectuur. Door met elkaar gedichten te lezen 
en te becommentariëren krijg je meer vat op de inhoud van de poëzie. De 
cursussen kunstgeschiedenis gaan over Meesterwerken door de eeuwen 
heen en Symboliek in de Nederlandse 17de eeuwse schilderkunst. En dan 
is er nog: ‘iconen van het moderne wonen’.

tHEAtER
Theater is een van de oudste kunstvormen en is tevens eigentijds, vernieu-
wenden 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. 

Audities theater productiegroep en 
Musical productiegroep
Wil je meedoen in de theater productiegroep? Of met de Musical produc-
tiegroep? Dat is niet voor iedereen weggelegd. Om zoveel mogelijk uit de 
talenten te halen is er eerst een auditie voor kinderen en jongeren vanaf 
10 jaar. De audities worden gehouden op vrijdag 6 september vanaf 16.00 
uur(Theater) en op zaterdag 7 september vanaf 10.00 uur (Musical). Tijdens 
de audities zal de ideale productiegroep worden samengesteld.
Wil je een goede kans maken bereid je dan goed voor. Op de website wordt 
aangegeven wat je te doen staat als voorbereiding. 
Meld je aan voor de audities via info@kunstencentrumcan.nl 

Kunstencentrum WWW.KuNstENCENtRuMCAN.Nl 

Peuterdans
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	:	kinderen	vanaf	2,5	jaar	
Maandag van 10.45-11.15 uur / Start: 9 september 
•	 Code	81	:	kinderen	vanaf	2,5	jaar	
Maandag van 11.15-11.45 uur / Start: 9 september 

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

Voor de kinderen van de cursus peuterdans die 4 
jaar worden is deze cursus een prima aansluiting. 
Spelenderwijs leren de kinderen op muziek bewegen. 
Deze tweede kennismaking 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	:	kinderen	vanaf	4	jaar	
Zaterdag van 09.00-09.45 uur / Start: 7 september 

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

Spelenderwijs leren de kinderen op muziek bewegen. 
Deze eerste kennismaking 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: Els Roemer 
•	 Code	90	:	kinderen	vanaf	4	jaar	
Maandag van 15.45-16.30 uur / Start: 9 september 

Klassiek ballet 6+ en 8+
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 bijvoor-
beeld Het Zwanenmeer of de Notenkraker au milieu 
dansen dat is toch wat elke prima ballerina wil beleven. 

Docent: Els Roemer 
•	 Code	101:	kinderen	vanaf	6	jaar	
Maandag van 17.30-18.30 uur / Start: 9 september 
•	 Code	104	:	kinderen	vanaf	8	jaar	
Maandag van 18.30-19.30 uur / Start: 9 september 

swingdance 6+ en 8+
Aantal lessen: 30  Prijs: € 115,-

De kinderen leren zich te bewegen in een eigentijdse 
dansvorm op swingende muziek. Ze Ieren loop- en 
springcombinaties en verschillende danspassen. In 
de les wordt gebruik gemaakt van de basistechniek 
van de moderne dans en van de jazz. 

Docent: Anneloes Filippo 
•	 Code	125	:	kinderen	vanaf	6	jaar	
Donderdag van 16.00-17.00 uur / Start: 12 september 
•	 Code	130	:	kinderen	vanaf	8	jaar	
Donderdag van 17.00-18.00 uur / Start: 12 september 

Popping en locking
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 kunt dan denken aan 
muziekartiesten zoals James Brown en later Michael 
Jackson. In deze cursus zullen we de basistechnieken 
trainen doormiddel van het aanleren en uitvoeren van 
choreografieën met daarbij behorende oefeningen. 

Docent: Jing Wang 
•	 Code	152	:	kinderen	vanaf	10	jaar	
Dinsdag van 15.45-16.45 uur / Start: 10 september 

KiNDEREN Voor startdata zie betreffende cursusbeschrijVing

BEElDENDE KuNst     
DAG TIJD CURSUS CODE LESSEN PRIJS 
ma 16.30-18.00 Oriëntatie Kinderkunstklas 6 t/m 8 jaar NIEUW 20 3 € 20  
ma 16.30-18.00 Knutselen in de kinderkunstklas 6 t/m 8 jaar 21 27 € 147  
di 16.00-17.30 Oriëntatie Tekenen en schilderen 6 t/m 8 j. NIEUW 31 3 € 20  
di 16.00-17.30 Atelier Tekenen en schilderen 6 t/m 8 jaar 32 27 € 147  
wo 13.30-15.00 Atelier Tekenen en schilderen 6 t/m 8 jaar 30 30 € 164  
wo 15.30-17.00 Atelier Tekenen en schilderen 9 t/m 12 jaar 42 30 € 164  
wo 15.45-17.15 Oriëntatie Kleierlei 6 t/m 8 jaar NIEUW 24 3 € 20  
wo 15.45-17.15 Atelier Kleierlei 6 t/m 8 jaar 25 27 € 147  
wo 17.30-19.00 Oriëntatie Kleierlei 9 t/m12 jaar NIEUW 26 3 € 20  
wo 17.30-19.00 Atelier Kleierlei 9 t/m12 jaar 27 27 € 147  
do 16.30-18.00 Oriëntatie Kinderkunstklas 9 t/m 12 jaar NIEUW 22 3 € 20  
do 16.30-18.00 Knutselen in de kinderkunstklas 9 t/m 12 jaar  23 27 € 147 

DANs EN BEWEGiNG     
ma 10.45-11.15 Peuterdans 2,5 jaar 80 30 € 80  
ma 11.15-11.45 Peuterdans 2,5 jaar 81 30 € 80  
ma 15.45-16.30 Kleuterdans 4+ 90 30 € 92  
ma 16.30-17.30 Kinderdans 5+ 100 30 € 115  
ma 17.30-18.30 Klassiek ballet 6+ 101 30 € 115  
ma 18.30-19.30 klassiek ballet 8+ 104 30 € 115 
di 15.45-16.45  Popping en locking 10-12 jaar 152 30 € 115  
do 16.00-17.00 Swingdance 6+ 125 30 € 115  
do 17.00-18.00 Swingdance 8+ 130 30 € 115  
za 09.00-09.45  kleuterdans instroom klas 4 jaar 89 30 € 92  
za 09.45-10.45  Kinderdans 5+  98 30 € 115  
za 10.45-11.45  Kinderdans 5+ 99 30 € 115 

tHEAtER EN MusiCAl     
ma 16.00-17.30 Musical basisklas 9 t/m 11 jaar 13 30 € 248  
ma 16.00-17.30 Musicalzang 9 t/m 11 jaar NIEUW 2014 18 8 € 94  
do 17.45-19.15 Musical productiegroep va.10 jaar NIEUW 16 30 € 276  
vr 16.00-17.30 Theaterklas 9 t/m 11 jaar 11 30 € 164  
vr 17.45-19.15 Theater productiegroep va. 10 jaar NIEUW 15 30 € 234 

JONGEREN Voor startdata zie betreffende cursusbeschrijVing

BEElDENDE KuNst     
ma 17.45-19.15 Jongeren Kunstatelier 3D en design 55 25 € 143  
wo 18.00-19.30 Strip, cartoon en illustratie NIEUW 56 25 € 143 
vr 17.45-19.15 Jongeren Kunstatelier 2D en mode 51 30 € 154 

DANs EN BEWEGiNG     
do 18.00-19.00 Streetdance 12+ 140 30 € 115  
za 12.00-13.00 Jazzdance 2 12+ 145 30 € 115 

tHEAtER EN MusiCAl     
do 17.45-19.15 Musical productiegroep va.10 jaar NIEUW 16 30 € 276  
vr 19.30-21.00 Theaterklas 12 t/m 13 jaar 12 30 € 164  
vr 17.45-19.15 Theater productiegroep va. 10 jaar NIEUW  15 30 € 234 

VOlWAssENEN Voor startdata zie betreffende cursusbeschrijVing

BEElDENDE KuNst     
ma 09.30-12.00 Beelden maken NIEUW 386 20 € 346  
ma 13.00-16.00 Glas in lood 397 10 € 346  
ma 14.00-16.30 Van vaas tot beeld NIEUW 1xp 14 dgn 367 15 € 228  
ma 14.00-16.30 Van vaas tot beeld NIEUW 1xp 14 dgn 368 15 € 228  
ma 19.30-22.00 Beeldhouwen in steen NIEUW 1xp 14 dgn 379 15 € 259  
ma 19.30-22.00 Beeldhouwen in steen NIEUW 1xp 14 dgn 380 15 € 259  
ma 19.45-22.15 Oriëntatie Tekenen en schilderen NIEUW 209 3 € 50  
ma 19.45-22.15 Tekenen en schilderen 210 20 € 308  
di 09.30-11.30  Oriëntatie Tekenen en schilderen NIEUW 221 3 € 45  
di 09.30-11.30  Tekenen en schilderen 222 20 € 246  
di 09.30-12.00 Edelsmeden 341 20 € 308  
di 13.15-15.30 Mentorklas Tekenen en schilderen  220 24 € 163  
di 19.30-22.00 Tekenen en schilderen 230 24 € 370  
di 19.30-22.00  Oriëntatie Keramiek NIEUW 365 3 € 50  
di 19.30-22.00  Keramiek 366 15 € 228  
di 20.00-22.00 Werkplaats Grafiek  320 25 € 254  
wo 09.15-11.45 Keramiek 360 15 € 228  
wo 09.30-12.00 Oriëntatie Tekenen en schilderen NIEUW 211 3 € 50  
wo 09.30-12.00 Tekenen en schilderen 1xp 14 dgn 212 15 € 231  
wo 09.30-12.00 Tekenen en schilderen 1xp 14 dgn 213 15 € 231  
wo 19.30-22.00  Oriëntatie Keramiek NIEUW 363 3 € 50  
wo 19.30-22.00  Keramiek 364 15 € 228  
wo 19.30-22.30 Workshop “avondfotografie” NIEUW 405 1 € 25  
wo 19.45-22.15 Modeltekenen en schilderen 240 20 € 374  
wo 20.00-22.00 Strip, cartoon en illustratie NIEUW 256 25 € 317  
do 09.15-11.45 Aquarel en gemengde technieken 280 20 € 308  
do 09.30-11.30 Werkplaats Houtsnijden  440 hele jaar  
do 13.00-15.30 Tek/schilderen 'ontwikkelen van een idee' NW 227 12 € 185  
do 13.00-15.30 Oriëntatie Edelsmeden NIEUW 342 3 € 50  
do 13.00-15.30  Edelsmeden NIEUW 343 20 € 308  
do 19.30-22.00 Edelsmeden 340 20 € 308  
do 19.30-22.00 Beeldhouwen in steen NIEUW 1xp 14 dgn 381 10 € 173  
do 19.30-22.00 Beeldhouwen in steen NIEUW 1xp 14 dgn 382 10 € 173  
do 19.45-22.15 Tekenen en schilderen 231 24 € 370  
vr 09.30-11.30  Tekenen / dierentekenen NIEUW 291 6 € 74  
vr 09.30-11.30  Bloemen schilderen 292 6 € 74  
vr 09.00-11.30  Beeldhouwen in steen 383 20 € 346  
vr 09.30-12.00 Vilt plus 330 20 € 308  
vr 13.00-15.30 Beeldhouwen in steen 384 20 € 346  
za 09.00-12.00 Ws. fotografie “architectuur” NIEUW 402 1 € 47  
za 09.30-12.00 Beelden boetseren en stoken in de oven 370 10 € 154  
za 12.30-14.30 Fotografie Basis 1xp 14 dgn 400 10 € 170  
za 10.00-13.00 Ws.fotografie “introductie beeldbewerking” NIEUW 404 1 € 51  
za 10.00-12.00 Fotografie Vervolg 1xp 14 dgn 410 10 € 170  
za 13.00-16.00 Ws.“modelfotografie” op locatie NIEUW 403 1 € 90 
2014       
di 19.30-22.00 Raku keramiek 361 5 € 136  
wo 09.15-11.45 Keramiek kennismaking  362 6 € 94  
wo 13.00-15.30 Ikebana 500 6 € 92  
wo 19.45-22.15 Korte cursus portrettekenen en -schilderen 250 5 € 97  
do 13.00-15.30 Tek/schilderen 'ontwikkelen van een idee' NW 228 12 € 185  
do 13.00-15.30  Kennismakingsworkshop edelsmeden 345 3 € 50  
do 13.00-15.30  Kennismakingsworkshop edelsmeden 346 3 € 50  
vr 09.30-11.30  Bloemen schilderen 293 6 € 74  
vr 09.30-11.30  Vrij schilderen en tekenen NIEUW 294 6 € 74  
vr 12.30-15.00 Landschap schilderen 235 6 € 83  
vr 13.00-15.30 Kennismaking beeldhouwen in steen 385 6 € 104  
vr/zo 09.30-17.00 Beeldhouw-weekend 390 3 € 214  
vr/zo 09.30-17.00 Beelden van hout weekend  391 3 € 214  
za 09.30-12.00 Beelden boetseren en stoken in de oven 371 10 € 154  
za 12.30-15.00 Sjaal / omslagdoek vilten  338 4 € 64  
za 12.30-15.00 Machine-vilten 339 8 € 128  
za 13.00-15.30 Gipsen beelden en afgietsels maken 369 6 € 104 

DANs EN BEWEGiNG     
ma 20.00-21.00 Zumba 183 30 € 193  
ma 14.30-15.30  Dansimprovisatie 55+  184 23 € 169  
ma 13.30-14.30  Werelddans 55+  185 23 € 169  
wo 09.00-10.00 Aerobics/Zumba mix 195 30 € 193  
wo 19.30-20.30 Aerobics/Zumba mix 196 30 € 193  
wo 20.30-21.30 Power yoga 197 30 € 193  
wo 10.00-11.00 Aerobics/Bodygym 55+ 200 30 € 193  
wo 11.00-12.00 Pilates  202 30 € 225  
wo 12.00-13.00 Aerobics/Bodygym 55+ 203 30 € 193  
wo 18.30-19.30 Pilates  204 30 € 225  
do 19.30-20.30 Zumba 182 30 € 193  
do 11.00-12.00 Power yoga 198 30 € 193  
do 09.00-10.00 Pilates 205 30 € 225  
do 10.00-11.00 Pilates 55+ 206 30 € 225 

KuNst EN CultuuR
ma 10.00-11.45 Architectuur NIEUW 475 6 € 109  
ma 14.00-15.30 Workshop gedichten lezen 480 6 € 66  
ma 19.30-21.00 Meesterwerken door de eeuwen heen NIEUW 471 6 € 77 
2014       
ma 10.00-11.45 Architectuur NIEUW 476 6 € 109  
ma 19.30-21.00 Symboliek in de 17de eeuwse schilderkunst  472 6 € 77  

iNsCHRiJffORMuliER 2013-2014
Voor- en achternaam  ....................................................................................................................................................................................................................................... M / V

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

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

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

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

Aangebracht door: .......................................................................................................................................................... (naam ambassadeur, de kortingsregeling)

Cursus 1e keuze:  ..................................................................................................................................................... cursuscode  ........................ prijs €  ...................................
En bij niet doorgaan van deze cursus

Cursus 2e keuze:  ..................................................................................................................................................... cursuscode  ........................ prijs €  ...................................

WIJZE VAN BETALING:

• Eenmalige machtiging
Ondergetekende machtigt het Kunstencentrum CAN om van zijn/haar bankrekening onderstaand totaalbedrag af te schrijven 
inzake de door hem/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 beves-
tigingsbrief heeft ontvangen. Wanneer de cursus niet doorgaat wordt het bedrag dus niet van de rekening afgeschreven.

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

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

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

IBAN-code (18 tekens):  ................................................................................................................................................................................................................................................

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 € 10,00.

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

Voor cursisten beneden de 18 jaar dienen de ouders/verzorgers te ondertekenen. Per cursus en per deelnemer één formulier ge-
bruiken. Extra inschrijfformulieren kunnen aangevraagd worden bij de cursusadministratie of kunnen worden gedownload van onze 
website: www.kunstencentrumcan.nl. Bij een bedrag boven de € 120,- is het mogelijk in 2 termijnen te betalen (alléén bij incasso). 
Hiervoor worden € 8,- administratiekosten berekend, gelijkelijk verdeeld over de 2 termijnen. Na ondertekening is de inschrijving 
bindend en wordt geen cursusgeld kwijtgescholden c.q. terugbetaald. 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 10 maart 2013

GRAAG iN BlOKlEttERs, 

DuiDEliJK lEEsBAAR, 
iNVullEN!

Oriëntatie Knutselen 
in de kinderkunstklas 
6 t/m 8 jaar en 9 t/m 12 jaar

Aantal lessen: 3  Prijs: € 20,-

Oriëntatie op cursussen code 21 en 23. 

Docent: Rianne Schaaf 
•	 Code	20	:	kinderen	van	6	t/m	8	jaar	
Maandag van 16.30-18.00 uur / Start: 2 september 
•	 Code	22	:	kinderen	van	9	t/m	12	jaar	
Donderdag van 16.30-18.00 uur / Start: 29 augustus 

2220

Knutselen in de   
kinderkunstklas
 6 t/m 8 jaar en 9 t/m 12 jaar 

Aantal lessen: 27  Prijs: € 147,-

Hier ga je aan het werk met allerlei technieken en 
materialen. Op het programma staan tekenen, schil-
deren, linoleumsneden maken, boetseren en ruimte-
lijk werken. De kinderkunstklas is er op maandag en 
donderdag. Elke keer is er weer een ander thema en 
gebruik je een andere techniek. 

Docent: Rianne Schaaf 
•	 Code	21	:	kinderen	van	6	t/m	8	jaar	
Maandag van 16.30-18.00 uur / Start: 30 september 
•	 Code	23	:	kinderen	van	9	t/m	12	jaar	
Donderdag van 16.30-18.00 uur / Start: 19 september 

2321

Oriëntatie Kleierlei 
6 t/m 8 jaar en 9 t/m 12 jaar 

Aantal lessen: 3  Prijs: € 20,-

Oriëntatie op cursussen code 25 en 27. 

Docent: Christa Alaert 
•	 Code	24	:	kinderen	van	6	t/m	8	jaar	
Woensdag van 15.45-17.15 uur / Start: 4 september 
•	 Code	26	:	kinderen	van	9	t/m	12	jaar	
Woensdag van 17.30-19.00 uur / Start: 4 september 

2624

Atelier Kleierlei 
6 t/m 8 jaar en 9 t/m 12 jaar

Aantal lessen: 27  Prijs: € 147,-

Bij kleierlei leer je hoe je beeldjes en gebruiksvoor-
werpen 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 beelden kunt decoreren en 
glazuren. Daarna wordt het werk gebakken in een 
keramiekoven. 

Docent: Christa Alaert 
•	 Code	25	:	kinderen	van	6	t/m	8	jaar	
Woensdag van 15.45-17.15 uur / Start: 2 oktober 
•	 Code	27	:	kinderen	van	9	t/m	12	jaar	
Woensdag van 17.30-19.00 uur / Start: 2 oktober 

2725

Oriëntatie tekenen 
en schilderen
Aantal lessen: 3  Prijs: € 20,-

Oriëntatie op cursus code 32. 

Docent: Marjo van Meer 
•	 Code	31	:	kinderen	van	6	t/m	8	jaar	
Dinsdag van 16.00-17.30 uur / Start: 3 september 

31

Atelier tekenen 
en schilderen
Verschillen in cursusduur en cursusprijs

Je leert tekenen en schilderen met verschillende ma-
terialen 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 komen kijken! 

Docent: Ellis Renders 
•	 Code	30	:	kinderen	van	6	t/m	8	jaar	
Aantal lessen: 30 / Prijs: € 164,-
Woensdag van 13.30-15.00 uur / Start: 11 september 
Docent: Marjo van Meer 
•	 Code	32	:	kinderen	van	6	t/m	8	jaar	
Aantal lessen: 27 / Prijs: € 147,-
Dinsdag van 16.00-17.30 uur / Start: 1 oktober 
Docent: Ellis Renders 
•	 Code	42	:	kinderen	van	9	t/m	12	jaar	
Aantal lessen: 30 / Prijs: € 164,-
Woensdag van 15.30-17.00 uur / Start: 11 september 

343230
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Kinderdans 5+ 
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 dansvoorstel-
ling toe. Na een aantal lessen is er een kijkles! 

Docent: Anneloes Filippo 
•	 Code	98	:	kinderen	vanaf	5	jaar	
Zaterdag van 09.45-10.45 uur / Start: 7 september 
•	 Code	99	:	kinderen	vanaf	6	jaar	
Zaterdag van 10.45-11.45 uur / Start: 7 september 
Docent: Els Roemer 
•	 Code	100:	kinderen	vanaf	5	jaar	
Maandag van 16.30-17.30 uur / Start: 9 september 

1009998

8180

theaterklas 
9 t/m 11 jr 

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 
aan het einde. 

Docent: Minke van Hoof 
•	 Code	11	:	kinderen	vanaf	9	jaar	
Vrijdag van 16.00-17.30 uur / Start: 13 september 

Musical basisklas 
9 t/m 11 jaar

Aantal lessen: 30  Prijs: € 248,-

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 musicalklas! Het aantal lessen 
is inclusief de voorstelling. 

Docenten: Minke van Hoof en Eva Wiselius 
•	 Code	13	:	kinderen	vanaf	9	jaar	
Maandag van 16.00-17.30 uur / Start: 9 september 

theater productiegroep
NiEuW 
vanaf 10 jaar

Aantal lessen: 30  Prijs: € 234,-

De Theater Productiegroep is er voor de spelers die 
graag hun acteertalenten verder willen ontwikkelen en 
daarvoor aan een grotere theaterproductie mee willen 
werken. Na een tiental lessen zullen we daar al mee aan 
de slag gaan. Er komt een script, een rolverdeling en een 
periode van repeteren en repeteren. Het hoofddoel: de 
sterren van de hemel spelen in een prachtige voorstelling! 

Docent: Minke van Hoof 
•	 Code	15	:	kinderen	vanaf	10	jaar	
Vrijdag van 17.45-19.15 uur / Start: 13 september 

Musical productiegroep 
NiEuW
vanaf 10 jaar

Aantal lessen: 30  Prijs: € 276,-

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! In deze 
productiegroep staat het maken van de musicalpro-
ductie centraal. 

Docenten: Minke van Hoof en Eva Wiselius 
•	 Code	16	:	kinderen	vanaf	10	jaar	
Donderdag van 17.45-19.15 uur / Start: 12 september 

Musicalzang NiEuW
9 t/m 11 jaar

Aantal lessen: 8  Prijs: € 94,-

Zing je graag en wil je weten wat er nog meer komt 
kijken bij zingen in een musical? Kom lekker zingen 
bij de cursus Musicalzang! 

Docent: Eva Wiselius 
•	 Code18	:	kinderen	vanaf	9	jaar	
Maandag van 16.00-17.30 uur / Start: 10 februari 2014 
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INSCHRIJFVOORWAARDEN 
Kunstencentrum CAN Nuenen 2013-2014

Inschrijving kan alleen door volledige invulling en ondertekening van het 
inschrijfformulier van Kunstencentrum CAN. Bij een minderjarige dient een 
ouder/verzorger te tekenen.

Kortingsregeling 2013-2014 (Ambassadeursregeling) Cursisten die in 
2012-‘13 een cursus bij Kunstencentrum CAN (ambassadeurs) hebben gevolgd 
komen in aanmerking voor een korting van 10% op de prijs van de cursus 
(van minimaal 14 lessen) die zij willen volgen in 2013-‘14 wanneer zij een 
nieuwe cursist aanbrengen. Ook geldt voor degene die zij aanbrengen voor 
een cursus van minimaal 14 lessen een korting van 10%. De korting van 10% 
is niet cumulatief…dat wil zeggen dat een cursist die bijvoorbeeld 3 nieuwe 
cursisten aanbrengt niet 3x korting krijgt. Wél kunnen de drie nieuwe cursisten 

elk een korting van 10% krijgen op hun cursus van minimaal 14 lessen wan-
neer zij door één en dezelfde persoon die het afgelopen jaar een cursus bij 
Kunstencentrum CAN volgde worden aangebracht. Hiertoe dienen nieuwe 
cursisten op het inschrijfformulier de naam te vermelden van de persoon die 
hen heeft aangebracht.

Betaling van lesgeld dient per automatische incasso te gebeuren. Bij een 
bedrag boven de € 120,- is het mogelijk in 2 termijnen te betalen (per auto-
matische incasso) Hiervoor wordt € 8,- administratiekosten berekend, gelijkelijk 
verdeeld over de 2 termijnen. Indien u een factuur wilt ontvangen, geldt een 
extra toeslag van € 10,00.

Bij niet tijdige betaling van het lesgeld, gevolgd door een aanmaning, wordt 
€ 8,- in rekening gebracht. Ook bij stornering bij automatische incasso geldt, 
dat bij herincasso € 8,- wordt doorberekend.

Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst. Indeling naar leeftijd en 
naar niveau. Voor de meeste cursussen is een minimale en maximale groeps-
grootte bepaald. Bij onvoldoende inschrijvingen 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. De annule-
ringskosten zijn € 30,-.

Tussentijds uitschrijven na plaatsing is slechts bij hoge uitzondering mo-
gelijk. Dit is alleen in het geval bij verhuizing, of ernstige, langdurige ziekte. 
De cursist dient in dit laatste geval een doktersverklaring te overleggen en 
schriftelijk aan het bestuur te melden. Hierbij wordt een uitschrijftermijn van 
een maand gehanteerd (= 4 lessen).

Roosterwijzigingen kunnen in voorziene omstandigheden noodzaak zijn. 
Als uitgangspunt geldt dat lessen die uitvallen wegens ziekte van docent 
of cursist, niet worden ingehaald. Wanneer méér dan 10 % van de lessen 
wegens ziekte van de docent uitvalt, behoudt het bestuur van Kunstencentrum 
CAN zich het recht voor, te besluiten tot een in haar ogen gepaste oplossing. 
Bijvoorbeeld door een vervanger in te zetten of restitutie te verlenen voor de 
lessen die buiten de 10% vallen.

Bij inschrijving gaat men akkoord met GEBRUIK VAN BEELDMATERIAAL, 
verkregen tijdens activiteiten van het CAN voor publicitaire doeleinden.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur 
van Kunstencentrum 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 aan-
gevraagd worden bij de cursusadministratie of kunnen worden gedownload 
van onze website: www.kunstencentrumcan.nl.

Na ondertekening is de inschrijving bindend en wordt geen cursusgeld te-
rugbetaald. Tussentijdse opzegging leidt niet tot vermindering van het lesgeld. 

Betalingen naar Rabobank Nuenen, NL24RABO0137437080 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 
€ 8,- administratiekosten berekend, 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 deelnemers boven de 18 jaar 
moet er 21% BTW worden berekend. Op de prijs van alle bewegingsactiviteiten 
moet er 6% BTW worden berekend. Op de prijs van álle workshops (ongeacht 
de leeftijden van de deelnemers) en activiteiten moet 21% worden berekend, 
met uitzondering van workshops en activiteiten voor het (kunst-) onderwijs 
aan kinderen en jongeren.

Materiaal en gereedschap Beeldende kunst: Voor de jeugdcursussen is de 
cursusprijs inclusief verbruiksmateriaal. Materiaalkosten zijn niet inbegrepen 
bij de cursussen voor volwassenen, tenzij dit expliciet wordt aangegeven. 
Basisgereedschap is aanwezig.

Lesruimtes / lokalen: De meeste cursussen vinden plaats in cultureel 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 Kunstencentrum CAN kan voor eventuele schade niet aansprakelijk 
worden gehouden.

Stichting Leergeld (alleen voor kinderen) 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

BEElDENDE KuNst
Kinderen

tHEAtER    
EN MusiCAl
Kinderen

DANs    
EN BEWEGiNG
Kinderen

2013-2014 is al weer het 43e jaar  
van Kunstencentrum CAN.
Ooit zijn we begonnen als een stichting voor culturele activiteiten in Nuenen: kunst-
cursussen voor kinderen. Inmiddels zijn we een volwaardig kunstencentrum met een 
brede waaier van activiteiten op de gebieden dans en beweging, theater, musical, 
beeldende kunst, fotografie, literatuur en poëzie en kunstgeschiedenis voor kinde-
ren, jongeren en volwassenen. Daarnaast zijn we actief in het culturele leven van 
Nuenen in bijvoorbeeld de WAK (de landelijke week voor de amateurkunst) en in het 
organiseren van de Beeldende Amateurkunst Verkiezing Nuenen. Voor hoe lang nog? 

Alle mensen in Nuenen die zowel de ontwikkelingen in kunst en cultuur als in 
economie en lokaal bestuur volgen weten dat er bezuinigingen in het vooruitzicht 
gesteld zijn. Mogelijk moet Kunstencentrum CAN in de toekomst zonder subsidie 
van de gemeente verder. 

We kunnen deze kwestie niet het hoofd bieden door verhoging van de cursusgelden 
of door bezuiniging op onze uitgaven. We kunnen onze activiteiten enkel en alleen 
blijven verzorgen wanneer we jaarlijks zo’n 800 cursisten weten te interesseren 
voor onze cursussen en workshops. Voor cursusjaar 2013-2014 streven we naar 200 
extra cursisten. 
Mogelijk draagt onze nieuwe kortingsregeling hier aan bij? Ook willen we meer ac-
tiviteiten organiseren en verzorgen voor de basisscholen in Nuenen. Dat kan alleen 
wanneer we een stevige basis hebben: Kunstencentrum CAN als hét centrum voor 
kunsteducatie in Nuenen. 

Marie-José van der Sandt
Coördinator Kunstencentrum CAN.

VAKANtiEs 2013 - 2014
Herfst  zondag 13-10-2013 t/m zondag 20-10-2013

Kerst zondag 22-12-2013 t/m zondag 05-01-2014

Voorjaar  zondag 02-03-2014 t/m zondag 09-03-2014

Pasen  zondag 20-04-2014 t/m maandag 21-04-2014

Mei  zondag 27-04-2014 t/m zondag 11-05-2014

Pinksteren  zondag 08-06-2014 t/m maandag 09-06-2014

VRiJWilliGE MEDEWERKERs
GEzOCHt VOOR DiVERsE ACtiVitEitEN
Interesse? Kijk op onze website: www.kunstencentrumcan.nl 
Vrijwilligerscoördinator Christa Alaert

tentoonstelling 2013 
Van werk van de cursisten van Kunstencentrum CAN 
30 augustus tot 27 september in Het Klooster
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Stranduitje 
voor Nuenense ouderen
Door het Nationaal Ouderenfonds worden in de maanden juli en augustus 
13.500 (eenzame) ouderen uitgenodigd aan de stranden van Kijkduin tot 
Schoorl voor een gezellige dag. Deze dag is mede mogelijk gemaakt door een 
gift van de ASN-bank ter waarde van € 339.500,-.

Voor Brabant werd een dag georganiseerd aan het E3-Strand te Eersel op don-
derdag 15 augustus waar o.a. 17 Nuenense ouderen incl. begeleiders vanaf 11.00 
uur te gast waren en werden ontvangen met koffie/thee en in de middag een 
heerlijke lunch. In de tussentijd was er ruimte om langs het strand te wandelen. 
Gelukkig waren er speciale strandrollators aanwezig. Zo konden de senioren 
gezellig buurten en nieuwe contacten leggen. Jammer dat in de middag de niet 
voorspelde regen kwam en diverse mensen eerder huiswaarts vertrokken. Met 
dank aan alle vrijwilligers die dit stranduitje succesvol wisten te begeleiden. Zie 
ook op www.ouderenfonds.nl.

Touwtrekken Nederwetten: 
een nat feestje
De teams hadden erg originele namen bedacht: “Dommelduikers”, “Chicks 
on a mission”, “De schrik van Son” en “Worst case hooligans” (of was het:  
“worst en kaas hooligans”?). Zo stonden dertig teams afgelopen zondag 
klaar voor een spetterend dagje touwtrekken.
Er waren spannende wedstrijden met 
teams die niet voor elkaar onder wil-
den doen. “De Schrik van Son 1”, met 
waterpolocaps op, had de volle 2 mi-
nuten nodig om te winnen van “Wa 
mak ut uit”, in overall met lippenstift.  
De opkomst van het team van “Loon-
bedrijf Gebr. Van Gerwen” ging aan 
niemand voorbij; ze hadden gezorgd 
voor een spannende muzikale intro. 
Wellicht hebben ze door deze muziek 
5 wedstrijden gewonnen.
Het team van “De trekkers van Slin-
ders” sleepte 2 punten in de wacht tij-
dens een spannende wedstrijd tegen 
“Rotzooi”. Helaas gaven ze na afloop 
de tactiek niet prijs.
Bij de jeugd zorgden de meisjes van 
“Mission Impossible” voor een verras-
sing door te winnen van de jongens 
van “FC Trekkers”. Er was af en toe een 
groot verschil in de leeftijd bij de 
jeugd. De kleinere teams mochten dan 
hulp vragen. Maar zelfs 17 kleine 
“Funky Monkeys” waren niet genoeg 
om te winnen van de grotere “Dom-
melduikers”. 

De finalewedstrijden werden gespeeld 
in een heerlijk zonnetje. Het was geen 
straf om bij verlies het water in te 
moeten! Veel winnaars namen ook 
een duik in het koude water.
Bij de heren werd een erg spannende 
wedstrijd van 4 minuten gespeeld tus-
sen  team “vd Mierden van Santvoort” 

Kofferbakverkoop 
Gerwen
Op zondag 22 september organiseert 
het Comité Gerwen Aktief vanaf 8.30 
uur een kofferbakverkoop op het gil-
deterrein aan het Lankveld 10 in Ger-
wen. Voor meer informatie zie www.
kofferbakverkoop-gerwen.nl.

Dorpsraad 
Nederwetten: 
discussieavond 
over ‘ruit’
Op maandag 26 augustus organiseert 
de dorpsraad van Nederwetten een 
openbare vergadering over de Noord-
oost Corridor en de gevolgen hiervan 
voor Nederwetten. Inwoners van Ne-
derwetten worden uitgenodigd om 
mee te praten over de ruit rond Eind-
hoven. De dorpsraad wil weten wat de 
standpunten in het dorp zijn over deze 
weg. De discussieavond start om 20.00 
uur in de Koppel aan de Koppeldreef 
in Nederwetten.

Open dag 
Kunst aan de Berg, 
locatie Instituut 
Zilverschoon
Drie kunstenaressen exposeren tot 
en met eind september bij Schoon-
heidsinstituut Zilverschoon  op de 
Berg 51. Zij tonen nieuw, veelzijdig 
en gevarieerd werk. Op zondag 1 
september van 13.00-17.00 uur zijn 
de kunstenaressen zelf aanwezig.

Thea Kanters, keramiste, haar werk    
is geïnspireerd door de natuur; de  
oerkrachten, dat zij in fantasierijke,        
science fiction achtige vormen ver-
werkt. 

Christianne Garssen, schildert voor-
namelijk kinderportretten, die meer 
verbeelden dan het uiterlijk van de 
persoon. 

Miepje van Uden schildert met “mate-
rie”, o.a. touw, lappen, zaagsel en 
transformeert zo op intuïtieve wijze 
de wereld om haar heen. De kunst is 
ook te bezichtigen ma-vrij tussen 
9.00-17.00 uur, tijdens openingstijden 
van Instituut Zilverschoon.

en “O.N.S. vd Berk”. Voor de vierde 
keer op rij mocht het team “vd Mier-
den van Santvoort” met de grootste 
beker naar huis. Deze nieuwe grote 
wisselbeker had het team overigens 
zelf geschonken.

De organisatie dankt de sponsoren en 
de vrijwilligers voor hun medewer-
king. Plan alvast in je agenda: Zondag 
17 augustus 2014!

UITSLAG
Heren
1ste plaats: vd Mierden / v. Santvoort
2. O.N.S. & van den Berk
3. Elacinatidko's
Dames
1ste plaats: De Schrik van Son 1
2. D e Schrik van Son Mosti
3. Wa mak ut uit
Jeugd
1ste plaats: Nederwieters
2. Blackboys
3. Mission Impossible

Citaat van de Week

Uit: “170 citaten van de 20ste eeuw
en daarna”. Gelezen door Eelke Jager.

Hans Keilson – schrijver, 
psychiater (1910-2011)

‘Mensen met zelfkennis zijn volwassen, 
ze hebben oog voor hun zwakten. 
Als je dat hebt, word je geduldig. 
Liefdevol. Heb je minder ruzie.’

Concept subsidieprogramma 
2014 aangeboden
Door Gerrit van Ginkel

Voor 2014 zullen er enkele belangrijke verschuivingen plaats vinden in de 
toegekende subsidievoorstellen. Bij de bibliotheek, het Kunstkwartier 
(waaronder de Muziekschool  en CAN) en de LEV groep zal niet verder 
bezuinigd worden.  Deze instellingen zijn al getroffen door verregaande 
bezuinigingen in 2013 en verder bezuinigen is ondoenlijk, vertelde wethou-
der Ebberink.

Omdat deze verdere bezuinigingen 
wel opgenomen waren in de meerja-
renbegroting ontstaat een gat van 
58.600 euro in de begroting dat ge-
dicht zal moeten worden door de raad. 
Op 28 augustus komt de Commissie 

Samenleving bij elkaar en daar wor-
den de contouren van het subsidie- en 
accommodatiebeleid voor de toekom-
stige begroting uitgezet en kan de raad 
later 19 september aan de slag.
De uitgangspunten van de wethouders 
Ebberink en Moviat bij de presentatie 
van het subsidiebeleid waren dat op 
welzijninstellingen geen forse bezui-
nigingen meer zullen plaats vinden. 
De zogenaamde waarderingsbijdra-
gen gaan vervallen zoals de kleine be-
dragen van enkele honderden Euro’s 
voor o.a. gilden, koren en carnavals-
verenigingen.
Ook worden er enkele verenigingen 
overgeheveld omdat zij niet vallen on-
der het welzijnsbeleid zoals het Oran-
jecomite, Veilig Verkeer en de EHBO.
De compensatie voor de huur van de 
gebruikers van Het Klooster wordt af-
gebouwd naar 0 en de belangenorga-
nisaties voor volwassenen krijgen 
geen subsidies meer voor hun leden-
aantal. Zij kunnen zienswijzen indie-
nen als zij raakvlakken hebben op 
WMO gebied. Wethouder Ebberink 
voegde nog wel de opmerking toe dat 
er de opdracht gegeven was bij het be-
palen van de nieuwe subsidieverorde-
ning dat er geen enkele vereniging of 
instelling mag omvallen. 

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

Voor Consumentenbeurs 
Helmond uw stand reserveren
Alle ondernemers uit Helmond en de regio zijn welkom als standhouder op 
de 19e Consumentenbeurs Helmond uw stand te reserveren.

Als een van de weinige beurzen in de 
regio, is de Consumentenbeurs Hel-
mond, georganiseerd door Onderne-
mers Vereniging Mierlo-Hout, al jaren 
een succes. In 3 dagen tijd meer dan 
7000 bezoekers ontvangen, geeft aan 
dat deze beurs een onmisbare schakel 
is tussen ondernemer en consument.

Op vrijdag 1 november (18.00-22.00), 
zaterdag 2 november (11.00-17.00) en 

zondag 3 november  (11.00-17.00) zul-
len meer dan 60 standhouders op 1000 
m2 beursvloer in professionele stands 
zich presenteren aan de bezoekers. 
Ook op de onpersoonlijke opmars van 
internet, is deze beurs een antwoord, 
omdat u uw klant persoonlijk ont-
moet. Meer dan 7000 consumenten 
komen langs uw stand, doe er iets 
mee. Het is al jaren een groots ont-
moetingsfeest voor alle ondernemers 
en hun klanten uit de regio Helmond, 
in Sporthal Polaris en Zalen de Gesel-
donk. Reserveer de data alvast op uw 
kalender en graag tot ziens. Stand re-
serveren?
Kijk op www.ovmh.nl bij BEURS. 
Meer info over stands e.d. mail naar 
info@ovmh.nl. Een beurs georgani-
seerd door ondernemers voor hun 
klanten.

Sjoelen op de 
Dorpswerkplaats
ENSV betekent de Eerste Nuenense 
Sjoel Vereniging. Ze bestaat sinds 
1985 en iedere dinsdagavond wordt er 
vanaf 19.30 uur in de Dorpswerkplaats 
een onderlinge competitie gespeeld. 
De club beschikt over 10 sjoelbakken, 
een dubbel en een mini. Op dit mo-
ment telt de club 10 leden en ze willen 
er graag een paar bij. Op 3 september 
is de eerste sjoelavond. Belangstellen-
den zijn van harte uitgenodigd om 
eens mee te doen. Inlichtingen bij 
Mien Janssen, tel. 040-2836607 / 06-
36372700.

Creatieve workshops 
voor de jeugd in Gerwen
Het komende najaar organiseert de WLG, Werkgroep Leefbaarheid Gerwen 
weer een aantal workshops voor de jeugd. De belangstelling in het voorjaar was 
zo groot dat WLG opnieuw met de jeugd aan de slag gaat, en wel in 2 series van 
3 bijeenkomsten. De eerste serie vindt plaats op 9-16-23 september en wordt  ge-
leid door Frans van der Horst. Kinderen vanaf groep 3 kunnen deelnemen. Op 
het programma staat het  tekenen van actiefiguren. Kinderen kunnen hun eigen 
spiderman, turtle, star wars- lego- of barbiepoppen meenemen. De bijeenkom-
sten vinden plaats in Den Heuvel, na schooltijd en duren tot ongeveer 16.00 uur. 
De  materiaalkosten zijn  6 euro voor 3 keer.
Kinderen die belangstelling hebben kunnen zich nog melden via tel. 06 41102625 
of via  werkgroepleefbaarheidgerwen@gmail.com
Ook voor informatie over nadere activiteiten van WLG kan men daar terecht.

________________________________ 

________________________________ 



LINDEBLAADJES 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.

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

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

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

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

Collse Hoefdijk 25, 5674 Vl NUeNeN Tel. 040-2837774

Nagelstudio ALtA GRAcE 
pedicure-Manicure. Pe-
dicure behandeling € 19,50 
Voetmassage € 16,00 Ma-
nicure behandeling € 16,00. 
Lekker makkelijk, ik 
kom ook bij u thuis! Ma-
rieke van der Hijden. 06 - 50 
57 11 83.

Verras diegene die zo bijzonder
voor je is, met een garra rufa bad!

040 - 787 03 38
www.garrarufa-nuenen.nl

Deze maand samen 
voor maar € 27,50

www.janssenbelastingadvies.nl      tel (040) 263 11 27
De Pinckart 54, 5674 CC Nuenen Register Belastingadviseurs 

Uitstel belastingaangifte ?
Geen zin in hoge boete?

pIANoLESSEN IN NuE-
NEN, gegeven door gedi-
plomeerd en ervaren do-
cente. Voor beginners en 
gevorderden. Voor info: 
Noortje Sluyter, tel. 040-
2843533 / 06-23094787.

Kerkakkers 20 • 5674 RP • Nuenen

Onderhoudsschilderwerk 
voor binnen en buiten.

M: 06-51498141

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan.
BTW-tarief 6%, vraag naar de voorwaarden.

Uw hond toe aan een 
Trimbeurt? tRIMSALoN 
ALA pLuto. Hooidonk 7. 
Afspraak: 06 - 53 30 78 30. 
www.alapluto.nl

HoNDENuItLAAt-
SERvIcE “de Snuffelende 
Snuit” Bij ons kan uw hond 
lekker uitdollen met soort-
genoten, maar rustig rond-
snuffelen mag natuurlijk 
ook! Op omheind terrein. 
Voor info: 040-2839549.

Witgoedapparaten met 
lichte transportschade. 
Witgoedspecialist Van de 
Weijer, De Hooge Akker 
29, Geldrop (naast DAF), 
tel. 040-2802390.

Inductiekookplaat, combi-
magnetron defect? Van 
de Weijer, De Hooge Ak-
ker 29, Geldrop, tel. 040-
2802390, storing@vande-
weijer.net

Gebruikte wasmachines 
en drogers met garantie. 
Van de Weijer, De Hooge 
Akker 29, Geldrop (naast 
DAF), tel. 040-2802390.

Wasmachine, koelkast, 
vaatwasser defect? Van 
de Weijer, De Hooge Ak-
ker 29, Geldrop, tel. 040-
2802390, storing@vande-
weijer.net

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.

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

Nu in een sessie je vakantiegeld 
terugverdienen

Probleemloos afvallen:
Naar je streefgewicht en 

daarop blijven.
Praktijk

alterNatieve geNeeswijzeN

stoppen met roken

Wilt u meer weten bel 06 - 51 33 41 55:
voor informatie of het maken van een 

afspraak mailen kan ook r.valk41@gmail.com

Hou HEt vAKANtIEGE-
voEL NoG EvEN vASt, 
BEKIJK oNZE ZoMER-
SE pRoDuKtEN. In de 
Wereldwinkel Nuenen, Berg 
28B, Tel.040-2839195. www.
wereldwinkelnuenen.nl

25 AuG. vLooIEN-
MARKt. Sporthal de Tem-
pel, Henegouwelaan 2, 
Eindhoven. 9-16 uur. € 1 
p.p. 06-20299824.

ZoNDAG 1 SEpt. GRo-
tE SpIRItuELE BEuRS. 
11.00-17.00 uur, 4 gratis 
lezingen, 1ste om 11.30 uur. 
No-nosland, Irislaan 7, Leen-
de. Entree € 5,-. Kortingsbon 
op www.stichting-deva.nl

“LIESAN” School voor 
Houding en Bewegingsvor-
ming. Start: vanaf 2 sept. 
2013. Wat: Aerobic/gymFit 
voor 65+. O.L.V.: Lies v.d. 
Aarssen, meer dan 30 jaar 
ervaring. Info: 0492-385664 
/ 06-46320866. Kom en zet 
die stap om verantwoord 
bezig te zijn met je lichaam.

cARAvAN StALLING 
in Gerwen.  Nog enkele 
plaatsen vrij.  Alleen kleine 
caravans: maximale lengte 
5,50 m inclusief dissel.  Tel. 
040-2834498.

GEZocHt: Afwashulp 
en/of personeel voor in de 
bediening. Email: info@
dekeukenvanfrancisco.nl

tE HuuR: 75m2 voor 
opslag. Spegelt 21, Nue-
nen. 040-2831679.

EINDELIJK DE op-
LoSSING vooR KALK 
oF ScHIMMELNA-
GELS!! Behandeling met 
de FOX 3 Laser. Geen me-
dicijnen  of smeersels meer 
nodig! Info INStItuut 
ZILvERScHooN Berg 
51, 5671 CB Nuenen, te-
lefoon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl. 

ZoNDAG 1 SEpt. opEN 
D A G  K u N S t  A A N 
DE BERG 13.00-17.00 uur. 
Met schilderijen en beelden 
van Miepje v. Uden, Chris-
tianne Garssen en Thea 
Kanters. U bent van harte 
welkom! Locatie Instituut Zil-
verschoon Berg 51  Nuenen.

Ontspanningsyoga, Mindfulness
en Hartcoherentie

Gratis les ontspanning yoga 
donderdag 29-8 om 18.30 uur

Info en opgave: 
Prana Yoga Studio, Corina van Dommelen

’t Hofke 59, 5641 AJ Eindhoven
040 - 284 04 30 & 06 - 27 05 56 14

www.pranayogastudio.nl

atelier “De NijverHeiD”
Diversiteit aan handgemaakte producten

en ook baby- en peuterkadootjes.
Openingstijden:

Vrijdag 14.00-18.00 uur
Zaterdag 12.00-17.00 uur

Welkom op Berg 59, Nuenen!

Bestaat in september 1 jaar

In de maanden 
September en Oktober 

krijgt u

Tegen inlevering van deze bon

€ 5.00 korting 
op een complete 
trimbehandeling

Aardappeleterssteegje 1C Nuenen • 06-14823770

AANkONdigiNg
Bestemd voor patiënten van 

Medisch Centrum Aan de Berg.

Binnenkort is het voor alle geïndiceerde patiënten weer 
tijd voor de griepprik. Net als vorig jaar zal iedereen 
die voor de griepvaccinatie in aanmerking komt een 
persoonlijke uitnodiging ontvangen. Het verzenden van 
deze persoonlijke uitnodigingen kost veel tijd. Deze tijd 
besteden we liever aan patiëntenzorg. Daarom hebben 
wij als huisartsen, net als vorig jaar besloten om voor 
het verzenden van de griepoproep gebruik te maken van 
een mailingbedrijf. Dit bedrijf zal eenmalig gebruik maken 
van een lijst met adresgegevens van de geïndiceerde 
patiënten. Er worden vanzelfsprekend gEEN medische 
gegevens meegestuurd. Het adressenbestand blijft 
vertrouwelijk en wordt alléén voor de griepoproep 
gebruikt. Direct na het versturen van de mailing wordt het 
gehele bestand vernietigd. Mocht u in aanmerking komen 
voor een griepprik en ernstige bezwaren hebben tegen 
het eenmalig doorgeven van uw NAW gegevens voor 
de oproep, dan kunt u dat tot dinsdag 10 september 
schriftelijk kenbaar maken aan uw huisarts. 

 

 



Elektrotechnisch Bureau van Keulen BV is een 
naam die staat voor een toonaangevend bedrijf op 
het gebied van het ontwerpen, aanleggen en 
onderhouden van elektrotechnische installaties in 
de ruimste zin van het woord, zowel in onze regio 
als ver daarbuiten. Voorlopen in de branche, 
werken met een ‘no-nonsense’ mentaliteit en 
onze brede kennis en ervaring inzetten voor onze 
opdrachtgevers. Hiermee zijn we al sinds 1929 een 
professionele partner voor iedereen die de 
hoogste eisen stelt aan een elektrotechnisch 
installateur. 
 
-  Particuliere woningbouw  
-  Utiliteitsbouw en industrie   
-  Domotica / Gebouwbeheerssystemen 
-  Beveiligingsinstallaties 
-  Intercom –Data/netwerkbekabelingen 
-  Airconditioninginstallaties 
 
Het belang van een optimaal functionerende 
elektrotechnische installatie staat buiten elke 
discussie. ETB van Keulen stelt alles in het werk 
om zo’n installatie voor elke opdrachtgever te 
realiseren. Deze invulling begint uiteraard met de 
fase van afstemming van eisen en wensen. In deze 
fase zetten wij al onze kennis en ervaring in om u 
van een gedegen advies te dienen. Wij denken op 
alle fronten met u mee. Hierbij zijn wij ervan 
overtuigd dat de persoonlijke begeleiding en 
service vanaf de start van elk project, niets aan 
het toeval mag overlaten. 
 
Vraag vrijblijvend onze folder aan via: 
elektro@etbvankeulen.nl 


Om aan al onze aanvragen te kunnen voldoen zoeken wij  
 

 zelfstandige Elektromonteurs 
& leerling elektromonteurs 

 
Het takenpakket omvat het zelfstandig uitvoeren van 
werkzaamheden aan eerder genoemde installaties, kleine 
storingen en onderhoudswerkzaamheden. 
Wij vragen: 
• Diploma monteur elektrische installatietechniek - 

energietechniek 
• Ervaring binnen het vakgebied 
• In het bezit van rijbewijs B 
• VCA diploma 
Wij bieden: 
• Een uitdagende functie in een collegiale werkkring 
• Een goed salaris 
• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarde 
Voor leerling- hulpmonteurs bieden wij als erkend leerbedrijf 
een persoonsgericht opleidingstraject via gerichte cursussen 
of een BBL-opleiding. Hierbij is enthousiasme en een 
vooropleiding elektrotechniek wel een vereiste.        
 
Contact dhr. Raaymakers | w.raaymakers@etbvankeulen.nl 

Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68

www.raaymakersbv.nl

Keukens
• apparatuur
• werkbladen
• renovatie

Exterieur
• renovatie
• kozijnen
• ramen
• deuren
• dakkapellen
• overkappingen
• verbouwingen

Interieur
• deuren
• schuifkasten
• maatkasten
• en-suite
• plafonds
• vloeren
• architraven

Doe-het-zelf
Winkel

NIEUWE BINNENDEUREN?

Bezoek onze nieuwe showroom 
met ruim 40 voorbeelddeuren. 

Op maat gemaakt naar uw wens!

VCN Videoproducties 
Laat nu uw waardevolle 
8mm films overzetten naar 
DVD. Voor meer informatie: 
040 - 283 77 96.



22 augustus 2013Rond de Linde  Nr.  34

Grootste
Vlooienmarkt

van
Nuenen!

14 en 15 september 2013
www.scoutingpantarhei.nl

  

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
Berg 22c, 5671 CC Nuenen tel: 040-2831675, 
info@levgroep.nl. Geopend: ma. t/m do. Van 8.30-
16.00 uur en vrijdag van 8.30-12.30 uur.
Spreekuren:
•	 Algemeen	Maatschappelijk	Werk:	Op	afspraak
•	 Echtscheiding:	Inloopspreekuur	iedere	dinsdag			
 van 19.00-21.00 uur
•	 Sociaal	Raadsliedenwerk:	Op	afspraak
•	 Jeugd	en	Jongerenwerk:Tel:	040-2831675
•	 Vluchtelingenwerk:	Inloopspreekuur	dinsdag	van		
 12.00- 14.00 uur
•	 Steunpunt	Vrijwilligerswerk	/	Maatschappelijke			
 stages: Op afspraak
Heeft	u	vragen	voor	het	CJG	?	Op	donderdag	van	
8.30-12.30 inloop Servicepunt. 
Heeft	u	vragen	voor	het	Vluchtelingenwerk?	Op	
donderdag van 13.00-16.00 inloop Servicepunt.

SERvICEPuNT WELzIjN, WONEN EN zORg NuENEN
Berg 22c, 5671 CC Nuenen, 
tel: (040) 2831675, servicepunt@nuenen.nl 

Telefonisch	spreekuur	van	9.00	tot	11.00	uur.
De inlooptijden voor vragen over Welzijn, Wonen en 
Zorg zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30- 12.30.

Het Sevicepunt is hét loket in Nuenen waar u terecht 
kunt voor informatie en advies over aanvragen en voor-
zieningen op het terrein van welzijn, wonen en zorg. 

Dit zijn: 
•		Woonvoorzieningen	 •		Steunpunt	Mantelzorg
•		Huishoudelijke	hulp	 •		Steunpunt	Vrijwilligerswerk
•		Informatiewinkel	 •		Vervoersvoorzieningen	
•		Rolstoelen	 •		Centrum	Jeugd	en	Gezin
Het Servicepunt is een samenwerkingsverband tus-
sen de Levgroep en de gemeente Nuenen.

Op www.nuenen.nl onder de button Servicepunt 
vindt u uitgebreide informatie over het Servicepunt.______________________________________

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______________________________________

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

KINDERTELEfOON vOOR z.O.-BRABANT (gRATIS)
Iedere	dag	van	14.00	tot	20.00	uur.	Tel.	0800-04322______________________________________ 

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.______________________________________ 

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______________________________________

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

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

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

ARCHIPEL AKKERS
Zorg	aan	huis.	Alle	zorg,	verpleging	en	dienstverlening	
bij u thuis. Bel voor meer informatie 264 64 64 (24u 
per dag bereikbaar). ______________________________________ 

BIBLIOTHEEK DOMMELDAL NuENEN
Vincent van Goghplein 97, tel. 2833097. 
Openingstijden: ma. van 14.00-17.00 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.	______________________________________ 

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.
•	 Thuiszorgwinkel	Zuidzorg,	Parkstraat	3F	Nuenen.
 Voor aanvraag/verhuur verpleegartikelen en andere  
 hulpmiddelen. 
•	 Open:	ma.	t/m	vr.	9.30	-	18.00.	Za.	9.00	-	17.00	uur.
•	 Thuiszorgwinkel	Zuidzorg,	Kastelenplein	170-173,	
	 Eindhoven.	Voor	uitleen,	verhuur	en	verkoop	van
 verpleeg- en kraamzorgartikelen.
•	 Open	op	werkdagen	van	08.30	-	12.30	uur______________________________________

ST. ANNAzIEKENHuIS BLOEDAfNAMEPOSTEN
•	 ELC	Pluspunt	(Kloosterstraat	15):	Maandag,	woens- 
 dag, donderdag en vrijdag van 8.15 tot 08.45 uur. 
•	 Gasterij	Archipel	(Jo	van	Dijkhof	110):	Maandag,	woens-
 dag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 09.30 uur. 
Vragen voor het klinisch laboratorium of de trombose-
dienst neem contact op. Het laboratorium: 040-2864866, 
de trombosedienst: binnen kantooruren 040-2864060.______________________________________ 

SOCIAAL-fINANCIEEL ADvISEuR KBO
Maandag t/m vrijdag, telefoon 2833484.______________________________________ 

”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

DIENSTEN EN INFORMATIE 11-03-2013

SUDOKU BEL&WINSPEL: 0909 - 50 10 191 (max. 0,44 euro per gesprek)

www.puzzelland.com

ZO DOET U MEE:

Om kans te maken op
een prijs, belt u de 
oplossing door naar 
0909-50 10 191

(max. 0,44 euro per gesprek)

Daar wordt u gevraagd 
om één bepaalde rij 
cijfers van de door u

gevonden oplossing in te
toetsen.Uit alle juiste
inzendingen wordt de 
winnaar getrokken. 

Veel succes!

Alle cijfers van 1 t/m 9 moeten één keer
voorkomen in alle horizontale rijen en één
keer in alle verticale kolommen en één
keer in elk van de negen vierkantjes van 
3 x 3 vakjes.

2 6 1 5 9
9

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

4 6
2 5 6 8
1 3 2

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

Oplossing

PUZZELNUMMER: 00902

SUDOKU

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • F 040-283 6055 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl
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MULTI PRINTEN

Met schulden in de ziektewet
Per 1 januari 2014 gaat de Nederlandse ziektewet veranderen. Werknemers 
die vallen onder het Nederlandse arbeidsrecht komen na twee jaar in de 
WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) terecht. De financiële 
situatie kan van grote invloed zijn bij mensen om in de ziektewet te komen. 
Direct of indirect heeft 50 procent te maken met financiële problemen.

Meeste zorgmedewerkers 
willen binnen jaar uit de zorg
De meeste medewerkers in de zorgsector, zoals verpleegkundigen en ver-
zorgenden, vrezen voor hun baan en oriënteren zich op een job buiten de 
zorg. 

Ingezonden brieven
Regelzucht gemeente Nuenen
In Rond de Linde van 15 augustus j.l. in de rubriek Van/voor de Gemeente stond 
de aankondiging dat men scherp gaat controleren op het parkeren van caravans, 
kampeerwagens, aanhangwagens e.d. De aankondiging begint met de oh zo lyri-
sche tekst: "Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische wij-
ze aandachtspunten voor de opsporingsambtenaren ( BOA's) zijn benoemd". Voor-
al die thematische wijze doet het uitstekend. En dan die aandachtspunten. Geheel 
in trance door deze bewogen aanhef lees je dan de verdere tekst waarin staat dat 
een caravan, aanhangwagen etc niet langer dan vijf dagen geparkeerd mag staan 
op je eigen oprit of op een openbare parkeerplaats (voor dat laatste heb ik dan nog 
begrip). Over bemoeizucht gesproken. Wie stoort het wanneer een caravan etc. op 
je eigen oprit is gestald? Daar heeft niemand last van. Ik wil de gemeente Nuenen 
daarom aanraden een jaarprogramma op te stellen waarin op thematische wijze 
aandachtspunten worden geformuleerd voor een beter dienstverlening aan bur-
gers en bedrijven. Dat lijkt me zinvoller dan een jaarprogramma waarin op the-
matische wijze aandachtspunten worden bedacht voor onze BOA's. 

Theo Bemelmans, 
Loenijs van Lancveltlaan 8, Nuenen.

“Familie is belangrijk en we staan graag samen op de bühne”

Een Daan Verbaan productie in Het Klooster
Op zondag 8 september van 14.00 uur tot 16.00 uur zal DaanVerbaan-pro-
ducties uit Nuenen in Het Klooster een aangenaam verrassend programma 
neerzetten. Theatermaakster Eva van den Bosch en het koor CantAnimus 
laten hun kunsten zien en horen. Een bijzondere voorstelling door een bij-
zondere familie. 
Eva van den Bosch
Zangeres en theatermaakster Eva van 
den Bosch, de kleindochter van Daan 
Verbaan, is een bevlogen verhalenver-
teller. Haar solovoorstellingen spelen 
zich af naar aanleiding van een per-
soonlijke zoektocht en de vragen die 
hieruit worden geboren. De zoektocht 
naar het ‘Onnoembare’ vindt zijn 
vorm in een vaststaand beginpunt 
voor elke voorstelling: het vaste perso-
nage staat altijd op een kruispunt van 
wegen, zwerft door de wereld. Zoe-
kend. Een kist achter zich meesle-
pend. Op haar weg maakt zij wonder-
lijke dingen mee. Het publiek wordt in 
de muziektheatrale voorstelling deel-
genoot gemaakt van dit alles.

Eva heeft van nature een klassieke 
toonvorming. Tevens maakten klein-
kunst, jazz/pop en chanson een be-
langrijk deel uit van haar muzikale 
oriëntatie. Na haar afstuderen ligt het 
zwaartepunt bij het spelen van haar 
eigen voorstellingen in de Nederland-
se theaters. 
Voor de uitvoering op 8 september 
geldt: Concept, tekst en spel: Eva van 
den Bosch; Coaching: Harry Piekema; 
Muzikale begeleiding: Caspar van der 
Vinne; Decor: Daan Verbaan.

Koor CantAnimus o.l.v. Caspar van 
der Vinne (schoonzoon Daan) zal uw 
gehoor verwennen met muziek “van 
Schubert tot Shaffy”. CantAnimus is 
een stichting die een koor exploiteert 
met als voorzitter en tevens sopraan 
Ruth Verbaan (dochter van Daan).
Naast het vaste koor organiseert Cant 
Animus koorprojecten voor zangers 
die avontuur zoeken. Hun projecten 
richten zich op kleinere koorbezettin-
gen, waarbij alle muziekstijlen aan 
bod kunnen komen. 

De muzikaal artistieke leiding is in 
handen van Caspar van der Vinne. Ca-
spar heeft een unieke visie op koor-
zang: het totaal van melodie, ritme, 
maat, beweging en harmonie tot ui-
ting brengen door ieder koorlid zich 

bewust te laten zijn van het totaal. 
Het gaat hem om de muzische bewe-
ging; vanuit de muzikaliteit van de 
zangers. De muziek volgt dan van-
zelf. Hij houdt ons telkens weer voor 
dat het gaat om de klank, en niet al-
leen maar om de noten. Hij leert ons 
denken in zinnen, in toonvorm, in 
dynamiek. Caspar heeft na zijn Con-
servatoriumopleiding vooral klassiek 
werk en klassieke koren gedirigeerd. 

Daarnaast verzorgd Caspar een in-
termezzo op accordeon. Hij weet als 
geen ander om het publiek te ontroe-
ren. Een mengeling van melancho-
liek, romantiek met een weemoedige 
ondertoon. Voor degenen die niet zo 
van accordeonmuziek houden is dat 
na zijn spel voorgoed voorbij.
Zondag 8 september, 14.00 uur. Kaar-
ten € 7,- (inclusief een drankje) te be-
stellen via: www.hetklooster.org. of 
vanaf 3 september aan de balie van 
het Klooster aan de balie.

Helmonder Herman Derks is schul-
dencoach bij zijn eigen onderneming 
Herder helpt, hij ondersteunt bedrij-
ven preventief te werk te gaan. Hij 
probeert bedrijven bewust te maken 
dat financiële problemen van belang 
kunnen zijn. “Bij werknemers zijn 
vaak gedragsveranderingen te mer-
ken. Als je deze vaststelt dan kun je als 
werkgever een helpende hand bieden,” 
aldus Herman. “Werknemers denken 
vaak dat de financiële situatie van hen 
nog niet zo slecht is. Of er is schaamte 
in het spel wat mensen weerhoud om 
de werkgever in te lichten. En dat kan 
de situatie alleen maar erger maken, 
omdat gerechtelijke loonbeslag kan 
volgen.”

De nieuwe wet die per 1 januari 2014 
ingaat, de Wet Beperking  Ziektever-
zuim en  Arbeidsongeschiktheid, of-
wel de Wet BeZaVa is voor alle werk-
gevers van belang. De hoogte van de 
nieuwe premie hangt af van de uit-
stroom van zieke medewerkers. Er 
wordt betaalt per zieke medewerker 
die uit dienst gaat of is gegaan met te-

rugwerkende kracht vanaf 1 januari 
2012. “Een groot deel van de mensen 
die in de ziektewet gaan kunnen wor-
den voorkomen. Door te kijken naar 
de werknemer en zijn situatie kunnen 
voor zowel de werknemer als de werk-
gever vervelende situaties worden ver-
meden”, sluit Herman positief af.  

Dit blijkt uit onderzoek van Gezond-
heidszorgbanen.nl, een vacature web-
site voor zorgprofessionals. Tweeder-
de van de zorgmedewerkers vreest dat 
de komende twee jaar hun baan op het 
spel staat. Zij willen binnen nu en een 
jaar wisselen van baan. Slechts 23% 
maakt zich geen enkele zorgen.

De onrust onder de zorgmedewerkers 
is hoogstwaarschijnlijk aan de crisis te 
wijten. Driekwart van de ondervraag-
den vindt dat de economische crisis de 
sfeer op de werkvloer heeft veranderd. 
Maar liefst tweederde van de respon-
denten denkt aan het zoeken van een 
baan buiten de zorg. Een derde vindt 
juist dat de zorg hen op het lijf ge-
schreven is: zij geven aan nooit op 
zoek te gaan naar een baan buiten de 
zorg. 

Volgens  Suzanne Eijkemans van Ge-
zondheidszorgbanen.nl hebben de 
zorgmedewerkers juist niets te vrezen: 
‘Op onze website staan nu 1500 vaca-
tures voor banen in de gezondheids-

zorg, en dat aantal groeit wekelijks. Er 
is geen enkele reden tot paniek: er is 
werk genoeg.’
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Kerkberichten Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

Omdat persoonlijke wensen 
geen grenzen mogen kennen...
Iedere woensdag tussen 11.00 en 
13.00 uur staan wij voor u klaar
in ons uitvaartcentrum te Geldrop. 
Dan kunt u met ons kennismaken 
en beantwoorden we al uw vragen.

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

Opgave uitgaansagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van "uitgaansagenda"

 Elke maandag 
13.30-16.00 uur handwerken 

Jo van Dijkhof
19.30 uur Kienen in D’n Heuvel Gerwen

Zaterdag 23 augustus 
20.30 uur Mark van de Veerdonk

Openluchttheater Mariahout 

Vrijdag 6 september 
19.30 - 21.30 uur Proefles zumba

De Enode, Eeuw Driessestraat 1, Nuenen

Maand augustus
Wandelen met WSV

elke zondag 09.00 uur +
elke woensdag 19.00 uur

Vertrek vanaf de ingang EMK terrein

Donderdag 22 augustus
09.30 uur start Nederlandse taalles

Vrouwencentrum de Vlinder 
Sportlaan 12

Zondag 25 augustus
Vanaf 14.30 Brabants Dialectenfestival 

Openluchttheater Mariahout
20.30 uur Liederentafel Café Schafrath

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

Elke vrijdag
10.00-12.00 uur Werkcafé, Sportlaan 12 

11.45 uur-12.45 uur pianomuziek +
13.00-17.00 Biljarten

Jo van Dijkhof

Zondag 25 augustus
10.00-16.00 uur Gerwense Vlooienmarkt, 

Heuvelplein
10.00 uur Ronde van Nuenen, Centrum

10.30 uur fietstocht Runnersclub Lieshout

Vrijdag 30 augustus
20:30 uur De Bruceband

Openluchttheater Mariahout

CoLofoN
Rond de Linde verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., 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, Josine Janssen, 
Mariët Jonkhout. 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.

© 2013 - “Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze 
uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in 
een geautomatiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opna-
men of op enige andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgevers.”

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

23, 24, 25 augustus
Het Rabobank 

voorbereidings-hockeytoernooi 
Sportpark De Lissevoort

Elke dinsdag
13.30-15.30 tekenen en schilderen +

14.00 uur-16.00 uur pianomuziek 
Jo van Dijkhof

Maandag 26 augustus
20.00 uur openbare vergadering 

“Noordoost Corridor”
Koppel aan de Koppeldreef in Nederwetten

Elke donderdag
12.00-15.00 uur “De Vlinder” 

2e hands kledingwinkel 

24 + 25 augustus 
13.00-18.00 uur expositie Eva Sanders 

Smeulders is open, Beekstraat 23
Goede Doelen Weekend 

Weverkeshof

Woensdag 28 augustus 
Derde mountainbike-clinic in Gerwen

15.00 en 18.00 uur

Zaterdag 31 augustus
Jaarlijkse bedevaart vanuit Nuenen 

naar Maria-oord Kevelaer

30 augustus -1 september
Harley-Davidsonweekend
Laco Strandbad Nuenen

Maandag 2 september 
20.00 - 21.00 Proefles zumba

De Enode, Eeuw Driessestraat 1, Nuenen

Zondag 1 september
10.30 uur Hooidonkviering Nederwetten

vanaf 12.00 uur Ezeltjesdag op het 
Jo Arts evenemententerrein aan de 

Mulakkers Eeneind

Zondag 1 september
14.00 uur Rock & Roll band Doris B zzz.

Weverkeshof

“De betekenis van ons leven
ligt in het verschil dat we maken

in de levens van anderen”

M.B.M. VAN HOUTERT
Martien  Martin  Mart

* Gemert: 28 december 1945              † Nuenen: 9 juli 2013

Correspondentieadres: Burg. de Kuijperlaan 18, 5461 AB Veghel

Byzantijnse liturgie 
op Eikenburg
Zondag 1 september is er weer de 
plechtige Byzantijnse Goddelijke Litur-
gie van de H. Johannes Chrysostomos 
om 11.30 uur in de kapel op Eikenburg, 
Aalsterweg 289. De ‘Gemeenschap van 
de Alheilige Moeder Gods Gruzinska-
ja’ draagt zorg voor de organisatie. De-
ze gemeenschap maakt deel uit van de 
Rooms-katholieke kerkprovincie van 
Nederland. Tijdens de Liturgie zullen 
in de Litanie van de Overledenen alle 
overleden Gemeenschaps- en Koorle-
den worden herdacht. Aan het eind is 
er een plechtig gezongen Gebedsdienst 
(Moleben) voor de Moeder Gods Gru-
zínskaja, de Patrones van onze Ge-
meenschap, van wie een Icoon in de ka-
pel aanwezig is. Het vierstemmige 
Slavisch-Byzantijnse koor zingt a ca-
pella. Zie verder www.pokrof.nl. 

Eerste Communie 2014
In 2014 zullen de Eerste Communievieringen zijn op zondag 18 en 25 mei. 
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zullen er op deze zondagen een of 
twee vieringen gehouden worden. Alle katholiek gedoopte kinderen, die in 
groep 4 van de basisschool zitten, kunnen hun Eerste Communie doen.
Het komend jaar zal gebruik worden 
gemaakt van de methode: “Een wereld 
van honderdduizend kleuren”. Deze 
methode voor de voorbereiding van 
de communicanten gaat uit van het 
kerkelijk jaar. De start van de voorbe-
reiding begint nog voor de advent. 

Op 5 oktober a.s. presenteren de eer-
ste communicanten zich tijdens de ge-
zinsviering van 18.30 uur in de H. Cle-
menskerk te Nuenen. Verder zullen er 
nog meer vieringen in de kerk plaats-
vinden gekoppeld aan het thema en 
aan kerkelijke feestdagen. Een ander 
deel van de voorbereiding zal plaats-
vinden in de voorbereidingsgroepjes. 
Ook is het nodig dat u thuis met uw 
kind(eren) nog wel tijd en aandacht 
aan de voorbereiding besteedt.

Op 11 september a.s. zal de eerste infor-
matie-ouderavond met betrekking tot 
de Eerste Communie plaatsvinden. De-
ze begint om 20.30 uur in H. Clemens-
kerk, Park 55 te Nuenen. De ouders/
verzorgers zullen hier geïnformeerd 
worden over de voorbereidingstijd voor 
de communie en over de communievie-
ring. Alleen aan het eind van deze avond 
kunt u uw kind(eren) opgeven voor de 
Eerste Communie. De kosten hiervoor 
zijn     € 30,-. Deze onkostenvergoeding 
wordt gevraagd voor de voorberei-

dingsmap, de communiefoto’s, versie-
ring in de kerk tijdens de communie-
vieringen en enkele voorbereidende 
activiteiten voor de communicanten. 
Eventuele informatie is verkrijgbaar 
bij Marianne Kuppens 040-2840544 of 
Marianne Schutte 040-2837266.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag 24 augustus 18.30 uur: Eu-
charistieviering, volkszang, voorgan-
ger pastor Q. Hart.
Zondag  25 augustus 09.30 uur: Eu-
charistieviering, volkszang, voorgan-
ger pastor Q. Hart.
Zondag 25 augustus 11.00 uur: Eucha-
ristieviering, vocale omlijsting, voor-
ganger pastor Q. Hart.

Misintenties
Zaterdag 24 augustus 18.30 uur: Jo 
Renders-Verbruggen en Gerard Ren-
ders; Maria en  Wim van Lieshout-van 
der Meijden; overleden ouders Johan-
nes en Catharina Bastiaans-van Baren 
en Lambertus en Helena de Vries-van 
Baren.
Zondag 25 augustus 09.30 uur: Marie 
van Rooij-van de Kam.
Zondag 25 augustus 11.00 uur: Tiny 
de Greef-Smulders; Bertus Raaijma-
kers; Johan Schrauwen; Wim en Ton-
ny de Vries-van der Linden; Giny Lin-
ders; Jan en Gusta Swinkels-Veldkamp 
en schoonzoon Hans Strijbos; Gerard 
Willems; Marinus Jansen (vanwege 
sterfdag); Gerardus Kluijtmans; Lucas 
Raaijmakers; Jos Janssen.

Mededelingen
Komend weekend is er tijdens alle 
diensten een extra collecte voor de 
MIVA. Wij bevelen deze collecte van 
harte bij u aan.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 25 augustus, 10.00 uur. Voor-
ganger: mevr. De Ruijter De kinderen 
gaan dit weekend op kamp. Er is dus 
geen kindernevendienst. De collecte is 
voor Zending en Werelddiaconaat. Na 
afloop van de dienst wordt u uitgeno-
digd voor een kop koffie of thee. Ook 
op donderdagochtend bent u van 
10.00-12.00 uur welkom in het Open 
Huis.
Maandag 26 augustus kunt u weer Sa-
men aan Tafel. Opgave bij: samenaan-
tafel@pgn-nuenen.nl. Voor meer in-
formatie: zie de website.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 25 augustus 09.30 uur: Eucha-
ristieviering met parochiekoor, voor-
ganger pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Annie Renders-van der Heijden; de 
heer en mevrouw Hoeks; vader en 
moeder Lie; Theo van den Biggelaar; 
Cato Dekkers-Rooijakkers namens de 
buurt.

Mededeling
Vandaag is er een extra collecte voor 
de MIVA. Wij bevelen deze collecte 
van harte bij u aan. 

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 25 augustus 11.00 uur: Eucha-
ristieviering m.m.v. the Oldtimers, 
voorganger pastor F. Groot.

Misintenties
Jo Vorstenbosch; Bert Coolen (vanwe-
ge verjaardag); Thea Maas. 
Levende en overleden leden van “The 
Oldtimers”; Mien Vermeulen-Tim-
mers; Miet Hendriks; Willem Hendriks 
en Antonia Hendriks-Maasakkers; 
Overleden ouders Van Rooij-Maasak-
kers; Dorus Swinkels; Phang-Cong-
Phanh (Uitsprekend als Fam-Kong-
Gan).

Mededelingen
Vandaag is er een extra collecte voor 
de MIVA.

Volgende week zondag, 1 september, 
is er geen viering in deze kerk, maar 
op Hooidonk. Voortaan kunt u de 
misintenties in de brievenbus van de 
grote kerkdeur deponeren.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de “Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus”, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007. 
De geschiedenis van de kerk vanaf be-
gin 15de eeuw staat op www.kerken-
indepeel.sre.nl.
Donderdag 22 aug.: 17.30 Lof; 18.30 
H. Mis; feest van het Onbevlekte Hart 
van Maria; gedachtenis H. Timotheus, 
Hyppolytus en Symphorianus, marte-
laren. 
Vrijdag 23 aug.: 07.15 H. Mis; H. Phi-
lippus Benitius, belijder. 
Zaterdag 24 aug.: Kloosterstilte. 08.00 
begin van de bedevaartvoettocht Gor-
kum-Den Briel met de H. Mis te Gor-
kum. Kerkwijdingsfeest van de kathe-
draal van Den Bosch. 
Zondag 25 aug.: let op! 08.30 H. Mis, 
14de zondag na Pinksteren. 18.00 u te 
Den Briel gezongen H. Mis; H. Marte-
laren van Gorkum; gedachtenis 14de 
zondag na Pinksteren. 
Maandag 26 aug.: Kloosterstilte. 
Dinsdag 27 aug. 18.30 H. Mis; H. Jozef 
Calasanctius, belijder. 
Woensdag 28 aug. 07.15 H. Mis; H. 
Augustinus, bisschop, belijder en 
kerkleraar; gedachtenis H. Hermes, 
martelaar.

Titia den Haan neemt 
afscheid van De Mijlpaal
Na veel jaren voor de klas is Titia de laatste 10 jaar intern begeleider geweest op 
Basisschool De Mijlpaal. Titia zou het fijn vinden u nog een keer de hand te kun-
nen schudden. U bent van harte uitgenodigd op haar afscheidsreceptie op don-
derdag 29 augustus van 15.30 uur tot 17.00 uur. Basisschool De Mijlpaal, Braban-
tring 1, 5672 EE Nuenen.
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Zwemmen

Badminton

Voetbal

Wielersport

P r o g r a m m a

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

VOETBAL
EMK
Zondag 25 augustus  
EMK 1 - Wilhelmina Boys 1 .......... 14.30 
EMK 2 - Waalre 3   .......................... 11.30
Steensel 2 - EMK 3   ........................ 11.30
EMK 5 - Nieuw Woensel 4   .......... 11.30
Brabantia 8 - EMK 6   ..................... 10.00
Beerse Boys 7 - EMK 7   ................. 11.00

RKVV NEdERwETTEN
Zaterdag 24 augustus
Nederwetten 3 - Bladella 7  ........... 18.00
Zondag 25 augustus
Nederwetten 1 - Hapert 1 ............. 14.30
Geldrop 10 - Nederwetten 2  ........ 10.30
Nederwetten Da1 - ODC Da1  ..... 12.00
Hoogeloon - Nederwetten Da2  ... 10.00
Dinsdag 27 augustus
Nederwetten 1 - Tivoli 1  ............... 18.30

Voetballen bij rKSV Nuenen 
Ben jij geboren in 2007 of 2008 en wil jij voetballen bij Sport en Spel?
Bij de RKSV Nuenen zijn nog plaatsen vrij bij de 1e en 2e jaars Sport en Spel.
Zie voor meer informatie http://rksvnuenen.nl/192/Sport-en-Spel of neem con-
tact op met Mark Nijenboer, telefoonnummer 06-22515897 of per mail  sporten-
spel@rksvnuenen.nl. Tevens is er een Informatieavond op dinsdag 27 augustus 
om  20.00 uur in de kantine aan de  Oude Landen.

gratis proefles Zumba
Dansschool Salsapati start weer met 
nieuwe cursussen Zumba. Zumba, de 
rage uit Amerika, waarbij je 500 tot 
1000 calorieën per uur verbrandt. 

Wil je ook eens meedoen, en de sfeer 
proeven tijdens de lessen? Bel of mail 
even om je aan te melden voor een 
gratis proefles.

De lessen worden gegeven in gemeen-
schapshuis Enode, Eeuw Driessestraat 
1, Nuenen op maandag 2 september 
20.00 - 21.00 Zumba en vrijdag 6 sep-
tember 19.30 - 21.30 uur  Zumba. 
Voor volledig lesrooster met proefles-
sen Salsa en Zumba op de andere loca-
ties, zie website www.salsapati.nl.  

Voor meer info: 040 -2513090.

Zumba cursus.

Waterpolo Nuenen start nieuw jeugdteam

Frisse start met fris plezier
Het nieuwe seizoen is begonnen en daarmee ook een nieuw seizoen voor de 
waterpoloënde jeugd in Nuenen. Bij de eerste training afgelopen vrijdag 16 
augustus stonden maar liefst 8 jongens en meisjes te popelen. 

Na enkele jaren waarin jeugdspelers 
bij het waterpolo in Nuenen dun ge-
zaaid waren, is dit een bemoedigende 
start. Een van de redenen voor dit suc-
cesverhaal is het stickerzwemmen; 
een initiatief van afgelopen seizoen 
waarbij kinderen die lid waren van re-
creatief zwemmen, kennis konden 
maken met de andere takken van 
Z&PV Nuenen. Natuurlijk zijn alle 
kinderen welkom waterpolo eens te 
proberen. Waterpolo is een flitsende 
balsport in het water waarbij een goe-
de zwemtechniek, uitstekende bal-
techniek en tactisch inzicht centraal 
staan. De trainingen zijn pittig, maar 
er wordt altijd rekening met je gehou-
den. Als je minimaal 7 jaar oud bent en 
het liefst ook zwemdiploma C hebt, 
kun je een keer gratis mee komen 
doen op vrijdagavond van 18.15 tot 
19.00 uur in zwembad De Drietip. 
Kijk voor meer informatie op www.
zpvnuenen.nl of mail naar Sjimmie 
Dirkx via waterpolo@zpvnuenen.nl.

Hoogeloon 1 - EmK 1    1-4
Nadat EmK de maat had genomen van de studenten van Pusphaira drie 
dagen eerder met een 5-2 overwinning, werd er een oefenwedstrijd gespeeld 
tegen VV Hoogeloon, een team uitkomende in de 4e klasse H. Het eerste 
kwartiertje in de regen was duidelijk in het voordeel van de thuisploeg. 
Het team van EMK 1 moest nog  wen-
nen aan een nieuwe opstelling als ge-
volg van afwezigen en nieuwe spelers 
in de selectie.  Geleidelijk nam EMK 
het initiatief in handen met goed com-
binatiespel. Dat resulteerde kort voor 
het einde van de eerste helft in een 
doelpunt van Roy van der Heiden die 
schitterend vrijgespeeld werd door 
Ruud Bijsterveld. Met een schuiver 
langs de grond werd de keeper van 
Hoogeloon verslagen: 0-1. Kort daar-
op had Edwin Cuppen geluk dat een 
doorgekopte bal op de lat van het doel 
van EMK viel. Na de pauze kwamen 
de remmen los bij EMK en Hoogeloon 
werd continu op eigen helft terugge-
drongen. De tegenstander had geen 
antwoord op het inschuiven van de 
verdedigers van EMK. Zo kon Bart 
Heezemans aanleggen, maar zijn 
schot plofte tegen de lat. In de actie 
die daarop volgde, scoorde Ruud van 
Helvert de 0-2 met een schot langs de 
grond. Het volgende doelpunt van 
EMK was het gevolg van een uitste-
kende loopactie van Piet van Dooren-
malen, die aangespeeld werd door Roy 
van der Heiden: snelle balaanname en 
schot langs de keeper van Hoogeloon: 
0-3.  Terwijl EMK nog aan het genie-
ten was van dit doelpunt, lag de tegen-
treffer meteen in de goal van EMK: 
Edwin Cuppen werd van dichtbij ge-
klopt: 1-3. EMK pakte hierna de draad 
weer op. Een mooi doelpunt van Ro-
bert Pieschel werd afgekeurd wegens 
een buitenspelsituatie. Geert Jan 
Kemperman maakte de 1-4 op snel-
heid langs centrale verdediger en kee-

per op een dieptepass   van Ruud van 
Helvert. De wedstrijd eindigde met 
een groot overwicht voor EMK: Geert 
Jan Kemperman schoot tegen de lat en 
had nog een goede kans van dichtbij. 
Een actie van Ruud Bijsterveld strand-
de tegen de paal, waarna de scheids-
rechter het einde van de wedstrijd 
floot. Een nuttige en goede oefening 
voor de boys van Ronny Everaerts. 

Aanstaande zondag een echte test: de 
bekerwedstrijd thuis tegen Wilhelmi-
na Boys uit Best. 

open les 
ontspanningsyoga 
bij Prana Yoga 
Studio
Heb je het idee dat je steeds meer in 
beslag genomen wordt door allerlei 
gedachten en verlang je naar rust in 
het hoofd. Misschien kan yoga of 
mindfulness je helpen om gemakkelij-
ker de balans te vinden tussen actie, 
drukte en ontspanning. Donderdag 29 
augustus om 18.30 uur is er een gratis 
les ontspanningsyoga. Dan kun je een 
beetje ervaren wat yoga voor jou kan 
betekenen. 

opgave en info
Corina van Dommelen, Prana Yoga 
studio, ’t Hofke 59, 5641 AJ Eindho-
ven. 040-2840430 & 06-27055614 of 
via de website  www.pranayogastudio.
nl.  

Fietstocht voor ropa-run
running Team Laarbeek en tourclub aanDeWielen uit aarle-rixtel organi-
seren op zondag 25 augustus 2013 een prachtige fietstocht. 

Onderweg kunt u genieten van weidse 
blikken, mooie natuur, en prachtige 
bossen. Men kan kiezen tussen 35 en 
50 km. Het inschrijfgeld bedraagt           
€ 2,50 kinderen tot 12 jaar gratis. Te-
gen een kleine vergoeding zijn een 
hapje en drankje te gebruiken op de 
pauze plaats in Handel en in het club-
gebouw van Runnersclub Lieshout. 
De totale opbrengst gaat naar de 
Stichting ROPA-run.
De ROPA-run is een estafetteloop van 
Parijs of Hamburg naar Rotterdam 
waarbij mensen in teamverband, een 
sportieve prestatie leveren om op die 
manier geld op te halen voor mensen 
met kanker.

U kunt starten tussen 10.30 uur en 
13.00 uur vanaf het clubgebouw van 
de Runnersclub Lieshout, gelegen aan 
de Provinciale weg 24 Lieshout. (ach-
ter tennispark De Raam); of in Aarle-
Rixtel bij Grand café Stout, Dorps-
straat 86. 

Vanuit  Aarle-Rixtel kunt u op eigen 
gelegenheid of in groepsverband deel-
nemen aan deze prachtige fietstocht. 
In groepsverband wordt er gestart om 
10.45 uur.

Wij hopen weer velen van u te mogen 
ontmoeten. Voor meer info: www.
runningteamlaarbeek.nl.

mindfulness training 
in Nuenen 
op woensdagochtend 4 september om 09.15 uur start annemarie Vaar-
kamp alweer voor de vijfde keer met een groepstraining mindfulness in 
Nuenen. op een prettige locatie in Nuenen begeleidt zij gedurende acht 
ochtenden deze cursus.

Wat is mindfulness en wat heb ik 
eraan?
‘Mindfulness is de kunst om aanwezig 
te zijn in het hier en nu. Zonder oordeel. 
Het is een levenshouding waarbij je 
open en bewust bent. Door mindfulness 
kun je bijvoorbeeld gemakkelijker ont-
spannen, verbetert je concentratie en 
neem je makkelijker afstand van je her-
senspinsels. Je vangt hierdoor stress-
prikkels eerder op en gaat anders om 
met gedachtepatronen die bijvoorbeeld 
tot oververmoeidheid, stress of somber-
heid leiden. Mindfulness is een vaardig-
heid die je kunt oefenen. Dat leer je in 
deze training.’

Waar vind ik meer info over de trai-
ning?
Annemarie Vaarkamp is gecertifi-
ceerd mindfulness trainer en heeft 
zeer ruime ervaring met mindfulness. 
Ze werkt tevens als psycholoog/coach 
in haar eigen praktijk Psychologie en 
Mindfulness Nuenen. 

Wil je je opgeven of wil je meer infor-
matie, kijk dan op de website www.
MeerMindful.nl, of bel: 06-82000876.

Kijkend naar een mooie zonsonder-
gang ben je vaak vanzelf ‘mindful’.

Inloopavonden bij 
Badminton Club Lieshout
Zin in badminton? Kom dan naar een van de twee inloopavonden van Bad-
minton Club Lieshout op woensdag 28 augustus en  4 september in sporthal 
“De Klumper” aan de Papenhoef in Lieshout. De jeugd vanaf 6/7 jaar begint 
om 18.00 uur en de senioren (vanaf ca. 18 jaar) vanaf 20.00 uur. Zowel bij de 
jeugd als bij de senioren is plaats voor enkele nieuwe leden Dankzij de 
ondersteuning van de rabobank kunnen alle geïnteresseerden gratis mee-
spelen op deze inloopavonden.
Training
De eerste speeldagen van het nieuwe 
seizoen spelen de senioren nog vrij bij 
Badminton Club Lieshout. De jeugd 
krijgt vanaf de eerste speeldag trai-
ning. De training wordt daar verzorgd 
door de groep jeugdbegeleiding, die 
samen met de trainer de jeugd de 
kneepjes van het badminton bijbrengt. 
Naast slagtechniek ook  looptechniek 
en wedstrijdtactiek. Bij de senioren 
wordt vanaf 4 september weer trai-
ning gegeven. 

Die training wordt voor ieder op zijn 
eigen niveau gegeven. Op die wijze 

kunnen zowel de competitiespelers als 
de recreatieve spelers iets bijleren, 
waardoor ze nog meer kunnen genie-
ten van de leuke sport die badminton 
is.

Cursus Bridge
Bridge is een boeiend spel en een 
gezellige tijdpassering. Bovendien 
is het een hele goede ‘oude dag’ 
investering. Je blijft je hersens trai-
nen en je ontmoet mensen die nieu-
we vrienden kunnen worden. In 
Nuenen spelen heel veel mensen 
wekelijks of vaker, bridge.

Sommigen doen dat gezellig thuis en 
anderen spelen in clubverband. Kunt 
u nog niet bridgen of wilt u het beter 
leren, dan is het tijd een cursus Bridge 
te volgen. Vanaf 19 september, op de 
donderdagavond, wordt door Hans 
Munnik een beginnerscursus gege-
ven. Vanaf 18 september, op de woens-
dagavond, geeft Noortje van den 
Broek een cursus voor de meer gevor-
derden. Daarnaast starten twee oefen-
groepen voor mensen die al een tijdje 
spelen en graag eens op herhaling wil-
len en/of wat bij willen leren. Deze 
groepen oefenen op woensdagavond 
en vrijdagmiddag. Er is vanwege de 
maximale groepsgrootte van tien per-
sonen maar beperkt plaats. U kunt een 
folder aanvragen, waarin alle details 
vermeld staan. Voor inlichtingen kunt 
u terecht bij: Noortje van den Broek, 
06 19419324; noortjevdb@onsnet.nu 
en Hans Munnik  040-2837119; hans.
munnik@onsnet.nu



KOOPZONDAG
25 AUGUSTUS

Met ruim 150 winkels het grootste semi-overdekte winkelcentrum van
Nederland. Goedkoop parkeren op een van onze 1800 parkeerplaatsen.

Kindercircus Simsalabim & de Zomermarkt

Zaterdag 24 augustus 
is kindercircus SimSalaBim 
in winkelcentrum WoensXL

Het circus geeft drie voorstellingen en ook work-
shops waaraan kinderen kunnen deelnemen. De 
tijden van de voorstellingen zijn: 12.00, 13.30 en 
14.45 uur en het circus staat in de middenpassage 
van het winkelcentrum.

Alle kinderen, die aan de workshops hebben mee-
gedaan en die mogen dan vervolgens om 16.00 
uur zelf een voorstelling geven. Tussen de voorstel-
lingen door zullen diverse “circusartiesten” door het 
winkelcentrum lopen en hun kunsten vertonen.

Zomermarkt 
Tevens staan er op 24 en 25 aug. diverse kramen bij 
winkels met daarop leuke aanbiedingen en speci-
ale artikelen. 

Op zondag 25 aug is het koopzondag in WoensXL 
en staan er kinderattracties ter hoogte van Zeeman 
en Arke.

WWW.WOENSXL.NL

Het circus geeft drie voorstellingen en ook work-
shops waaraan kinderen kunnen deelnemen. De 
tijden van de voorstellingen zijn: 12.00, 13.30 en 
14.45 uur en het circus staat in de middenpassage 
van het winkelcentrum.

Alle kinderen, die aan de workshops hebben mee-
gedaan en die mogen dan vervolgens om 16.00 
uur zelf een voorstelling geven. Tussen de voorstel-
lingen door zullen diverse “circusartiesten” door het 
winkelcentrum lopen en hun kunsten vertonen.

Kindercircus Simsalabim & de Zomermarkt

Heeft u spullen? Hang deze advertentie dan aan uw voordeur! Voor meer info: www.scoutingpantarhei.nl

Scouting Panta Rhei organiseert de jaarlijkse vlooienmarkt ook dit jaar, met 
veel liefde en plezier, voor alweer het 46ste jaar. De uiterst belangrijke opbrengst 
gaat uiteraard naar het verzorgen van diverse speelactiviteiten voor de jeugd 
en het verder inrichten van de blokhut en het omliggende terrein. Inmiddels 
hebben we al een mooie en nieuwe blokhut, waar  onze scoutingleden weer 
met plezier kunnen knutselen, knopen, kampvuurtjes bouwen en spelen. 
Net als andere jaren rekenen wij op uw waardevolle spullen en uw aanwezigheid. 
De vlooienmarkt zal van 12.00 tot 16.00 uur op zaterdag 14 en zondag 15 
September 2013 plaatsvinden in en rond de blokhut aan de Pastoorsmast 12, 
Oude Landen in Nuenen.  
Ruim 60 gesorteerde kramen zoals: opbod, kleding, huishoudelijke artikelen, 
boeken, elektrische apparaten, speelgoed en nog veel meer. Natuurlijk is er 
ook een mooi terras met veel lekker eten en drinken, waar je even rustig kan 
genieten van de gezellige sfeer!

Pastoorsmast 12, Oude Landen, Nuenen
Vlooienmarkt 14 en 15 september 2013

12.00 - 16.00 uur. GRATIS Toegang
Ophaalschema:

 Nuenen Zuid: 31 augustus 2013
 Nuenen Noord: 7 september 2013

Het ophalen van de spullen gebeurd dit jaar 
op zaterdag 31 Augustus en 7 September vanaf 
10.00 uur en geldt alleen voor de bewoners 
van Nuenen. Wij hebben Nuenen opgesplitst in 
Zuid en Noord. In Zuid komen wij 31 Augustus 
en in Noord komen wij 7 September langs. De 
scheidingslijn loopt over de Europalaan (links) 
naar de rotonde (Smits van Ooyenlaan) naar 
de kruising (Beekstraat) over de Beekstraat 
richting Helmond. Heeft u spullen die wij 
kunnen gebruiken, hang deze advertentie dan 
zichtbaar aan uw voordeur. Zo zien wij snel dat 
u spullen heeft en komen ze dan ook graag 

bij u ophalen. Wij halen de volgende spullen 
NIET OP: asbest, banken, bedden, computer 
beeldschermen, kasten, koel/vrieskasten, ma-
trassen, plastic (tuin)meubels, (tuin)tegels, ten-
ten en vloerbedekking.
 Zijn we langs geweest, maar u was niet thuis. 
Dan kunt u de spullen ook zelf afgeven op 
werkdagen vanaf 2  t/m 13 september na 19.00 
uur, bij de blokhut Scouting Panta Rhei aan 
de Pastoorsmast 12, Oude Landen te Nuenen. 
Eventueel kunt u een afspraak maken om, als 
het mogelijk is, de spullen bij u op te halen. Bel 
dan 06 - 36 04 53 52.

Nuenen Zuid:
Zaterdag 31 Augustus

OPHAALSCHEMA VLOOIENMARKT 2013

Nuenen Noord:
Zaterdag 7 September

Europalaan Sm
its
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n 
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an

Beekstraat

Blokhut van Scouting Panta Rhei
Pastoorsmast 12, Oude Landen, Nuenen

Vlooienmarkt 2013... 
Voor mij als één van de organisatoren is het een afsluiting van drie drukke weken. 
Weken waarin we bezig zijn met een gezellige club mensen waarmee we deze ‘vlooien’ 
verzamelen en sorteren. Waarin we als organisatie alweer bezig zijn 
met opruimen en bedenken hoe we voldoende mensen krijgen 
om de vlooienmarkt in 2014 te draaien. 
Ik heb er zin in, kom gezellig langs op 14 en 15 september!! 
En wie weet, misschien heeft u zin om ons te helpen???

Carla van Vroenhoven (mede-organisator)

46ste NueNeNs grOOtste vLOOieNmarkt!


	RdL wk34 2013
	VP wk 34 RdL
	Gemeente RdL wk34 2013
	Adv Kersvers wk34 RdL 2013
	Adv Brabant Water wk34 RdL 2013
	Tekst brug RdL wk34 2013
	Adv Rijsingen wk34 RdL 2013
	CAN voorjaarskrant 2013 RdL web
	Tekst touwtrekken RdL wk34 2013
	Lindeblaadjes wk34 RdL 2013
	Tekst rest RdL wk34 2013
	Tekst kerk RdL wk34 2013
	Tekst sport RdL wk34 2013
	Adv Panta Rhei AP wk34 RdL 2013


