
W E E K D I E N S T E N
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

44-jarige Wetters 
geven feest
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met elkaar’

Nuenense 
Jeugd kan weer 
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met theater
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Geldig t/m:

Quik Service Nuenen

Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

Nog niet toe aan onderhoud of reparatie? 
Geef dan gerust de service van AutoCrew 
cadeau aan iemand anders! 

Geldig t/m:

Quik Service Nuenen

Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

Nog niet toe aan onderhoud of reparatie? 
Geef dan gerust de service van AutoCrew 
cadeau aan iemand anders! 

Geldig t/m:

Quik Service Nuenen

Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

Nog niet toe aan onderhoud of reparatie? 
Geef dan gerust de service van AutoCrew 
cadeau aan iemand anders! 

Geldig t/m:

Quik Service Nuenen

Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

Nog niet toe aan onderhoud of reparatie? 
Geef dan gerust de service van AutoCrew 
cadeau aan iemand anders! 

Geldig t/m:

Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Eerste competitie-
weekend door 
de ogen van de  
nieuwe hoofdcoach 
Ferry Visser

Mededeling over 
griepvaccinatie 

huisartsenpraktijk 
Rutten en van den Top:
De Huisartsenpraktijk heeft een extern 
bureau ingeschakeld voor het versturen  
van de uitnodigingen voor de griepvac-
cinaties. Als u hier bezwaar tegen hebt 
moet u dat voor 14 september kenbaar 
maken bij de assistente. Uw naam en 
adresgegevens worden na verzending 
door het extern bureau s.w.s vernie-
tigd. Mocht u überhaupt geen uitnodi-
ging willen ontvangen omdat u geen 
griepprik wilt dan graag dit melden bij 
de assistente.
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MAKELAAR PLUS?
Puur | Professioneel | Persoonlijk

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

O

 

Tekenen en schilderen  

Code 280 -  20 lessen - Prijs € 320,- Donderdag 9.15 - 11.45 uur Docent: Jan de Koning 
Start: 28 september 2017 

Deze cursus is voor mensen die al  enige of veel schilderervaring hebben. Het doel is om het werk naar een hoger nivo te brengen. We werken naar aanlei-ding van een onderwerp/ thema en soms naar de waarneming. Idee-ontwikkeling is een belangrijk onderdeel. Daarnaast is het altijd mogelijk om apart, aan je  eigen onderwerp/ je eigen idee te werken.  NIEUW: je kan nu ook uitproberen om te zien of het wat voor je is: 5 lessen vanaf 29 september voor € 80,-.

Teken en schilderen 
voor de jeugd
(8 t/m 12 jaar)

In deze cursus kunnen kinderen zich hele-maal uitleven in tekenen en schilderen! Op speelse manier wordt aandacht be-steed aan begrippen uit de teken- en schilderkunst, zoals diepte suggereren, kleuren mengen, compositie, zelf een stilleven opstellen, landschap,  dieren of portretten schilderen. Na het geven van een gezamenlijke opdracht loop ik bij  ieder langs en zal ik ieder kind individueel verder helpen. Van de kinderen wordt wel verwacht dat zij affiniteit met tekenen of schilderen hebben. Je krijgt les van een echte kunstenaar met veel ervaring in het lesgeven. Hij probeert de beste creatieve oplossingen in je naar boven te halen. Je mag je fantasie dus de vrije loop laten.
Code 45 - 12 lessen - Prijs € 85,-                     24 lessen - Prijs € 170,-Vrijdag 16.00 - 17.30 uur 
Docent: Peter Linnartz 
Start: 29 september 2017

Vervolgcursus fotografie

Code 505 - 15 lessen - Prijs € 240,- Zaterdag 10.00 - 12.00 
Docent: Maurits van Hout 
Start groep 1: 2 september 2017 Start groep 2: 16 september 2017

Voor het volgen van de cursus is een spie-gelreflexcamera een voorwaarde. Er zijn twee groepen. 

Basiscursus fotografie
Aan de hand van voorbeelden telkens een theorieles gevolgd door 1 of 2 praktijkles-sen waarin veel aandacht voor vragen.  Je bezit een spiegelreflexcamera en wil graag alle mogelijkheden beter gaan be-nutten. Uiteindelijk is het doel: de auto-matische functie van de camera niet meer te benutten. Aanbod komen o.a.: - werking van de spiegelreflexcamera - juiste camera instellingen 

- maken van een goed portret - de compositieleer 
- een introductie in beeldbewerking
Code 501 - 15 lessen - Prijs € 240,- Zaterdag 12.30 - 14.30 
Docent: Maurits van Hout 
Start: 7 oktober 2017 

Aanmelden: www.ateliervangogh.nl!

Programma 2017-2018www.ateliervangogh.nl

Laat je begeleiden door professioneel  opgeleide docenten die allemaal als zelf-standig kunstenaar actief zijn. 

Atelier Van Gogh in Nuenen is actief op het gebied van beeldende educatie. Het Atelier Van Gogh biedt u een breed scala aan kwaliteitscursussen en workshops op het gebied van beeldende kunst. Docenten van het voormalige CAN (Culturele Activiteiten Nuenen)  hebben het Atelier in 2015 Nuenen opgericht. Onze do-centen zijn opgeleid aan de Kunstacademie, zijn actief als autonoom kunstenaar. Gezamenlijk beschikken zij over een mooie atelierruimte in Het Klooster.
Het avontuur is belangrijk en uitdagend, maar op de eer-ste plaats staat bij het Atelier Van Gogh de professione-le benadering van het tekenen en schilderen centraal.  Je start met het leren van basisbeginselen zoals kijken, positie, verhoudingen, compositie, kleurgebruik, plasti-citeit en perspectief.  Zaken die al eeuwen fundamenten vormen van de beeldende kunst.  

Ga op avontuur! 

Vanaf eind september is er werk van cursisten te zien in het Klooster te Nuenen. Laat je inspireren en kies een cursus!

Tentoonstelling

Tekenen en schilderen  
Iedereen kan schilderen!  In deze praktijk-gerichte cursus ga je op zoek naar die ei-gen unieke scheppende vermogens. Tijdens deze cursus werkt iedereen aan zijn eigen werkstuk en bepaal je vooral zelf de onderwerpen, of abstractie. De docent loopt langs en draagt oplossingen aan om jouw werkstuk tot een goed einde te brengen. In gesprekken leer je elkaar steeds beter kennen en leiden kleine aan-wijzingen vaker tot grote stappen voor-waarts. Daarbij is er veel aandacht voor compositie en kleurgebruik maar word je ook geholpen met perspectief, vorm en verhouding, of de techniek van het door jouw gekozen materiaal zoals potlood, pastel, aquarel-, olie-, of acrylverf.

Code 230 - 24 lessen - Prijs € 370,- Dinsdag 19.30 - 22.00 uur 
Docent: Peter Linnartz  
Start: 26 september 2017 

Mentorklas
tekenen en schilderen 

De mentorklas is bedoeld voor mensen die al geruime tijd schilderen en overwegend zelfstandig kunnen werken. De begeleidend docent reikt, indien  gewenst, thema’s, ideeën en werkwijzen aan. Tijdens het werkproces is er voor elke deelnemer aan het atelier voldoende  gelegenheid voor overleg. De begeleider is 10 van de 25 bijeenkomsten aanwezig.
Code 220 - 24 lessen - Prijs € 163,- Dinsdag 13.15 - 15.30 uur 
Docent: Yolanda de Muijnck Start: 19 september 2017

Ei-tempera heeft als bijzondere eigen-  schap: diepe kleuren en een uniek fluweel- achtig, mat oppervlak. 
We maken zelf de verf met bestanddelen als eieren, olie, water en pigment.  Vervolgens gaan we er ook mee schil-deren. Cursisten kunnen zelf hun eigen  onderwerp bepalen of kiezen voor een  opdracht.

 

Ei-tempera verf maken (en ermee schilderen)

Code 237 - 3 lessen - Prijs € 45,- Maandag 9.15 - 11.45 uur 
Docent: Jan de Koning 
Start: 25 september 2017

Kindercursus tekenen, schilderen en drukwerk  (groep 4, 5,6,7,8) 

Tijdens de kindercursus tekenen leer je elke week weer iets anders met krijt, houtskool, verf of inkt en soms zelfs met twee materialen over elkaar. Ik heb een kast vol kunstenaars materiaal en dat gaan we allemaal uitproberen. Je leert ook hoe je verf moet mengen en hoe je diepte in een tekening krijgt. Ik vertel je over kleurenleer en over allerlei kunststro-mingen die we dan zelf ook uitproberen. Verder schilderen we vaak landschappen, mensen en dieren. Maar het is vooral   belangrijk om  je fantasie te gebruiken, daarom tekenen we ook veel over ver-halen en sprookjes. Je mag ook veel zelf verzinnen en uitproberen in mijn lessen en met kerst drukken we onze eigen kerst-kaarten met  linosnede. 
Code 43 - 24 lessen - Prijs € 150,- Woensdag 15.30 - 17.00 uur Docent: Ellis Renders 
Start: 27 september 2017

NIEUW

Programma van 
Atelier Van Gogh
Deze week bij Rond de Linde het pro-
gramma 2017-2018 van Atelier Van Gogh.

Chefstable organiseert pop-up restaurant in het Vincentre

Exclusief dineren tussen de kunst van Van Gogh
Door Caroline van Nes

p 29 en 30 september vindt een uniek evenement plaats in het Vin-
centre: u kunt gaan genieten van een viergangenmenu, met gerech-
ten die zijn geïnspireerd op schilderijen van Vincent van Gogh. Chef-
kok Abu Bakthari en Hasib Taheri van Chefstable catering hebben 

een menu samengesteld, waarbij kleur en smaak zijn afgestemd op het 
kleurenpalet van Van Goghs meesterwerken. Het zijn allemaal gerechten 
met een verhaal. Abu en Hasib zijn jeugdvrienden uit Nuenen, zij kwamen 
elkaar een paar jaar geleden bij toeval weer tegen. Abu werkte in verschil-
lende toprestaurants, maar wilde graag voor zichzelf beginnen. Hasib, 
bezig met een opleiding tot vastgoed professional, nam het bedrijfskundi-
ge gedeelte voor zijn rekening. Het bleek de ideale combinatie waaruit 
Chefstable kon groeien. In het Vincentre vertellen de jonge chef-kok en zijn 
zakenpartner over hun bedrijf, hun grote passie voor koken en hun visie op 
goed eten: dineren moet een beleving zijn. 

“Ik hou van koken”, begint Abu. “Ik heb 
vanaf mijn veertiende in allerlei res-
taurants gewerkt, van brasseries tot 
sterrenzaken en ik heb daar veel ge-
leerd. Wij houden allebei van mooie 
dingen, een lekkere sigaar, een goede 
whisky, sprankelende champagnes, we 
zijn eigenlijk Bourgondische jongens. 
Ik geloof er heilig in, dat goed eten 
mensen samenbrengt. Met een goed 

diner en een lekkere fles wijn zijn men-
sen ontspannen, met familie of vrien-
den bij elkaar, dat is mooi.” 

Chefstable
Hasib was al bezig met het voorwerk 
voor hun bedrijf, toen Abu nog dage-
lijks in een restaurant stond te koken. 
“We hebben allebei horeca ervaring en 
onze ouders zijn ook ondernemers”, 

vertelt Hasib. “Maar we hebben onder-
weg alles zelf moeten leren. We zijn nog 
jong en kwamen natuurlijk de nodige 
problemen tegen, maar dat zagen we als 
uitdaging.” Nu zijn ze twee jaar verder 
en Chefstable verzorgt catering op 
maat, voor bijzondere gelegenhe-
den, met topdiners op locatie. 
De mannen timmeren hard 
aan de weg en dat werpt 
zijn vruchten af. “Wat heel 
leuk wordt, is de komende 
Glow in november”, vertelt 
Abu. “Daar verzorgen we 
voor Philips een culinaire 
Glow week.”
Abu is voortdurend bezig met 
zoeken naar bijzondere, zorgvul-
dig geselecteerde ingrediënten en het 
uitproberen van nieuwe gerechten. 
Hiervoor maakt hij gebruik van de keu-
ken bij de studio’s van John Geven. 
“Hier hebben wij onze foto’s laten ma-
ken”, vertelt Hasib, “Hij bleek een per-
fecte keuken te hebben.” Abu: “Die keu-
ken heeft echt alles wat je je als kok 
maar kunt wensen, beter dan de Mi-
chelinrestaurants waar ik heb gewerkt, 
dus daar kan ik me helemaal uitleven.” 
De basis van het bedrijf ligt dus echt in 
Nuenen. “Ik kijk enorm uit naar eind 
september, om te mogen koken voor de 
gasten op deze bijzondere locatie”, zegt 
Abu. “We nemen een prachtig schilde-
rij, als startpunt voor een gerecht. Niet 
alleen de kleuren, maar ook de relatie 
met het boerenland en het feit dat ge-
werkt wordt met lokale ingrediënten, 
maken de beleving optimaal.”
 
Culinaire avond
De avond begint om 19.00 uur tussen 
de vijfenveertig schilderijen, die sa-
men het levenspanorama van Van 

Gogh vormen. Uniek, 
want alleen in dit 

weekend wordt dit ne-
gentig meter lange schil-

derij nog voor de allerlaatste 
keer getoond. Het genieten begint 
hier met het aperitief en amuses. 
Vervolgens gaat u naar het Vincentre, 
waar een viergangendiner met bij-
passende wijnen zal worden geser-
veerd, met koffie met friandises na. 
Het is een unieke ervaring om het 
Vincentre te beleven bij kaarslicht. U 
kunt met een glas wijn door de ten-
toonstelling wandelen, er zijn enkele 
gidsen aanwezig die over de schilde-
rijen van Van Gogh vertellen en het 
geheel wordt opgeluisterd door sfeer-
volle muziek. Een onvergetelijke culi-
naire avond. 

De kosten voor dit bijzondere diner 
zijn € 97,50 per persoon. U kunt re-
serveren door een mail te sturen naar: 
Info@chefstable.eu onder vermelding 
van uw naam, telefoonnummer, even-
tuele dieetwensen en de datum die u 
wilt reserveren. Telefonisch kan ook: 
040-2405007.
Voor meer informatie:
Facebook: Chefstable en Vincentre.

UIT ELKAAR, MET RESPECT! 
Op de Dag van de Scheiding kunt u vrijblijvend bij ons kantoor 
terecht voor een gratis scheidingscheck*.

*Mocht u onverhoopt verhinderd zijn of zijn wij bezet, maar maakt u wel direct op 
deze dag een afspraak, dan staan we u ook graag op een ander moment bij met 
een gratis scheidingscheck.

KHB advocaten en mediators, Industrieweg 67-A, 5683 CB BEST
T. 0499-325 868 of info@khbadvocaten.nl

DAG VAN DE 
SCHEIDING
8 september 2017

Van thuisbridger naar     
recreatief clubbridger
Speel je bridge, maar heb je nooit de stap gemaakt om op een club weke-
lijks te gaan bridgen? Speel je bridge thuis met vrienden of familieleden, 
maar de stap om deel te nemen aan bridge drives is tot nu toe te groot? Je 
twijfelt of het spelniveau, dan wel de speelsnelheid, van jou en je partner 
wel goed genoeg is?. Vind je anderzijds bridgen een geweldige, onderhou-
dende activiteit, waar je nog meer van zou willen kunnen genieten?

Dan bieden de gezamenlijke, bij de 
Nederlandse Bridge Bond aangeslo-
ten, bridgeclubs van Nuenen samen 
met KBO bridge jou, met of zonder 
bridgepartner, de gelegenheid je spel-
niveau op te krikken en op te frissen 
met de cursus ‘van Thuisbridger naar 
recreatief Clubbridger’.
Vanaf 27 september kun je komen brid-
gen op de woensdagmiddagen van 14.00 
tot 17.00 uur. Locatie: ruimte ‘D’n In-
loop’ in Het Klooster te Nuenen. Als je 
je opgeeft, krijg je vooraf per mail een 
stukje theorie met oefenstof toege-
stuurd. Het eerste half uur is er gelegen-
heid tot het stellen van vragen over het 
behandelde onderwerp. Daarna worden 
er, deels voorgestoken, spellen gespeeld. 
Je speelt twee, drie of vier spellen per 
ronde van een half uur. Er zijn één of 
meerdere ervaren spelers aanwezig 
voor ondersteuning. Inschrijfgeld €10,- 
per persoon, tevens contributie voor de 
eerste 5 sessies, daarna €1,- p.p. iedere 
keer dat men deelneemt. De cursusduur 

is 12 weken en na afloop wordt in over-
leg met de deelnemers beslist of deze op 
een of andere manier wordt voortgezet. 
Eén van de mogelijkheden kan zijn het 
spelen bij een club waar je weer méér 
bridgevrienden kunt maken.
In Rond de Linde staat er komende 
drie maanden wekelijks een column 
over bridge, verzorgd door bridgedo-
cent Noortje van den Broek, om uw 
kennis wat op te frissen over één van 
de onderwerpen die behandeld wor-
den in deze cursus:
Herbieding - tweede bijbod - SA ope-
ning en Stayman - Jacoby - afspelen 
SA contract - afspelen troefcontract - 
uitkomen - tegenspelen - volgbod - 
informatiedoublet - kaartwaardering 
- hoe verder?

De eerste editie van deze wekelijkse ar-
tikelen in de Rond de Linde tref je aan 
op de sportpagina achterin. Heb je inte-
resse deel te nemen, stuur dan een mail-
tje naar: jvanheijningen@onsnet.nu
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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 
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.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN  |  GEMEENTEHUIS: JAN VAN SCHIJNVELTLAAN 2  |  POSTBUS 10.000  |  5670 GA NUENEN  |  T 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 
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Bij een hittegolf: 
•  Drink per dag twee liter water.
•  Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.
 
Ordeverstoring 
•  Ga niet tegen de mensenstroom in.
•  Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de
 autoriteiten op.
•  Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.

Uitval stroom, gas, water of telefoon
•	Luister naar de calamiteitenzender met uw radio op 
 batterijen.
•  Doet de telefoon het nog? Bel dan niet onnodig 
 om overbelasting van het net te voorkomen.
•  Doet de stroom het nog? Kijk dan op de website 
 van uw gemeente of op www.crisis.nl. 
 Als www.crisis.nl niet is ingezet, wordt u op een 
 andere manier geïnformeerd. 

Overstroming
•	  Wordt verwacht dat het water tot uw huis komt? 
 Schakel gas en elektriciteit uit.
•  Zorg voor een persoonlijk noodpakket.
•  Als u niet weg kunt: luister naar de regionale 
 calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.

Kernongeval
•		Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Consumeer geen kraanwater, geen regenwater, 
 geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken 
 etenswaren.
•  Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en 
 dieren aan die buiten zijn geweest.

Gevaarlijke stoffen 
•	Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet 
 tocht, liefst midden in het huis of gebouw.
•  Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een
 doek voor uw neus en mond.

Grote brand
• Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel   
 mogelijk.
•  Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
 Ga dan voor een raam staan waar de brandweer 
 u kan zien.
•  Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Groot verkeersongeval 
•  Loop niet onnodig over de snelweg.
•  Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie 
 en ambulance.
•  Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto   
 en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

Terroristische aanslag 
• Breng uzelf in veiligheid.
•  Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
•  Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van  
 de daders, neem dan contact op met de politie. 

Ziektegolf 
•  Gebruik papieren zakdoekjes die u na 
 gebruik meteen weggooit.
•  Was regelmatig uw handen.
•  Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft. 

Instortingsgevaar 
•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 
 meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en   
 bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
•  Gebruik geen liften.
•  Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
 liggen en maak zo mogelijk geluiden
 op pijpen of buizen. 
•	Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen   
 andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.

Extreem weer  
Bij extreem slecht weer:
• Ga niet de weg/het water op als dit wordt 
 afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
•  Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten, 
 water, dekens en warme kleding mee.

Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.

Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u 
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast 
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare 
producten zijn. Kijk voor meer tips op www.nederlandveilig.nl.

Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.

•
•
•

•
•

•

Bij een hittegolf: 
•  Drink per dag twee liter water.
•  Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.
 
Ordeverstoring 
•  Ga niet tegen de mensenstroom in.
•  Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de
 autoriteiten op.
•  Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.

Uitval stroom, gas, water of telefoon
•	Luister naar de calamiteitenzender met uw radio op 
 batterijen.
•  Doet de telefoon het nog? Bel dan niet onnodig 
 om overbelasting van het net te voorkomen.
•  Doet de stroom het nog? Kijk dan op de website 
 van uw gemeente of op www.crisis.nl. 
 Als www.crisis.nl niet is ingezet, wordt u op een 
 andere manier geïnformeerd. 

Overstroming
•	  Wordt verwacht dat het water tot uw huis komt? 
 Schakel gas en elektriciteit uit.
•  Zorg voor een persoonlijk noodpakket.
•  Als u niet weg kunt: luister naar de regionale 
 calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.

Kernongeval
•		Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Consumeer geen kraanwater, geen regenwater, 
 geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken 
 etenswaren.
•  Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en 
 dieren aan die buiten zijn geweest.

Gevaarlijke stoffen 
•	Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet 
 tocht, liefst midden in het huis of gebouw.
•  Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een
 doek voor uw neus en mond.

Grote brand
• Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel   
 mogelijk.
•  Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
 Ga dan voor een raam staan waar de brandweer 
 u kan zien.
•  Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Groot verkeersongeval 
•  Loop niet onnodig over de snelweg.
•  Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie 
 en ambulance.
•  Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto   
 en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

Terroristische aanslag 
• Breng uzelf in veiligheid.
•  Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
•  Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van  
 de daders, neem dan contact op met de politie. 

Ziektegolf 
•  Gebruik papieren zakdoekjes die u na 
 gebruik meteen weggooit.
•  Was regelmatig uw handen.
•  Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft. 

Instortingsgevaar 
•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 
 meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en   
 bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
•  Gebruik geen liften.
•  Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
 liggen en maak zo mogelijk geluiden
 op pijpen of buizen. 
•	Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen   
 andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.

Extreem weer  
Bij extreem slecht weer:
• Ga niet de weg/het water op als dit wordt 
 afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
•  Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten, 
 water, dekens en warme kleding mee.

Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.

Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u 
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast 
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare 
producten zijn. Kijk voor meer tips op www.nederlandveilig.nl.

Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.

•
•
•

•
•

•

“KIJK OP UW WIJK” OP 11 SEPTEMBER
18.30 - 20.00 uur Omgeving Raupplaan / Anderegglaan
We verzamelen bij het parkeerterrein aan de Van Duynhovenlaan 
tegenover de school. 
Om 18.30 uur lopen we samen met u een rondje door de wijk. Zo 
kunt u precies laten zien waar u denkt dat er verbeterpunten zijn. U 
kunt uw meldingen heel eenvoudig aan ons doorgeven via de “Bui-
ten Beter” app voor Android en iPhone. Daarmee kunt u ter plaat-
se alle gegevens opnemen en doorsturen naar de gemeente. Meer 
info hierover vindt u op www.buitenbeter.nl . Melden via de website 
van de gemeente kan ook www.nuenen.nl. Of telefonisch via 040-
2631631.

VEILIGHEIDSMONITOR 
Hoe ervaart u de veiligheid en leefbaarheid in uw buurt? Heeft u de 
veiligheidsmonitor al ingevuld?
Mogelijk heeft u per post een uitnodiging van I&O Research ont-
vangen om de vragenlijst van de veiligheidsmonitor in te vullen. Dit 
is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen 
en het optreden van gemeente en politie bij u in de buurt. Door uw 
mening te geven, kunt u bijdragen aan de leerbaarheid en veiligheid 
in uw buurt. In de gemeente Nuenen c.a. zijn 1126 willekeurig geko-
zen inwoners voor het onderzoek geselecteerd.

De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek bij het 
vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. Voor de betrouw-
baarheid van het onderzoek is het van belang dat zoveel mogelijk 
burgers die benaderd worden, meedoen aan het onderzoek. 

Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitge-
voerd. Het gemeentelijk onderzoek is gestart omstreeks 17 augustus 
jl. Deelname aan het onderzoek kan via internet of schriftelijk. In 
de loop der jaren is het onderzoek al in meer dan 300 Nederlandse 
gemeenten uitgevoerd. De resultaten worden in maart 2018 ver-
wacht.

Meer informatie over de Veiligheidsmonitor vindt u op de website:
www.veiligheidsmonitor.nl. Bij vragen kunt u contact opnemen met 
Kim van der Bruggen, via 040 - 2631 661.

NUENEN CONTROLEERT    
OP HET PARKEREN
van caravans, kampeerwagens, aanhangwagens e.d.
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor de opsporingsambtenaren (boa’s) zijn 
benoemd. In de komende weken letten we extra op het parkeren 
van caravans, kampeerwagens, aanhangers e.d. Op de naleving van 
andere regels wordt uiteraard ook toegezien. 

Door het parkeren van bijzondere voertuigen kunt u overlast voor 
de omgeving veroorzaken. Denk hierbij aan parkeerplaatsen die 
onnodig bezet worden of de aantasting van het uiterlijk aanzien van 
uw straat. Wij hebben regelgeving voor het plaatsen van bijzondere 
voertuigen. 

De regels
U mag een woonwagen, kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, 
aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig:
•	 Niet	langer	dan	vijf	achtereenvolgende	dagen	op	de	openbare	

weg (inclusief parkeerplaatsen) parkeren;
•	 Niet	langer	dan	vijf	achtereenvolgende	dagen	geparkeerd	houden	

op een plaats die zichtbaar is vanaf een openbare plaats. Let op: 
dit geldt dus ook voor uw oprit of voortuin;

•	 op	uw	achtererf	plaatsen	als	het	bestemmingsplan	dit	toelaat;
•	 stallen	in	een	legale	caravanstalling.	

Let op:
Op de industrieterreinen De Pinckart, Berkenbosch (met uitzonder-
ing van de uitbreiding), Eeneind I en Eeneind II geldt bovenstaande 
beperking van vijf dagen niet.

Overtreding van de regels heeft gevolgen
Als u een caravan, camper of een ander bijzonder voertuig wilt 
plaatsen, vragen wij u vriendelijk rekening te houden met deze re-
gelgeving. De regels zijn terug te vinden in de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV). U kunt deze vinden via www.overheid.nl. Over-
tredingen kunnen leiden tot een boete van € 90,- (exclusief € 9,- ad-
ministratiekosten). Overtredingen die door de boa’s worden gecon-
stateerd kunnen, zonder het geven van een waarschuwing, leiden 
tot een boete.

Heeft u nog vragen of wilt u iets melden?
Als u wilt weten of het bestemmingsplan de stalling van voertuigen 
op uw achtererf toelaat, u vragen heeft over dit artikel of een meld-
ing wilt doen naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u contact 
opnemen met ons Klantcontactcentrum via het nummer (040) 2 
631 631. U kunt uw melding ook altijd kwijt op www.nuenen.nl. 

VERGUNNINGEN     
PERIODE 28-08-2017 EN 03-09-2017
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Molvense Erven 63B Oprichten woonhuis 

Dit is een kennisgeving en geen officiële publicatie. Het digitale ge-
meenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie. Abonneer 
je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te 
ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:

Datum Locatie Omschrijving 
29-08-2017 Gulberg -  Besluit vergunning archeologisch monument
  Nuenen c.a. gemeente Nuenen - aanleg half verharde  
   weg, Gulberg. 
28-08-2017 Jacobshoek 5 Ontwerpomgevingsvergunning brandveilig
  Jacob Catsstr. 1 gebruik 3 kinderopvanglocaties Kids Society
  Heuvel 5 Erica, gemeente Nuenen. 
28-08-2017 Nuenen c.a. Emigratie naar onbekend: 
   de heer M. Jellod, geboren 23 juli 1996. 

Dit is een kennisgeving en geen officiële publicatie. Het digitale ge-
meenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie. Abonneer 
je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te 
ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

GEMEENTEHUIS NUENEN
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 vol-
gende website: www.nuenen.nl

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

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

AFVALWEETJE

PMD inzameling: wat hoort er wel/niet in!  
Zie uw persoonlijke afvalkalender.
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COLLECTE
Volgende week wordt er gecollecteerd door St. Prinses Beatrix Spier-
fonds.

HOORZITTING BEZWAARSCHRIFTEN-
COMMISSIE ALGEMENE KAMER
Op maandag 18 september 2017 is er een hoorzitting van de alge-
mene kamer van de commissie voor de bezwaarschriften in het 
gemeentehuis. De volgende zaak komt aan de orde:
1. om 20.00 uur het bezwaarschrift ingediend tegen het besluit 

van 25 oktober 2016 waarbij een omgevingsvergunning is ver-
leend voor het verhogen van een bestaand hekwerk met ballen-
vangers aan Wettenseind ter hoogte van Pieterveld 2 t/m 30.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

WELKOMPICKNICK OP 9 SEPTEMBER 
In de kerktuin Clemenskerk Nuenen
Op zaterdag 9 september is er een 
welkompicknick voor oude én 
nieuwe Nuenenaren in de tuin 
van de Clemenskerk, Park 55 in 
Nuenen. Vergunninghouders 
en inwoners zijn welkom om 
elkaar (beter) te leren kennen 
onder het genot van een hapje, 
koffie/thee/limo en live muziek. 
Voor de nieuwe Nuenenaren is 
het belangrijk om Nederlands te 
leren praten en hun netwerk te ver-
groten. Iedereen (ook gezinnen met 
kinderen!) is van harte welkom!
Wanneer: zaterdag 9 september tussen 13.00-15.00 uur.
Waar: Pastorietuin Clemenskerk, Park 55, Nuenen.
Voor wie: oude en nieuwe Nuenenaren + vergunninghouders die al 
in Nuenen leven.
Organisatie: parochie Heilig Kruis, Protestantse Gemeente Nuenen 
en LEV-groep.
Aanmelden: graag! Stuur een mailtje naar: 
welkompicknick@onsnet.nu
Contact: Johan Douwes 040 - 28 38 873.

10 september Verenigingenmarkt: 

Waar een klein dorp groot in is
Het wordt feest op zondagmiddag 10 september. Ruim 60 verenigingen en 
vrijwilligersorganisaties laten van 13.00 tot 17.00 uur zien waar een klein 
dorp groot in is. Het Park is voor het doorgaand verkeer afgesloten zodat 
ontspannen over de markt kan worden gelopen. Tussendoor kan geluis-
terd worden naar diverse optredens op het bordes voor Het Klooster én in 
de kiosk. 

Na de opening van de markt is om 
13.15 uur een spetterend optreden van 
Mark Elbers. Het is zijn eerbetoon aan 
alle vrijwilligers in onze gemeente.
Om 13.50 uur en 16.00 uur kunt u luis-
teren naar Plezzang. Dit koor bestaat 
uit maar liefst 60 leden en zingt Neder-
lands repertoire. 
In de kiosk kunt u van 14.20 tot 15.20 
uur genieten van het KBO Senioren 
Orkest. Ze brengen een gevarieerd 
muziekprogramma. Ook van de KBO 
is de folklore dansgroep en de Line 
Dancegroep: om ongeveer 15.20 uur 
treden zij op voor Het Klooster.

Alle informatie over de Verenigingen-
markt, inclusief het optreedschema, is 
te vinden op:
www.verenigingenmarktnuenen.nl

In het kader van de Open Monumen-
tendag zijn er ook extra activiteiten, 
waaronder rondleidingen in de Cle-
menskerk en Het Klooster. U kunt 
kennismaken met het glas-in-lood be-
drijf van Geert Cooijmans, ontdekken 
hoe bier gebrouwen wordt door Brou-
werij Nuenhem én er zijn drie prachti-
ge oldtimers van Oldtimerclub ‘Nue-
nen Classics’. 

GGD-lezing over valpreventie
Op donderdag 14 september organiseert KBO Nuenen, in samenwerking 
met de PVGE Nuenen, in het kader van het themajaar ‘Langer zelfstandig 
wonen en veiligheid’, een lezing over valpreventie. De presentatie vindt 
plaats in het Trefpunt van de KBO in Het Klooster, begint om 10.00 uur en 
duurt, incl. pauze, tot ca. 11.30 uur. De presentatie is toegankelijk voor alle 
inwoners van Nuenen. Deelname is gratis en uiteraard krijgt u ook een kopje 
koffie of thee aangeboden. 

Onder het motto ’Valpreventie: blijf 
op eigen benen staan’ komt Chris der 
Kinderen medewerker van GGD Bra-
bant- Zuidoost, informatie verstrek-
ken. Ongelukjes in om het huis ko-
men voor bij alle leeftijdsgroepen. Bij 
ouderen wordt de kans echter groter 
dat zij letsel oplopen wanneer zij val-
len. Dit heeft onder andere te maken 
met lichamelijke veranderingen. Het 
is dus belangrijk om ongelukjes en 
valpartijen zoveel mogelijk te voorko-
men. Met behulp van een controlelijst 
worden tijdens deze voorlichtingsbij-
eenkomst de risicosituaties in de ei-
gen woonomgeving in beeld gebracht. 

Tevens wordt besproken hoe men de 
risico’s kan verkleinen en welke orga-
nisaties men daarbij om advies kan 
vragen. Het aanbod is verenigd in Val-
net. Informatie kunt u vinden via de 
website www.valnet.info 

Uit enkele belangrijke landelijke cij-
fers, welke onlangs door het CBS zijn 
vrijgegeven, is op te maken dat er spra-
ke is van een sterke stijging van fataal 
eindigende valpartijen, met name on-
der ouderen. In 2016 stierven iets 
meer dan 3300 personen na onfortuin-
lijke struikelingen (1914 vrouwen en 
1389 mannen). Het vallen/struikelen is 

hiermee in de top 10 van de meest 
voorkomende doodsoorzaken.

Ouderenorganisaties KBO, PCOB en 
het expertisecentrum VeilgheidNL 
melden voorts, dat jaarlijks 88.000 
ouderen na een struikelincident op 
de spoedeisende hulp belanden. 
Hierbij wordt opgemerkt dat de ge-
volgen van een botbreuk desastreus 
zijn voor de zelfstandigheid van ou-
deren. Permanente opname in een 
verpleeghuis is vaak het gevolg. Oor-
zaken: hoge of juist vaak te lage 
bloeddruk, desoriëntatie of moeite 
hebben met het bewaren van even-
wicht, (beginnende) dementie, on-
voldoende veiligheidsaanpassingen 
in huis of woonomgeving.
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Iedere week andere achtergrond
3 versies: Fruit, Brood en Vlees

KERSVERSDE 

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

 

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Voor een vertrouwd
stukje vlees!!!

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

Sla vinken 
4 stuks .....................................................4,00
Achterham
"Uit eigen keuken" 150 gram  .................3,25
Milano Spies
100 gram  ................................................1,95
Kip Cordon Bleus
4 stuks  ....................................................5,50
Honey Brie
Schnitzel gevuld met: 
Brie, honing en pijnboompitten
100 gram  ................................................1,75
Lasagne
500 gram  ................................................5,00

De best belegde broodjes!!

SPECIAL

SPECIAL

KOOPJE

weekaanbiedingen 
donderdag 7 t/m woensdag 13 september

Andijvie natuur Holland
 hele kilo 0,99
Bosuien Duitsland    
pan klaar   per bos 0,79

Venkel salade     
 250 gram 1,89

Rode grapefruit ZAF      
 6 stuks 2,99

Verse vijgen Turkije      
 2 stuks 0,99

Perssinaasappels
10 stuks 1,99Godfried de Vocht De Echte Bakker

Parkstraat 12a, tel (040) 283 13 93 Nuenen

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Bestel ook online:
www.bakkerijdevocht.nl

Mmmmm, lekker nazomeren!
Acties week 36 : geldig maandag 4 t/m zaterdag 9 september 2017_____________________________________________________

Brood van de week:
Godfried's meergranen  
Licht meergranenbrood in vloervorm 
2x halve € 1,95   € 189_____________________________________________________

Belgische koffiebroodjes
 
 3+1 GRATIS_____________________________________________________

Aardbeienbavaroisevlaai
Zachte bodem met banketbakkersroom 
en aardbeienbavaroise, 
mooi opgemaakt 
Half € 7,95   € 1495_____________________________________________________

Weesper moppen
en Bitterkoekjes
Heerlijk bij de koffie    per zakje € 250_____________________________________________________

Appelplaatcake
Kaneelcake met 
stukjes appel bovenop 3+1 GRATIS

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

Bekijk ook onze webshop 
www.slijterijvanlieshout.nl 

Paulaner of Erdinger 
Hefeweizen 0,5lt.   €1,20 

Jägermeister 
Kruidenlikeur 1lt. €18,95 

Glen Talloch 
Scotch whisky 1lt.  €14,95 

Hartevelt 
Jonge Jenever 1lt. €10,95 

Chungara Chili 
Sauvignon blanc of             

cab. Sauvignon-merlot 
5 +1 per fles          €5,95 

Acties geldig van 7 t/m 28 september 

VLUG 
KLAAR

www.fysiotherapiehendrix.nl | Kloosterstraat 15 | 06-19416234 | Nuenen

ALGEMEEN FYSIOTHERAPIE

OEDEEMTHERAPIE

TAPING

STEUNKOUSEN

ORTHOMOLECULAIRE TOEPASSINGEN

NIEUWE STIJL FYSIOTHERAPIE

Wij vragen voor enkele uurtjes per week
Bezorgers voor Rond de Linde: 

wijk Gerwen
(± 275 kranten) 

Ben je bereid om elke donderdag 
ons blad te bezorgen?
Dan ben jij dé persoon die wij zoeken.
Heb je belangstelling of wil je meer weten,
bel dan even 040 - 283 1200 of mail rdel@onsnet.nu

LEUKE BIJVERDIENSTE

PER1 JAN 2018

Spegelt 35 - 5674 CE - NUENEN
Tel. 040-283 21 73 / Fax 040-283 70 09

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

Voor al uw werkzaamheden op het gebied van
CV - gas - water - sanitair - zink
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44-jarige Wetters geven feest

‘Plezier maken met elkaar’
Door Edwin Coolen

‘We gaan groot uitpakken in Nederwetten’, zeggen voorzitter Wies Slegers en 
Paul van den Broek van carnavalsvereniging De Wetters. ‘Een driedaags feest 
voor de gemeenschap door de vereniging.’ Want op 15, 16 en 17 september 
vieren De Wetters hun 44-jarig bestaan. 

De Wetters
Bij de oprichting in 1974 werd de 
naam De Wetters gekozen. Dat is 
een deel van de dorpsnaam Neder-
wetten maar ook een slijpsteen. 
Die is in het logo van de carnavals-
vereniging verwerkt.

Bij de officiële oprichting van De Wet-
ters in 1974 waren Marinus Renders, 
Stan Verbruggen, Rini van Kessel, Jan 
van der Louw, Jan van Kemenade en 
André Nieuwweg betrokken. De voor-
bereidingen waren een jaar eerder al 
begonnen. Men zat met een paar man 
bij elkaar in De Kruik en wilde ook iets 
van carnaval brengen in Nederwetten, 
met Renders als eerste prins in 1974.

‘Vroeger had je alleen de kermis en car-
naval, de rest van het jaar niks. En car-
naval in die tijd dat waren vier balavon-
den, er werden nog geen extra dingen 
georganiseerd. Tegenwoordig hebben 
we het hele seizoen door activiteiten 
zoals de prinsenwissel, Bonte avonden, 
optocht en een brunch’, aldus Wies.
‘Een typische traditie van de Wetters is 
het bezoek aan het Eckartdal in Woen-
sel op de elfde van de elfde. Dan wordt 
daar de nieuwe prins bekend gemaakt. 
Het enthousiasme en de blijdschap die 
je daar ziet, maakt het heel dankbaar 
om te doen. We gaan er ieder jaar weer 
graag naar toe’, vult Paul van den Broek 
aan. Hij was Prins Ventilius in 2003. ‘Ik 
kwam vanuit Eindhoven hier wonen. 
Al snel stonden ze aan de deur, of ik 
prins wilde worden. Als je ervoor open 
staat en mee doet, word je snel opge-
nomen in de hechte Wettense ge-
meenschap.’ Aansluitend was Paul 
voorzitter van 2004 tot 2015.
Zijn opvolger, Wies Sleegers, was in 
2006 Prins Lowie Du Tantetrois, de 
33ste: ‘Ik had als thema de drie muske-
tiers, samen met mijn adjudanten. 
Daar hoorde ook een ringbaardje bij. 
Maar op een gegeven moment liep 
heel de carnavalsvereniging met ring-
baardjes.’ En De Wetters waren in 1991 
de eerste vereniging in de gemeente 
met een prinses carnaval, Truus Ver-
hoeven als Prinses Trui.

Wies: ‘Je ziet door de jaren heen steeds 
meer professionalisering, met meer 
regels en vergunningen. Dat moet ook 
wel, al is het spontane er wel wat af. 
Vroeger werden er meer geintjes en 
streken uitgehaald, dat mis ik wel eens. 

Zo hebben wij ooit Prins Michiellium, 
prins carnaval van Nuenen in 2000, 
ontvoerd. Wij wisten dat hij op een be-
paald moment graag in Nederwetten 
wilde zijn. Maar dat liet zijn carnavals-
agenda niet toe. Daarom hebben wij 
hem min of meer gekidnapt. Hij is toen 
‘vrijgekocht’ met bier.’

Rampjaar
In de geschiedenis van de Wetters is 
1998 ongetwijfeld het rampjaar. Wies: 
‘Een dubbel rampjaar. Want de toe-
komstige adjudant van dat jaar over-
leed achter het stuur aan een hartstil-
stand.’ En tijdens de optocht vatte de 
lijm vlam waarmee de watjes op de 
kostuums waren geplakt van de groep 
De Nederwatjes. In de paniek sloeg het 
vuur over van de één op de ander. En-
kele slachtoffers moesten opgenomen 
worden in brandwondencentra. ‘Met 
Aswoensdag zat de Lambertuskerk 
toen afgeladen vol. Dat toonde ook 
weer de saamhorigheid van het dorp.’

Feest 
44 prinsen en prinsessen carnaval later 
telt de vereniging zo’n 40 leden. Zij or-
ganiseren het driedaags jubileumfeest 
in de grote tent tussen de kerk en de 
kantine aan de Koppeldreef. ‘Op zon-
dag 17 september, na een speciale 

De eerste Raad van Elf van de Wetters met prins, met boven vlnr: Henk Sloots, Noud Ren-
ders, Annie Renders, Jan Donkers, Marinus Renders, Riny van Kessel, Jan van Kemenade.
Onder vlnr: Jan Bekkers, Andre Nieweg, Andre van Dooren, Jan van de Loo, Ton van Hoof, 
Addie van Kessel.

Links Wies en rechts Paul

kerkdienst en lunch, organiseren we 
een receptie voor alle (oud-)prinsen 
uit de regio, liefst in hun originele 
prinsenpak. Een groot prinsentreffen 
dus. Overigens is iedereen bij alle acti-
viteiten van harte welkom’, benadruk-
ken Wies en Paul.
Plezier maken. Met elkaar. Laat dat 
maar aan De Wetters en Nederwetten 
over.

Het volledige programma:
Vrijdag 15 september:
Hilarische Kienavond met Duo Vreemd. 
Open 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. En-
tree € 5,- met gratis kienkaarten voor 
elke ronde.
Zaterdag 16 september:
Kindermiddag. Open 13.00 uur, aan-
vang 13.30 uur, einde: 17.00 uur. Opge-
ven € 2,- met gratis drink & snoepkaart.
Zaterdagavond: Pop Up Fest met DJ Ric-
ky Berkers, DJ Gerard Ekdom en The 
Dirty Daddies. Aanvang 19.30 uur. Kaar-
ten à € 15,- via www.cvdewetters.nl.
Zondag 17 september:
Receptie/reünie (Prinsentreffen). Aan-
vang 14.00 uur. Gratis entree.

Dancing Queen
Altijd al een dancing queen willen 
zijn? Dan kunt u dat nu worden want 
dansdocente Carmelien de Haan-
Houben gaat vanaf maandag 11 
september weer van start in Het 
Klooster met jazz/moderne dansles-
sen voor vrouwen vanaf 35/40 jaar.

Ze heeft haar opleiding genoten aan de 
Engelse RAD (Royal academie of dan-
cing) en de Rotterdamse dansacademie.
Daarna danste ze in musicals van Annie 
M.G. Schmidt en het ballet van Vlaan-
deren. Samen met de dans en muziek-
groep Pandora maakte ze educatieve 
dansvoorstellingen voor scholen.
Sinds 1988 geeft ze balletlessen bij bal-
letgroep Bloesem in Mierlo en gaf ze 
jazz/moderne danslessen in Geldrop.
Met veel plezier geeft ze sinds vorig 
jaar les aan een erg enthousiaste groep 
in Nuenen..
Heb je zin om te ervaren hoe leuk het 
is om te dansen? Meld je dan voor 8 
september aan voor een vrijblijvende 
proefles op maandag 11 september.
De lessen zijn altijd op maandagavond 
van 20.00 - 21.00 uur in de balletzaal 
van Het Klooster, Park 1 in Nuenen.
Aanmelden bij C. de Haan.
Mailadres:carmelienhouben@icloud.
com. Tel. 06-15006669.

Een burgemeester die antikraak gaat wonen!
Het verbaast mij dat de Nuenense Burgemeester, de heer Maarten Houden, antikraak 
gaat wonen. 
Voor iedere inwoner van Nederland geldt, sinds de invoer van de Woningwet, dat er een 
passende woning wordt toegewezen. Dit betekent naar gelang het inkomen!!! Vanwege 
een restschuld, iets wat heel veel Nederlanders is overkomen, kan hij geen woning in Nue-
nen kopen. Komt het even goed uit, er worden begin deze maand, aan de Weverstraat een 
25 tal huurwoningen opgeleverd, op loopafstand van zijn werk!!! Deze huurwoningen 
hebben geen sociale huur, dus niet geschikt voor iemand met een smalle beurs.
Verdient een Burgemeester dan zo weinig, dat deze huizen in de Weverstraat te duur zijn of 
wil hij aan Nuenen nog meer verdienen? Hij gaat zogezegd antikraak wonen, maar het 
desbetreffende huis wel opknappen, dus er voor een langere tijd wonen.
Weet de heer Houben wel wat sociale huur is?
Nuenen slaagt er niet in om vluchtelingen, jongeren en iemand met een urgentie te huis-
vesten, dus schaam je Maarten Houben!

Tina Klep, Raessenshof 61, 5671 KG Nuenen

GroenLinks spoort het college aan eraan mee te werken dat de begunstigingsperiode van 
het Uitvaarthuis langer wordt uitgesteld.

In de raadsvergadering van 6 juli heeft GroenLinks Nuenen een warm pleidooi gehouden 
voor het handhaven van het Uitvaarthuis op de huidige plek. GroenLinks heeft dan ook uit 
volle overtuiging tegen het raadsvoorstel gestemd. Desondanks is het raadsvoorstel aan-
genomen en moet het Uitvaarthuis een andere locatie zoeken.
Vervolgens heeft GroenLinks een motie ingediend - samen met W70 en D66 - waarmee de 
ondernemer/eigenaar van het Uitvaarthuis ruim de tijd zou krijgen zonder de dreiging 
van een dwangsom naar een nieuwe locatie te zoeken. Deze motie werd aangenomen en 
het college van burgemeester en wethouders gaf aan ‘de motie te omarmen’.
Het college heeft op 22 augustus op verzoek van de rechtbank besloten de begunstigings-
termijn voor het uitvaarthuis te verlengen tot begin oktober. In eerste instantie had het 
college besloten de begunstigingstermijn na 28 augustus niet te verlengen omdat dit con-
form het vastgestelde beleid en conform de vaste jurisprudentie zou zijn. Misschien wilde 
ze wel, maar dacht ze het niet te kunnen.
Nu blijkt dat, wanneer de rechtbank bij het college een dergelijk verzoek indient, de weg 
vrij is om uitvoering te geven aan de binnen de raad breed gedragen wens het Uitvaart-
huis zonder de dreiging van een dwangsom ruim de tijd te geven een nieuwe locatie te 
zoeken. Dat is goed nieuws!
De ondernemer/gebruiker van het Uitvaarthuis heeft op 18 augustus bij de rechtbank een 
verzoek om een voorlopige voorziening tegen het collegebesluit (om de begunstigingster-
mijn niet te verlengen) ingediend. Wat ligt er nu meer voor de hand dan dat het college 
zich bij de behandeling van het verzoek coöperatief opstelt en de ondernemer/eigenaar 
geen strobreed in de weg legt?
Inmiddels heeft GroenLinks het college daartoe middels schriftelijke vragen aangespoord.
 

Boudewijn Wilmar,
Fractievoorzitter GroenLinks Nuenen c.a.

In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst 
kunnen worden met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.

Ingezonden brieven

 

Ik wil nog even terugkomen op het interview met een van onze wethouders in editie 34 
van de Nuenense krant. Daarin wordt vermeld dat de heer Raaijmakers zich in een be-
drijfspand aan de Pinckart wil gaan vestigen, weet de wethouder dit wel zeker, of moet het 
pand van zijn zwager verhuurd worden.
Volgens diezelfde wethouder zou de heer Raaijmakers toegegeven hebben dat hij te licht-
vaardig is begonnen aan het Aardappeleterssteegje, dit heeft hij gedaan nadat er door 
een ambtenaar is toegezegd dat alles was goedgekeurd en er alleen nog maar een brief 
gemaakt diende te worden richting de heer Raaijmakers, maar door drukke werkzaamhe-
den van de ambtenaar kon dit nog wel enkele weken duren.
Dus wat betreft de eventuele vergoeding zijn er wel degelijk beloftes gedaan.
En over het contact met mij daar zal ik maar over zwijgen, want dat wij als burgers maar 
bijzaak zijn voor het college is voor iedereen allang duidelijk.
Wij vragen de raadsleden ook eens goed na te denken over hun beslissing van het nieuwe 
bestemmingsplan en raadsleden het zou jullie sieren als je toe kunt geven dat er een fout 
gemaakt is.
Aangezien het college weer heeft laten zien dat ze zich van de inwoners van Nuenen niets 
aantrekt en geen prijs stelt op de mening van 4200 van hun inwoners gaan wij weer over 
tot actie.
Zaterdag 9-9-2017 staan wij verspreid in het dorp bij de winkels, wij vragen alle inwoners 
om onderstaande brief te tekenen waarin wij nogmaals duidelijk willen maken hoe de 
Nuenense mensen denken over een uitvaarthuis in het centrum van Nuenen.
Wij zullen de komende weken ook weer langs de deuren gaan om iedereen de kans te ge-
ven hun mening over te brengen naar het college.

Truus Verhoeven - Actiecomité Uitvaarthuis Nuenen moet blijven 

De brief die ter ondertekening wordt voorgelegd
Geacht college en raadsleden,
Wij als inwoners van Nuenen kunnen het niet langer accepteren dat er niet naar ons 
geluisterd wordt.
Het merendeel van de Nuenense bevolking is voor het bestaande Uitvaarthuis en 4200 
handtekeningen zeggen veel maar worden door u gewoon genegeerd. Vervolgens 
omarmt u een motie waarin een jaar uitstel wordt verleend en waar wordt afgezien 
van de dwangsom en u verwerpt deze vervolgens.
U stelt dat u open en transparant wilt communiceren. Wij zouden graag van u willen 
weten waarom u aan de mening van een echtpaar meer waarde toekent dan aan een 
petitie met 4200 handtekeningen.
Wij willen dat het huidige uitvaarthuis op deze mooie plek in het centrum van Nuenen 
blijft. Het staat namelijk dichtbij de kerken en het kerkhof.
Voor zover wij weten heeft dit pand een maatschappelijke bestemming en hier wordt 
aan voldaan. Er is veel leegstand in Nuenen en u zou ook blij kunnen zijn dat dit pand zo’n 
goede bestemming heeft dat ook nog gedragen wordt door de Nuenense bevolking.
Ik teken deze brief omdat ik het eens ben met de inhoud ervan en wil dat het Uitvaarthuis 
blijft in het centrum van Nuenen en gewoon door kan werken.
Wij willen beslist geen uitvaarthuis op een industrieterrein.

 

Open dag SDF Friends
Op zaterdag 9 september organiseert sportvereniging SDF Friends haar 
jaarlijkse open dag. Dit jaar staan er twee thema’s centraal: zelfverdediging 
voor kinderen en karate voor volwassenen. Het programma is toegankelijk 
voor publiek en er is gelegenheid voor jong en oud om mee te doen aan de 
diverse workshops. Nationale Ouderendag

Vrijdag 6 oktober gaat ook in Nuenen de Nationale Ouderendag van start. Dan 
worden wensen van individuele ouderen vervuld door het Nationaal Ouderen-
fonds, in samenwerking met het lokale comité Nuenen en haar vrijwilligers. Het 
comité Nuenen heeft uiteenlopende wensen ontvangen zoals bijvoorbeeld het 
bezoeken van Dierenrijk Nuenen tot het organiseren van een wijnproeverij of een 
dagje varen op de Biesbosch.
Om alle wensen in vervulling te kunnen laten gaan, zijn zij op zoek naar nog een 
aantal vrijwilligers die op deze dag graag iets bijzonders voor de ouderen uit onze 
gemeente willen betekenen. Opgeven als wensvrijwilliger kan via nuenen@natio-
naleouderendag.nl of via tel.nr. 040-2403002. Zie ook de site van de Nationaleou-
derendag 2017.

Programma
Het programma begint om 13.00 uur 
met een gezamenlijke training. Om 
14.00 uur geeft gastdocent Jasper Ver-
hoeven een workshop judo aan kinde-
ren van 6 tot 12 jaar. 
Tegelijkertijd geeft Sensei Antwan van 
Uden van karateschool Kyokushin Ni-
hon uit Uden een kata-clinic. Deze 
wordt gehouden in de naastgelegen 
sportzaal, Jacobushoek 7, te Nuenen.

Tot slot volgen er demonstraties ka-
rate en self-defence for kids (SDK). 
Deze demonstraties worden verzorgd 
door trainers en leerlingen van SDF 
Friends. 

Geïnteresseerden zijn van harte wel-
kom! Ons adres is: Jacobushoek 5, 
5672 HZ te Nuenen (naast basisschool 
‘de Wentelwiek’).
www.sdffriends.nl
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100  
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

ADVERTENTIES / ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 
E-mail: drij.mes@iae.nl 
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk 
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.

REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail: redactie@ronddelinde.nl
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur. 
Mariët Jonkhout, Edwin Coolen, Karin Aarts,
Josine Janssen, Nannie van den Eijnden en 
Caroline van Nes.
Aanleveren van digitale teksten 
vóór maandag 17.00 uur, anders in overleg.

Berichten en/of advertenties die door om-
standigheden foutief of niet geplaatst zijn, 
geven geen recht op schadevergoeding. 
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van 
rechten te worden aangeleverd.

© 2017 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, 
door fotokopieën, opnamen of op enige 
andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.”

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

BEZORGING 
Telefoon 040-2831200
E-mail: rdel@onsnet.nu
Ook voor verspreiding van folders.  
www.ronddelinde.nl

Volg ons ook op:

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Aardappeleterssteegje 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Te gast bij de    
gemeenteraad Nuenen c.a.
De gemeenteraad: u leest erover, u hoort ervan, u kijkt misschien naar de 
raadsvergadering op de LON. Maar hebt u nu echt een goed beeld van de ge-
meenteraad? Wat betekent het om gemeenteraadslid te zijn? En wat doet het 
CDA in de gemeenteraad? Waar staat de fractie voor? En wat kunt u doen? 

Wilt u antwoord op die vragen, meld u 
aan om bij de raadsvergadering van 
donderdag 28 september met het CDA 
een keer ‘Gast bij de raad’ te zijn. Wat 
kunt u dan verwachten? 
Om 17.30 uur wordt u welkom gehe-
ten door de CDA-fractie in Het Kloos-
ter.
Fractie en wethouder zullen u tijdens 
het nuttigen van een kopje koffie of thee 
en een broodje vertellen hoe het er in de 
gemeenteraad aan toe gaat en wat de ta-
ken, bevoegdheden en verantwoorde-
lijkheden van een gemeente(raad) zijn. 
Natuurlijk kunt u ook vragen stellen. 

Om 19.30 uur volgt u een gedeelte van 
de raadsvergadering vanaf de publieke 
tribune.

Rond 20.30 uur verlaten we de verga-
dering voor een gesprek met leden van 
het CDA-bestuur over de partij en het 
CDA in Nuenen c.a. Ook praten we 
onder het genot van een drankje nog 
na over uw indrukken. 
We besluiten deze avond rond 21.30 uur, 
waarna u zelf altijd de rest van de raads-
vergadering nog verder kunt volgen. 

Aan deze avond zijn geen kosten ver-
bonden. 
U kunt u tot 21 september aanmelden 
via het secretariaat:
e-mail: cdanuenen@onsnet.nu 
of bel 040 - 283 42 41 (L. de Laat); 
b.g.g. 040 - 283 16 31 (H. Nota) 
Website: www.nuenen.cda.nl Face-
book: @CDANuenen

Nieuw seizoen SeniorWeb Nuenen
Het vakantieseizoen nadert zijn einde en dus breekt er voor SeniorWeb Nue-
nen ook weer een nieuw seizoen aan. Naast een aantal vertrouwde activitei-
ten zijn er dit seizoen ook weer een aantal nieuwe zaken te verwachten.

Open dag
Het seizoen wordt traditioneel ge-
opend met een open dag, dit jaar op 
zaterdag 16 september van 10.00 tot 
15.00 uur in het cursuslokaal in de bieb 
(Jhr. Hugo van Berckellaan 18).
Hier vindt u alle informatie over de ac-
tiviteiten van SeniorWeb en kunt u in-
schrijven voor een nieuwe cursus, die 
dag zelfs met 10% korting op het cur-
susbedrag.

Helpdesk
De vertrouwde helpdesk op de maan-
dagmiddag (reeds gestart op 4 sept.) 
blijft in principe gratis, maar er wordt 
wel een bus geplaatst voor een vrijwil-
lige bijdrage. Mocht de hulpvraag ech-
ter een echte les zijn, dan kan er een 
afspraak gemaakt worden voor een 
privéles (tegen betaling) door een van 
de docenten op de maandag- of woens-
dagmiddag.

Cursussen
Naast de vertrouwde en ongewijzigde 
cursussen voor Windows beginners 
(Basis en Internet/Email) en gevorder-
den (Opfriscursus), de Tabletcursus-
sen, de Fotoalbumcursus en de Map-
pen & Bestandencursus zijn er dit sei-
zoen de volgende nieuwigheden te 
verwachten:
Cursus Android Smartphone: Voor 
echte beginners een kennismaking in 
twee lessen, uitgebreid met een aantal 
lessen voor mensen die over bepaalde 
onderwerpen meer willen leren.

Werken met een Mac: In het verleden 
heeft men mensen met een Apple 
computer altijd moeten teleurstellen, 
maar een nieuwe docent neemt dit nu 
voor z’n rekening.
Fotobewerking: Er wordt bekeken 
welk programma het meest geschikt is 
om het populaire en eenvoudige pro-
gramma Picasa te vervangen.
Klik & Tik: Onder deze titel verzorgt 
de organisatie oefenen.nl online cur-
sussen waarop de echte beginners in 
hun eigen tempo onder begeleiding 
met de computer kennis kunnen ma-
ken. In de Geldropse biblotheek waren 
deze cursussen heel populair, vandaar 
dat men er Nuenen ook mee wil star-
ten. Informatie hierover volgt later.
Werken met de DigiD: Dankzij subsi-
die van de bibliotheek kan deze cursus 
dit seizoen tegen zeer lage kosten ge-
geven worden.

Computercafé
De Computercafé presentaties starten 
pas in de loop van oktober. Informatie 
hierover kunt u later verwachten.

Verslag van de nationale zieken en ouderen dag van de zonnebloem

Er kan zoveel meer
Voor deze middag hadden zich vele gasten en vrijwilligers aangemeld. De 
viering werd gehouden in de grote zaal van de Jo van Dijkhof waar iedereen 
vanaf 13.30 uur welkom was. De zaal was dan ook helemaal vol. De voorgan-
ger van de dienst was dit jaar Pastoraal medewerker Jos Deckers. Zoals ieder 
jaar werd ook dit jaar de muziek verzorgd door de familie De Graaff. Het ge-
legenheidskoortje voor de Zonnebloem o.l.v. dirigent Harrie v.d. Boomen 
was ook dit jaar weer aanwezig.

De voorzitter van de Zonnebloem af-
deling Nuenen Yvonne Onstenk deed 
het openingswoordje waarna de dienst 
kon beginnen. Er werd goed geluisterd 
naar de teksten van Jos Deckers. Men 
genoot volop van de muziek van de 
fam. de Graaff en van de zang van het 
gelegenheidskoor met voor de gasten 
bekende liederen zodat er volop mee-
gezongen werd.

Jos sloot de dienst af met een slot-
woord. Daarna bedankte Yvonne On-
stenk allen die hadden meegeholpen 
aan deze dienst en nodigde iedereen 

uit voor een kopje koffie/thee met een 
traktatie en daarna voor een drankje. 
Dit alles werd weer verzorgd door on-
ze vrijwilligers, zodat alle gasten al 
pratend met elkaar konden genieten 
van deze gezellige middag.
Om 16.30 uur keerden de gasten heel 
tevreden huiswaarts en nadat alles 
weer keurig was opgeruimd gingen 
ook de vrijwilligers met een goed ge-
voel naar huis.
 

Fietscursus voor 
E-bike gebruikers
Het aantal elektrische fietsen neemt 
heel snel toe. Maar, helaas gebeuren 
er, relatief, ook veel ongelukken met 
deze fiets. Daarom organiseert Veilig 
Verkeer Nederland, afdeling Nuenen, 
in samenwerking met de afdeling Nue-
nen van de Fietsersbond en de Nue-
nense Ouderenbonden een fietscursus 
voor het gebruik van de elektrische 
fiets op woensdagochtend 27 septem-
ber van 9.30 tot 12.30 uur op de locatie 
Gemeenschapshuis Enode te Eeneind. 

De fietscursus bestaat uit twee 
onderdelen:
Theorie:
Opfrissen verkeersregels.
Eigenschappen van de elektrische fiets.
Kwetsbaarheid van de gebruiker.
Verschillende types elektrische fietsen.

Praktijk:
Waarbij een kort parcours gereden 
wordt om de behendigheid te vergro-
ten. Binnen dit parcours kan geoefend 
worden op het nemen van bochten, 
het links- en rechtsaf slaan, slalom, 
rem/noodstop en evenwicht.
Bij deze bijeenkomst zijn voor instruc-
tie en voorlichting begeleiders van 
Veilig Verkeer Nederland en de Fiets-
ersbond, een rij-instructeur en rijwiel-
handel Rubino aanwezig. 

Voelt u voor oefenen met een of uw ei-
gen elektrische fiets (E-bike)? Meld u 
dan nu aan! Schriftelijk, telefonisch of 
per e-mail bij VVN afdeling Nuenen. 
De kosten voor deelname bedragen 
€5,00 per persoon en de deelname staat 
open voor alle Nuenenaren. Veilig Ver-
keer Nederland afdeling Nuenen c.a.
Lindenlaan 10A 5671GK Nuenen Tel.: 
0402833810 / 0651309194 VVN.Nu-
enen@onsnet.nu 

Zeer geslaagde ezeltjesdag
Tekst en foto’s door Nancy Kleij

8 uur, iedereen was al weer druk in de weer om de laatste puntjes op de i te 
zetten. Het weer was ons goed gezind, de zon blonk hoog in de lucht, een 
graad of 22, de perfecte combinatie voor een geslaagde dag. En dat was het!
Rond 11 uur gingen de ezels met hun baasjes aan de ezeltocht beginnen, 
waar ze om half 12 bij het Enodegebouw verzamelden voor een gezellige 
lunch. Daar werden de ezels opgehaald door showcorps O&V en St. Antonius 
Schut, waar ze in een optocht naar het Jo Arts terrein wandelden. Na een op-
treden van het O&V en een welkomstwoord door schutterskoning Henk-Jan,  
kon de 32e ezeltjesdag beginnen.

Meteen liep het al lekker vol met en-
thousiaste kinderen en hun papa’s, ma-
ma’s, opa’s en oma’s. De spelletjes wa-
ren weer zeer in trek bij de kinderen, 
maar ook volwassen hebben we gezel-
lig zien spelen. Nieuw dit jaar waren de 
stoepranden (Kerby) van Novasport. 
Daar werd ook goed gebruik van ge-
maakt door jong en oud. Het leuke is 
dat deze ondernemer op het Eeneind 
woont.
Natuurlijk kon ook dit jaar Ruud met 
zijn muilezel Bella, hondje Robbie en 
kip Truus niet ontbreken. Na 4 maan-
den door Nederland te hebben gereisd, 
was zijn bestemming gelukkig het 
Eeneind. Hij heeft dit jaar weer veel 
kindjes gelukkig gemaakt door met 
Bella en de kar vele rondjes te maken 
over het  Jo Arts terrein. De opbrengst 
van deze ritjes is geschonken aan stich-
ting Ezelhoeve in Baarle Nassau. Deze 
stichting is een opvang voor verwaar-
loosde, mishandelde, zieke, oude en 
toekomstloze ezels uit Nederland en 
België.

Helaas kon dit jaar het berijden van de 
ezels niet doorgaan.  Door de oude 
leeftijd van de beestjes, moesten wij 
besluiten om dit niet door te laten 
gaan. Helaas hebben we kindjes daar-
door teleurgesteld, onze excuses daar-
voor. Wij hopen volgend jaar wel weer 
met andere ezels te kunnen rijden of 
we bedenken een leuk alternatief hier-
voor.
Door de veel giften van de Nuenense 
ondernemers konden wij ook dit jaar 
weer een loterij organiseren. De loten 
vlogen de deur uit en veel mensen heb-
ben weer leuke prijsjes gewonnen.
Zoals elk jaar was het bij de  ballonen-
clown en het schminken weer gezellig 
druk, we hebben weer mooie variaties 
voorbij zien komen.
Om 16.30 uur was het weer tijd voor 
het bekende ezeldiner, wat hebben de 
ezels gesmuld en de kinderen genoten.
Ezeltjesdag 2017 was weer een groot 
succes. Wij willen alle vrijwilligers, 
sponsoren. De Schut en allen die hun 
steentje hebben bijgedragen, hartelijk 
bedanken voor hun inzet.
Tot volgend jaar op 2 september 2018!

Funtastica:    
Sport en spelevenement 

Het Lorentz Casimir 
Lyceum viert de start 
van het nieuwe jaar

Zondag 10 september zijn alle ouders 
en kinderen van groep 7 en 8 van de 
basisscholen zijn van harte uitgeno-
digd op Funtastica, het jaarlijkse sport- 
en spelevenement. Kinderen van de 
brugklas laten daarbij vol trots hun 
nieuwe school aan hun ouders zien, 
waarbij er ook door de jongere kinde-
ren volop gespeeld en gesport kan 
worden. Leerlingen van het LCL zor-
gen voor muziek en begeleiding van de 
activiteiten. Na alle inspanningen is er 
voor iedereen een ijsje en ouders kun-
nen genieten van het terras met uit-
zicht op de sportvelden.

Toneelvereniging Mariahout 
speelt ‘de kleine prins’
Openluchttheater Mariahout is weer het decor voor drie bijzondere voor-
stellingen van toneelvereniging Mariahout. In het groene hart wordt door 
volwassenen en kinderen uit Laarbeek en omstreken een prachtig toneel-
stuk opgevoerd.

Kijken als een kind
Het verhaal van ‘de kleine prins’ is op-
gebouwd uit levenslessen. In de grijze 
wereld waar allerlei dingen moeten, 
houdt een klein meisjes zich nauwe-

lijks staande. De ontmoeting met haar 
buurman brengt verandering in die 
zaak. De excentrieke piloot vertelt 
haar het eigenaardige verhaal van zijn 
ontmoeting met ‘de kleine prins’. In het 
verhaal wordt op een filosofische wijze 
naar de wereld gekeken en krijgt de 
toeschouwer een verhaal over volwas-
sen worden, vriendschap, liefde en af-
scheid.

Kleurrijke voorstelling
Ondanks grijze kantoorklerken zal to-
neelvereniging Mariahout een prach-
tig aangeklede, kleurrijke voorstelling 
aan het publiek tonen. Het wereldbe-
roemde boek van Antoine de Saint-
Exupéry leent zich perfect voor het 
prachtige openluchttheater en haar 
creatieve spelersgroep. Acteurs en alle 
mensen achter de schermen zijn al 
maanden in touw om het publiek te 
kunnen trakteren op een bijzondere 
voorstelling, waar tragedie en humor 
elkaar regelmatig zullen afwisselen. 
Het publiek zal hier en daar subtiel een 
spiegel voorgehouden worden. Een 
kinderlijke blik in onze grotemensen-
wereld. 

Speeldata: zaterdag 9 september 20.00 
uur, zondag 17 september 14.30 uur en 
zaterdag 23 september 20.00 uur. Meer 
informatie: www.toneelvereniging-
mariahout.nl of www.openluchtthe-
atermariahout.nl
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Welkom Picknick in de kerktuin voor 
nieuwe en gevestigde Nuenenaren
Door Nannie van den Eijnden

Op zaterdag 9 september wordt een picknick gehouden in de kerktuin achter 
de parochie van de Clemenskerk aan het Park, een initiatief van parochie Hei-
lig Kruis, de Protestantse Gemeente en de LEV Groep. Iedereen is welkom!

De meeste statushouders in Nuenen 
hebben een moeilijke periode achter 
de rug. Met dit initiatief willen de or-
ganisatoren hen samen met andere 
Nuenenaren de Brabantse gastvrijheid 
laten proeven en hen hartelijk welkom 
heten onder het genot van een hapje, 
drankje en levende muziek. De pick-
nick is bedoeld om kennis te maken 
met elkaar en bij te dragen aan de inte-
gratie van deze nieuwe Nuenenaren. 
“We hebben ons in hen verplaatst en 
willen ze een nieuw begin helpen ma-
ken met focus op de toekomst. Vooral 
de groep die al een tot twee jaar in 
Nuenen woont willen we graag berei-
ken, want die is niet zo in beeld” vertelt 
initiatiefnemer Johan Douwes. “We 
willen ze graag laten kennismaken met 
de cultuur in Nuenen en in Nederland 
en hen helpen contacten te leggen. Het 
idee is de vluchtelingen onderling met 
elkaar te verbinden en vooral ook met 
de Nuenenaren”. 
Het is Johan opgevallen dat een arm 
land als Jordanië heel veel vluchtelin-
gen aan grond en werk heeft geholpen 
en dat heeft hem geraakt. “Ik wil nu 
iets doen” realiseerde hij zich en in een 

gesprek met zijn dochter ontstond het 
idee voor deze picknick. “Onder het 
eten kun je nu eenmaal makkelijk din-
gen met elkaar delen. Op het menu 
staan komkommersoep, Turks brood 
met humus, haringpartjes, kip en 
fruit. Wereldmuziekkoor Keskedee 
komt voor de muzikale omlijsting en 
zingt o.a. 'het leven is goed in het Bra-
bantse land'. Voor de kinderen is er 
een snoepzak met een ijsje, een spring-
kussen en ze kunnen meedoen aan 
een kleurwedstrijd” vertelt Johan. Hij 
is voorzitter van de werkgroep Diaco-
nie, die vanuit betrokkenheid en 
barmhartigheid mensen in nood wil 
helpen en een maatschappelijke bij-
drage wil leveren.

Er is een leuk programma gemaakt 
met een quiz waarin vragen worden 
gesteld als: wat betekent democratie? 
Vele Nuenenaren hebben zich al aan-
gemeld, de wethouder heeft gezegd 
dat ze komt en de vrijwilligers zijn za-
terdag al vroeg aanwezig voor het in-
richten van de tuin en het bereiden 
van de gerechten. Wat een geweldig 
initiatief!

Parkblaozersconcert
Op zondagmiddag17 september van 14.00-17.00 uur organiseert het blaasor-
kest ‘de Parkblaozers’ hun jaarlijkse najaarsconcert natuurlijk …. in het Park. 

Dit jaar wordt het een gezamenlijk optreden van de Parkblaozers en het blaasor-
kest Unity uit Eindhoven. Enkele jaren geleden was deze combinatie een groot 
succes. Een goede reden om dit weer eens te herhalen. Beide blaasorkesten zijn in 
de vorige eeuw opgericht en hebben zich de afgelopen jaren stevig ontwikkeld 
qua professionaliteit en muziekrepertoire. Om kort te zijn: alle ingrediënten zijn 
aanwezig voor een middag met gezellige, onderhoudende en zeker herkenbare 
muziek op een prachtige locatie.

Cultuur Overdag:

Twee films   
in september 
Op donderdag 14 september ver-
toont Cultuur Overdag de film ‘Spot-
light’ over een waargebeurd verhaal: 
het opzienbarende verslag waarmee 
The Boston Globe in 2003 de Pulitzer-
prijs in de wacht sleepte. Ook de ver-
filming werd overladen met prijzen, 
waaronder 2 Oscars (voor Beste Ori-
ginele Scenario en Beste film).

De onderzoeksafdeling Spotlight van de 
krant The Boston Globe wordt ingezet 
om verslag te doen van diverse seks-
schandalen binnen de katholieke kerk in 
Massachusetts in 2001. De zaak blijkt 
groter en ingewikkelder dan gedacht: 
tijdens de zoektocht naar de waarheid 
raakt men verwikkeld in een politiek 
spel waarbij ontdekt wordt dat niet alle 
partijen hetzelfde belang hebben. Toe-
gangsprijs voor de film: € 6,50 (inclusief 
een kopje koffie/thee). Op donderdag 28 
september kunt u kijken naar de natuur-
documentaire ‘De verborgen wereld op 
de Strabrechtse Heide’. Ruim drie jaar 
was Han Meeuwsen bezig met het ma-
ken van deze spectaculaire natuurdocu-
mentaire over het bijzondere heidege-
bied. Voorafgaand aan de vertoning 
wordt een korte inleiding gehouden 
waarin wordt verteld over de ontstaans-
geschiedenis van de film.
Toegangsprijs voor de film is: € 5,50.
Meer informatie over de films en pre-
views vindt u op www.cultuuroverdag.nl 
De films beginnen om 10.30 uur; de foy-
er is open vanaf 10.00 uur. Toegangs-
kaarten zijn te koop aan de balie van Het 
Klooster. Wilt u meer weten over Cul-
tuur Overdag? Kom dan naar de Vereni-
gingenmarkt op zondagmiddag 10 sep-
tember. Daar wordt ook de seizoensbro-
chure voor het seizoen 2017/2018 
gepresenteerd. De vrijwilligers van Cul-
tuur Overdag vertellen u er graag meer 
over. Koopt u die middag voor drie of 
meer voorstellingen toegangskaarten 
ontvangt u bovendien een leuke attentie.

Van de Veerdonk zet    
Het Klooster op stelten
 
Hij speelde jaren geleden als eerste in Het Klooster, en dit jaar is hij weder-
om van de partij: Mark van de Veerdonk. Het belooft een onvergetelijk 
feestje te worden. De Brabantse cabaretier speelt twee avonden, vrijdag 3 
en zaterdag 4 november, aanvang 20.30 uur. Kaarten kosten 16 euro en zijn 
verkrijgbaar in Het Klooster.
 
In zijn 15e voorstelling met de bizarre 
titel ‘KaasKleum’ vertelt Mark van de 
Veerdonk over zijn zoektocht naar 
dingen die er nog wel degelijk toe 

doen. Welke oen heeft bijvoorbeeld de 
sleutelhanger bedacht, de uitvinding 
die het mogelijk maakte om al je sleu-
tels in één keer kwijt te raken? Wie 
kwam op het onzalige idee om chips te 
gaan verkopen in ouwe tennisbal-ko-
kers? Het verhaal begint in de geboor-
teplaats van de Brabantse cabaretier, 
en trekt vervolgens   over een Japanse 
achtbaan via de website van zijn slager 
naar de Noordkaap.  
Het lachspektakel duurt zoals ge-
woonlijk ruim tweemaal 50 minuten. 
Daarbij staat, hangt en zit Mark weer 
tegen, onder of bovenop een idioot de-
corstuk, zo onderhand zijn handels-
merk. Net zoals de hoge grapdichtheid 
van zijn shows. Alleen Tokyo komt 
met zijn bevolking in de buurt, qua 
dichtheid dan. Het belooft weer een 
knotsgekke avond te worden in Het 
Klooster, als vanouds.

Sleutel gevonden
Afgelopen zondag gevonden in de 
Daniël Eyndhoutsgaarde 5 in Nuenen. 
Bent u ze verloren, neem dan contact 
op met 06-18837199.

Cursussen EHBO-
vereniging Nuenen
Het cursusseizoen van de EHBO-ver-
eniging Nuenen c.a. is weer begonnen! 

U kunt u inschrijven voor de volgende 
cursussen en trainingen:
•	 1.	EHBO	voor	volwassenen	(inclu-

sief EHBO aan kinderen en reani-
matie); begint op 15 november (10 
avonden)

•	 2.	EHBO	aan	kinderen;	begint	op	9	
november (4 avonden)

•	 3.	 Reanimatie	 en	 AED-bedienen;	
beginnen op 18 oktober én 25 ok-
tober (1 avond)

•	 4.	Herhaling	reanimatie;	op	28	no-
vember (1 avond)

Op onze website vindt u prijzen, data, 
inschrijfformulieren en achtergrond-
informatie. Natuurlijk kunt u ons bel-
len en/of mailen voor informatie en/of 
aanvraag inschrijfformulier.

En Van Gogh had inspiratie
Door Gillian de Bart

Maandag 28 augustus was het zover, mijn eerste activiteit bij de WLG in d’n 
Heuvel in Gerwen. Ik heb me laten strikken moet je weten. Laten strikken 
om voortaan de aankondigingen en verslagjes te schrijven voor de Werk-
groep Leefbaarheid Gerwen in uw plaatselijke krant. En weet je waar ik bang 
voor was? Dat alleen oudere mensen deze activiteiten zouden bezoeken. En 
eerlijk gezegd was ik ook de jongste aanwezige, maar na tien minuten was 
dit gevoel weg. Er zaten geen ouderen, er zaten mannen en vrouwen die er 
zin in hadden. Zin om elkaar weer te zien, zin in een lolletje en zin om weer 
wat te leren op deze mooie dag. Want een mooie warme dag was het, maar 
ondanks dat was de opkomst toch heel groot. 

Frans van der Horst vertelde ons over 
de frustraties die kunstenaars hebben 
tijdens het schilderen. Want als je iets 
goed wil doen is de frustratie groter, 
als het niet helemaal lukt zoals je het in 
je hoofd hebt. Frans lichtte er twee 
kunstenaars uit: Vincent van Gogh en 
Edvard Munch. Zo leerde hij ons dat 
van Gogh eigenlijk dominee had willen 
worden, maar andere dominees von-
den hem niet geschikt. Daarom ging 
hij ‘maar’ schilderen. Hij wilde de 
hardwerkende mens weergeven, maar 
wie wil er nu naar een schilderij kijken 
van een hardwerkend mens? Daarom 
schilderde hij ‘De Aardappeleters’. Hij 
gaf de mensen een aardappelgezicht 
en verfde het doek veel te donker. In 
het schilderij zitten kleine details zoals 
de verliefde ogen van het meisje, maar 
Vincent’s vriend zag het niet, veel te 
donker. Vincent werd er onzeker van 
en wilde het verbeteren, uiteindelijk 
heeft hij er elf lagen vernis over gezet 

en werd dat het uiteindelijke resultaat. 
Na dit hele verhaal waarin hij nog van 
Gogh met Munch vergeleek en schil-
derijen van hen liet zien, zette Frans 
ons aan het werk. Aanvankelijk had-
den maar twee mensen zich opgege-
ven om ook te willen schilderen, maar 
na Frans zijn inspirerende verhaal gin-
gen er toch zeker tien klaar zitten met 
schilderdoek en kwasten. Ook ik ging 
aan de slag en ondanks dat de anderen 
mijn werkje complimenteerden, zag ik 
de frustratie wel bij mezelf en vond ik 
de andere werkjes toch veel beter. Er 
zaten wat talenten tussen de dames, er 
waren namelijk geen heren die het 
aandurfden, zij bleven liever koffie 
drinken. Maar zoals Frans ons leerde: 
“Frustratie is een bron van inspiratie, 
als je het goed gebruikt.”
Houd de website en deze krant in de ga-
ten voor de volgende leuke activiteit van 
de WLG en laat je ook eens strikken: 
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl

Open Monumentendag in en rond het Park

Boeren, burgers en buitenlui
Zondag 10 september organiseert de Heemkundekring ‘De Drijehornick 
‘ samen met de Stichting Dwersverband de Open Monumentendag rond 
het Park. Vanaf 13.00 uur kunt u over de verenigingenmarkt rondwande-
len en bij de twee kramen van de heemkundekring veel leuke, leerzame 
informatie en boeken over de historie van het Park en Nuenen krijgen.

Verder krijgt u uitleg over hoe de 
heemkundekring met een metaal-
detector bodemvondsten doet en 
hoort u het verhaal over de histori-
sche waterput naast Het Klooster. 
Speciaal voor deze dag zijn de Cle-
menskerk en Het Klooster open. 
Daarnaast zijn er een glazenier en 
drie 3 Oldtimers en wordt ‘De Bleek’ 
in ere hersteld.

Reis in de tijd
Hoe bijzonder de geschiedenis van 
het Park is kunt u lezen in een mooi 
boekje dat u voor een euro kunt ko-
pen. Ook kunt u een rondwandeling 
downloaden via iZi.travel met onder-
staande QR-code. Als u deze nieuwe 
iZi.Travel app vooraf thuis al op uw 

mobiele telefoon instal-
leert en het Ontdek-
veld ‘Nuenen’ invoert, 
heeft u geen internet-
verbinding meer nodig. 

Deze app, met veel mooie histori-
sche foto’s en verhalen van ruim 30 
locaties aan het Park, is speciaal voor 
deze monumentendag ontwikkeld 
door Heemkundekring ‘De Drijehor-
nick’ en blijft daarna ook gewoon te 
gebruiken. Let op: er zijn vaak meer 
foto’s per locatie te zien. De makers 
staan open voor uw aanvullingen en 
verbeteringen.

Kom zondagmiddag 10 september 
gezellig naar het park, de centrale 
plek van Nuenen. Heemkundekring 
‘De Drijehornick’ wenst u veel ple-
zier met deze reis in de tijd. Like de 
app en zeg het voort!

heemkunde.nuenen@onsbrabantnet.nl

PS: Als u toch heerlijk aan de wandel 
bent, loopt u dan even een stukje 
verder naar de Berg voor nog een 
mooie reis terug in de tijd: in het Vin-
centre is van 10.00 tot 17.00 uur een 
bijzondere foto expositie te bezich-
tigen van Marie Louise Nijsing. Ze 
heeft acht boereninterieurs gefoto-
grafeerd, dichterbij huis dan u 
denkt. Interieurs met een hoog ge-
halte van toen, maar waar nog volop 
wordt geleefd. 

Fotografiecursussen gaan weer van start 
in Atelier Van Gogh!
Voor het veertiende jaar op rij start beroepsfotograaf en fotografiedocent Maurits 
van Hout weer fotografiecursussen in Het Klooster in Nuenen. 
Op 16 september start een basiscursus op de zaterdag om 12.30 uur. Er zijn nog 
plaatsen vrij. Meer informatie over inhoud, aanmelding en kosten zijn te vinden 
op: www.ateliervangogh.nl of http://fotografiecursusnuenen.nl. U kunt ook een 
mail sturen naar de docent, Maurits van Hout;: info@mauritsvanhout.com of hem 
bellen op telefoonnummer: 06 - 50 62 42 21.

Een foto van de vervolgcursus van vorig seizoen bij Atelier van Gogh in Het Klooster. 



 

Tekenen en schilderen  

Code 280 -  20 lessen - Prijs € 320,- 
Donderdag 9.15 - 11.45 uur 
Docent: Jan de Koning 
Start: 28 september 2017 

Deze cursus is voor mensen die al  
enige of veel schilderervaring hebben. 
Het doel is om het werk naar een hoger 
nivo te brengen. We werken naar aanlei-
ding van een onderwerp/ thema en soms 
naar de waarneming. Idee-ontwikkeling 
is een belangrijk onderdeel. Daarnaast 
is het altijd mogelijk om apart, aan je  
eigen onderwerp/ je eigen idee te werken.  
NIEUW: je kan nu ook uitproberen om te 
zien of het wat voor je is: 5 lessen vanaf 
29 september voor € 80,-.

Teken en schilderen 
voor de jeugd
(8 t/m 12 jaar)

In deze cursus kunnen kinderen zich hele-
maal uitleven in tekenen en schilderen! 
Op speelse manier wordt aandacht be-
steed aan begrippen uit de teken- en 
schilderkunst, zoals diepte suggereren, 
kleuren mengen, compositie, zelf een 
stilleven opstellen, landschap,  dieren of 
portretten schilderen. Na het geven van 
een gezamenlijke opdracht loop ik bij  
ieder langs en zal ik ieder kind individueel 
verder helpen. Van de kinderen wordt wel 
verwacht dat zij affiniteit met tekenen of 
schilderen hebben. Je krijgt les van een 
echte kunstenaar met veel ervaring in het 
lesgeven. Hij probeert de beste creatieve 
oplossingen in je naar boven te halen. 
Je mag je fantasie dus de vrije loop laten.

Code 45 - 12 lessen - Prijs € 85,- 
                    24 lessen - Prijs € 170,-
Vrijdag 16.00 - 17.30 uur 
Docent: Peter Linnartz 
Start: 29 september 2017

Vervolgcursus fotografie

Code 505 - 15 lessen - Prijs € 240,- 
Zaterdag 10.00 - 12.00 
Docent: Maurits van Hout 
Start groep 1: 2 september 2017 
Start groep 2: 16 september 2017

Voor het volgen van de cursus is een spie-
gelreflexcamera een voorwaarde. Er zijn 
twee groepen. 

Basiscursus fotografie

Aan de hand van voorbeelden telkens een 
theorieles gevolgd door 1 of 2 praktijkles-
sen waarin veel aandacht voor vragen.  
Je bezit een spiegelreflexcamera en wil 
graag alle mogelijkheden beter gaan be-
nutten. Uiteindelijk is het doel: de auto-
matische functie van de camera niet meer 
te benutten. Aanbod komen o.a.: 
- werking van de spiegelreflexcamera 
- juiste camera instellingen 
- maken van een goed portret 
- de compositieleer 
- een introductie in beeldbewerking

Code 501 - 15 lessen - Prijs € 240,- 
Zaterdag 12.30 - 14.30 
Docent: Maurits van Hout 
Start: 7 oktober 2017 

Aanmelden: www.ateliervangogh.nl!

Programma 2017-2018
www.ateliervangogh.nl

Laat je begeleiden door professioneel  
opgeleide docenten die allemaal als zelf-
standig kunstenaar actief zijn. 

Atelier Van Gogh in Nuenen is actief op het gebied 
van beeldende educatie. Het Atelier Van Gogh biedt u 
een breed scala aan kwaliteitscursussen en workshops 
op het gebied van beeldende kunst. Docenten van 
het voormalige CAN (Culturele Activiteiten Nuenen)  
hebben het Atelier in 2015 Nuenen opgericht. Onze do-
centen zijn opgeleid aan de Kunstacademie, zijn actief 
als autonoom kunstenaar. Gezamenlijk beschikken zij 
over een mooie atelierruimte in Het Klooster.

Het avontuur is belangrijk en uitdagend, maar op de eer-
ste plaats staat bij het Atelier Van Gogh de professione-
le benadering van het tekenen en schilderen centraal.  
Je start met het leren van basisbeginselen zoals kijken, 
positie, verhoudingen, compositie, kleurgebruik, plasti-
citeit en perspectief.  Zaken die al eeuwen fundamenten 
vormen van de beeldende kunst.  

Ga op avontuur! 

Vanaf eind september is er werk van cursisten te zien in het Klooster 
te Nuenen. Laat je inspireren en kies een cursus!

Tentoonstelling

Tekenen en schilderen  

Iedereen kan schilderen!  In deze praktijk-
gerichte cursus ga je op zoek naar die ei-
gen unieke scheppende vermogens. 
Tijdens deze cursus werkt iedereen aan 
zijn eigen werkstuk en bepaal je vooral 
zelf de onderwerpen, of abstractie. De 
docent loopt langs en draagt oplossingen 
aan om jouw werkstuk tot een goed einde 
te brengen. In gesprekken leer je elkaar 
steeds beter kennen en leiden kleine aan-
wijzingen vaker tot grote stappen voor-
waarts. Daarbij is er veel aandacht voor 
compositie en kleurgebruik maar word je 
ook geholpen met perspectief, vorm en 
verhouding, of de techniek van het door 
jouw gekozen materiaal zoals potlood, 
pastel, aquarel-, olie-, of acrylverf.
Code 230 - 24 lessen - Prijs € 370,- 
Dinsdag 19.30 - 22.00 uur 
Docent: Peter Linnartz  
Start: 26 september 2017 

Mentorklas
tekenen en schilderen 

De mentorklas is bedoeld voor mensen die 
al geruime tijd schilderen en overwegend 
zelfstandig kunnen werken. 
De begeleidend docent reikt, indien  
gewenst, thema’s, ideeën en werkwijzen 
aan. Tijdens het werkproces is er voor 
elke deelnemer aan het atelier voldoende  
gelegenheid voor overleg. De begeleider 
is 10 van de 25 bijeenkomsten aanwezig.

Code 220 - 24 lessen - Prijs € 163,- 
Dinsdag 13.15 - 15.30 uur 
Docent: Yolanda de Muijnck 
Start: 19 september 2017

Ei-tempera heeft als bijzondere eigen-  
schap: diepe kleuren en een uniek fluweel- 
achtig, mat oppervlak. 
We maken zelf de verf met bestanddelen 
als eieren, olie, water en pigment.  
Vervolgens gaan we er ook mee schil-
deren. Cursisten kunnen zelf hun eigen  
onderwerp bepalen of kiezen voor een  
opdracht.
 

Ei-tempera verf maken 
(en ermee schilderen)

Code 237 - 3 lessen - Prijs € 45,- 
Maandag 9.15 - 11.45 uur 
Docent: Jan de Koning 
Start: 25 september 2017

Kindercursus tekenen, 
schilderen en drukwerk  
(groep 4, 5,6,7,8) 

Tijdens de kindercursus tekenen leer 
je elke week weer iets anders met krijt, 
houtskool, verf of inkt en soms zelfs met 
twee materialen over elkaar. Ik heb een 
kast vol kunstenaars materiaal en dat 
gaan we allemaal uitproberen. Je leert 
ook hoe je verf moet mengen en hoe je 
diepte in een tekening krijgt. Ik vertel je 
over kleurenleer en over allerlei kunststro-
mingen die we dan zelf ook uitproberen. 
Verder schilderen we vaak landschappen, 
mensen en dieren. Maar het is vooral   
belangrijk om  je fantasie te gebruiken, 
daarom tekenen we ook veel over ver-
halen en sprookjes. Je mag ook veel zelf 
verzinnen en uitproberen in mijn lessen 
en met kerst drukken we onze eigen kerst-
kaarten met  linosnede. 

Code 43 - 24 lessen - Prijs € 150,- 
Woensdag 15.30 - 17.00 uur 
Docent: Ellis Renders 
Start: 27 september 2017

NIEUW



Aldus Albert Einstein. Dat geldt niet alleen 
voor iemand die zich in de natuurkunde 
wil bekwamen. Het gaat eigenlijk op voor 
je hele leven. Je hoeft geen speciaal talent 
te hebben voor beeldende kunst om toch 
nieuwe talenten bij jezelf te ontdekken. 
Nieuwsgierigheid is voor veel ontdek- 
kingen het beginpunt. Laat je nieuwsgie-
righeid de vrije loop, laat je inspireren en 
kies een cursus die het best bij je past. 

Wil je als beginner de basisbeginselen  
onder knie krijgen? Wil je abstract-, mo-
del-, portret- of landschapstekenen of 
-schilderen? Of heb je als gevorderde al  
ervaring met tekenen of schilderen en 
wil je begeleid worden door een ervaren,  
academisch opgeleide docent? Het kan  
allemaal bij het Atelier Van Gogh. 
Voor iedereen die nieuwsgierig is bieden 
we een inspirerende cursus.

“Ik heb geen speciaal talent. 
Ik ben slechts nieuwsgierig.”

Colofon 
Redactie: Ad van der Kolk  
Vormgeving: TOEV - Loes van Orsouw
Druk: Drukkerij Messerschmidt Nuenen  
Foto’s: docenten en cursisten  

www.ateliervangogh.nl
info@ateliervangogh.nl

studeerde aan de Academie voor Beel-
dende Vorming Tilburg en studeerde af 
als docent 1ste graads tekenen, schilderen 
en kunstgeschiedenis. Sindsdien is ze ver-
bonden aan diverse instellingen als docent 
tekenen en schilderen voor alle leeftijden. 
Ze verzorgt kunstgeschiedenislessen  
“Hedendaagse Kunst” op aanvraag. 

Peter Linnartz 

Yolanda de Muijnck  

Docenten 

studeerde aan de Academie voor Indus- 
triële Vormgeving, Eindhoven. Jan geeft 
les sinds 1989 in zeefdruk, schilderen, mo-
deltekenen, jongeren, volwassenen. Het 
doel van zijn cursussen: het werk van de 
cursisten naar een hoger niveau  brengen.

Marjo van Meer 

heeft de opleiding MO A+B tekenen in 
Tilburg gevolgd en de Jan van Eijck aca-
demie te Maastricht. Woont en werkt 
in Eindhoven. Sinds 1978 werkzaam 
als beeldend kunstenaar en als muzi-
kant actief. Naast schilder (schildert 
met ei-tempera) ook graficus (etsen). 
Zijn werk heeft een sterke relatie met 
de natuur en de cyclus van het leven. 

Ellis Renders 

is afgestudeerd aan de Koninklijke Acade-
mie voor Kunst en Vormgeving te ’s-Her-
togenbosch. Hij heeft veel geëxposeerd 
waaronder in Museum Kempenland. Mo-
menteel doceert hij veel aan diverse centra. 
Hij is actief in vele disciplines zoals grafiek, 
beeldhouwen en tekenen en schilderen. 

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 moge-
lijk 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.

Jacques van Erven 

studeerde af in Den Bosch aan de Konink-
lijke Academie voor Kunst en Vormge-
ving, afdeling autonome beeldende kunst  
2-dimensionaal, en behaalde de aanteke-
ning voor bevoegd kunstvakdocent. Sinds 
1993 geeft ze les in tekenen, schilderen en 
grafiek bij verschillende kunstencentra in 
de regio.

Jan de Koning

Maurits van Hout
is sinds 2002 fulltime actief als beroeps- 
fotograaf. Zijn opdrachtgevers zijn bladen 
en organisaties. Naast fotograferen is ook 
lesgeven een passie van hem. Sinds 1997 
geeft hij fotografiecursussen voor het  
Atelier Van Gogh en in zijn studio in  
Rijswijk.

José Jansen 
is opgeleid aan de Academie voor Beel-
dende Kunsten Tilburg, Academie voor 
Beeldende Kunsten ‘s Hertogenbosch en 
de Academie voor Industriële Vormgeving 
Eindhoven. Disciplines tekenen, schilde-
ren en grafiek. Naast het Atelier Van Gogh, 
werkt Jose bij vier andere kunstencentra, 
geeft workshops en werkt in opdracht 
als zelfstandig beeldend kunstenaar.
beeldhouwen en tekenen en schilderen. 

aanmelden: www.ateliervangogh.nl

Tekenen en schilderen  

Aan het begin van de cursus zijn er een 
paar gezamenlijke opdrachten. 
Een ieder wordt uitgedaagd zich te ver-
binden met een gekozen thema, of een 
bepaalde teken- of schildertechniek uit 
te proberen. In overleg bepalen we de  
thema’s. Vaak werken we dan naar de 
waarneming. Je gaat op zoek naar hoe 
iets op eigen wijze vorm te geven. 
Er is altijd inspiratie materiaal aanwezig.

Code 222 - 24 lessen - Prijs € 295,- 
Dinsdag 9.30 - 11.30 uur 
Docent: Marjo van Meer 
Start: 19 september 2017 

Landschap /  
buitenschilderen

De ervaring leert dat je buiten, oog in oog 
met je onderwerp, wat directer werkt. Het 
gaat vaak meer vanzelf. Je leert de essen-
tie van je onderwerp sneller vorm te geven 
en meer oog te hebben voor het totaal 
beeld. Dit kan je schilderwerk een nieuwe 
impuls geven. De eerste les is in het ate-
lier, hierna gaan we naar buiten en teke-
nen en schilderen we op locatie. Steeds 
op een nieuwe inspirerende plek. Teken en 
schildermateriaal naar eigen voorkeur.

Code 235 - 6 lessen - Prijs € 83,- 
Dinsdag 10.00 - 12.30 uur 
Docent: Marjo van Meer 
Start: 17 april 2018 

Cursussen 2017-2018

Een geschikte cursus voor wie graag in 
cursusverband 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.

Modeltekenen en  
-schilderen

Code 240 - 16 lessen - Prijs € 260,- 
Modelgeld € 80,- 
Woensdag 19.45 - 22.15 
Docent: José Jansen 
Start: 27 september 2017

Tekenen en schilderen  

In deze cursus maak je kennis met de vele 
kanten van het schilderen. Werken naar  
waarneming is een essentieel onder-
deel. De basis van het verbeelden, 
waarbij je gebruik maakt van foto-
materiaal maar ook van de fantasie.  
Tijdens de cursus wordt aan gezamenlij-
ke opdrachten gewerkt. De docent zal je  
persoonlijk begeleiden. (Er wordt hoofd-
zakelijk gewerkt met acrylverf).   

Code 232 - 8 lessen - Prijs € 125,- 
Donderdag 14.00 - 16.30 uur 
Docent: Jacques van Erven 
Start: 21 september 2017 
 

Code 231 - 24 lessen - Prijs € 370,- 
Donderdag 19.45 - 22.15 uur 
Docent: Jacques van Erven 
Start: 21 september 2017 

Abstract schilderen  

Wil je abstract leren schilderen of onder 
deskundige leiding een impuls  geven aan 
de manier waarop je nu schildert? Ben je 
op zoek naar een vrijer omgaan met kleur 
en vorm, een meer vanzelf creëren, het 
meer laten stromen van je creativiteit, 
dan biedt deze cursus een mogelijkheid 
een en ander uit te proberen. We probe-
ren verschillende technieken en gaan op 
zoek naar een meer gevoelsmatig contact 
maken met kleur en vorm. Op zoek naar 
een meer eigen manier van schilderen.

Code 310 - 8 lessen - Prijs € 125,- 
Maandag 19.30-22.00 uur 
Docent: Marjo van Meer 
Start: 2 oktober 2017

Tekenen en schilderen  
beginners & gevorderden

Er gaat een nieuwe wereld open. Je leert  
beter kijken en ook buiten het tekenen ga 
je meer zien van je omgeving. Daarnaast 
krijg je er plezier in om met krijt en verf op 
papier of doek te werken. Het geeft heel 
veel ontspanning. Je bent even weg uit de 
dagelijkse beslommeringen. Gaandeweg 
leer je de basisbegrippen van het tekenen 
en schilderen hanteren. Ook voor gevor-
derden die al de basisbeginselen onder de 
knie hebben, is deze cursus geschikt. Geef 
je snel op want er is maar beperkt plaats.

Code 255 - 12 lessen - Prijs € 180,- 
Woensdag 09.30 - 12.00 uur 
Docent: José Jansen 
Start: 4 oktober 2017 Portrettekenen en  

-schilderen 

Aan de hand van levende ‘portretten’ leer 
je een gezicht of “kop” opbouwen. Via ver-
schillende invalshoeken en manieren van 
aanpak komt u geleidelijk tot een goed 
lijkend portret. Iedereen wordt persoon-
lijk begeleid en er kan desgewenst ook ge-
schilderd worden.

Code 250 - 10 lessen - Prijs € 140,- 
Modelgeld € 40,- 
Woensdag 19.45 - 22.15 
Docent: José Jansen 
Start: februari 2018 



Aldus Albert Einstein. Dat geldt niet alleen 
voor iemand die zich in de natuurkunde 
wil bekwamen. Het gaat eigenlijk op voor 
je hele leven. Je hoeft geen speciaal talent 
te hebben voor beeldende kunst om toch 
nieuwe talenten bij jezelf te ontdekken. 
Nieuwsgierigheid is voor veel ontdek- 
kingen het beginpunt. Laat je nieuwsgie-
righeid de vrije loop, laat je inspireren en 
kies een cursus die het best bij je past. 

Wil je als beginner de basisbeginselen  
onder knie krijgen? Wil je abstract-, mo-
del-, portret- of landschapstekenen of 
-schilderen? Of heb je als gevorderde al  
ervaring met tekenen of schilderen en 
wil je begeleid worden door een ervaren,  
academisch opgeleide docent? Het kan  
allemaal bij het Atelier Van Gogh. 
Voor iedereen die nieuwsgierig is bieden 
we een inspirerende cursus.

“Ik heb geen speciaal talent. 
Ik ben slechts nieuwsgierig.”

Colofon 
Redactie: Ad van der Kolk  
Vormgeving: TOEV - Loes van Orsouw
Druk: Drukkerij Messerschmidt Nuenen  
Foto’s: docenten en cursisten  

www.ateliervangogh.nl
info@ateliervangogh.nl

studeerde aan de Academie voor Beel-
dende Vorming Tilburg en studeerde af 
als docent 1ste graads tekenen, schilderen 
en kunstgeschiedenis. Sindsdien is ze ver-
bonden aan diverse instellingen als docent 
tekenen en schilderen voor alle leeftijden. 
Ze verzorgt kunstgeschiedenislessen  
“Hedendaagse Kunst” op aanvraag. 

Peter Linnartz 

Yolanda de Muijnck  

Docenten 

studeerde aan de Academie voor Indus- 
triële Vormgeving, Eindhoven. Jan geeft 
les sinds 1989 in zeefdruk, schilderen, mo-
deltekenen, jongeren, volwassenen. Het 
doel van zijn cursussen: het werk van de 
cursisten naar een hoger niveau  brengen.

Marjo van Meer 

heeft de opleiding MO A+B tekenen in 
Tilburg gevolgd en de Jan van Eijck aca-
demie te Maastricht. Woont en werkt 
in Eindhoven. Sinds 1978 werkzaam 
als beeldend kunstenaar en als muzi-
kant actief. Naast schilder (schildert 
met ei-tempera) ook graficus (etsen). 
Zijn werk heeft een sterke relatie met 
de natuur en de cyclus van het leven. 

Ellis Renders 

is afgestudeerd aan de Koninklijke Acade-
mie voor Kunst en Vormgeving te ’s-Her-
togenbosch. Hij heeft veel geëxposeerd 
waaronder in Museum Kempenland. Mo-
menteel doceert hij veel aan diverse centra. 
Hij is actief in vele disciplines zoals grafiek, 
beeldhouwen en tekenen en schilderen. 

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 moge-
lijk 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.

Jacques van Erven 

studeerde af in Den Bosch aan de Konink-
lijke Academie voor Kunst en Vormge-
ving, afdeling autonome beeldende kunst  
2-dimensionaal, en behaalde de aanteke-
ning voor bevoegd kunstvakdocent. Sinds 
1993 geeft ze les in tekenen, schilderen en 
grafiek bij verschillende kunstencentra in 
de regio.

Jan de Koning

Maurits van Hout
is sinds 2002 fulltime actief als beroeps- 
fotograaf. Zijn opdrachtgevers zijn bladen 
en organisaties. Naast fotograferen is ook 
lesgeven een passie van hem. Sinds 1997 
geeft hij fotografiecursussen voor het  
Atelier Van Gogh en in zijn studio in  
Rijswijk.

José Jansen 
is opgeleid aan de Academie voor Beel-
dende Kunsten Tilburg, Academie voor 
Beeldende Kunsten ‘s Hertogenbosch en 
de Academie voor Industriële Vormgeving 
Eindhoven. Disciplines tekenen, schilde-
ren en grafiek. Naast het Atelier Van Gogh, 
werkt Jose bij vier andere kunstencentra, 
geeft workshops en werkt in opdracht 
als zelfstandig beeldend kunstenaar.
beeldhouwen en tekenen en schilderen. 

aanmelden: www.ateliervangogh.nl

Tekenen en schilderen  

Aan het begin van de cursus zijn er een 
paar gezamenlijke opdrachten. 
Een ieder wordt uitgedaagd zich te ver-
binden met een gekozen thema, of een 
bepaalde teken- of schildertechniek uit 
te proberen. In overleg bepalen we de  
thema’s. Vaak werken we dan naar de 
waarneming. Je gaat op zoek naar hoe 
iets op eigen wijze vorm te geven. 
Er is altijd inspiratie materiaal aanwezig.

Code 222 - 24 lessen - Prijs € 295,- 
Dinsdag 9.30 - 11.30 uur 
Docent: Marjo van Meer 
Start: 19 september 2017 

Landschap /  
buitenschilderen

De ervaring leert dat je buiten, oog in oog 
met je onderwerp, wat directer werkt. Het 
gaat vaak meer vanzelf. Je leert de essen-
tie van je onderwerp sneller vorm te geven 
en meer oog te hebben voor het totaal 
beeld. Dit kan je schilderwerk een nieuwe 
impuls geven. De eerste les is in het ate-
lier, hierna gaan we naar buiten en teke-
nen en schilderen we op locatie. Steeds 
op een nieuwe inspirerende plek. Teken en 
schildermateriaal naar eigen voorkeur.

Code 235 - 6 lessen - Prijs € 83,- 
Dinsdag 10.00 - 12.30 uur 
Docent: Marjo van Meer 
Start: 17 april 2018 

Cursussen 2017-2018

Een geschikte cursus voor wie graag in 
cursusverband 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.

Modeltekenen en  
-schilderen

Code 240 - 16 lessen - Prijs € 260,- 
Modelgeld € 80,- 
Woensdag 19.45 - 22.15 
Docent: José Jansen 
Start: 27 september 2017

Tekenen en schilderen  

In deze cursus maak je kennis met de vele 
kanten van het schilderen. Werken naar  
waarneming is een essentieel onder-
deel. De basis van het verbeelden, 
waarbij je gebruik maakt van foto-
materiaal maar ook van de fantasie.  
Tijdens de cursus wordt aan gezamenlij-
ke opdrachten gewerkt. De docent zal je  
persoonlijk begeleiden. (Er wordt hoofd-
zakelijk gewerkt met acrylverf).   

Code 232 - 8 lessen - Prijs € 125,- 
Donderdag 14.00 - 16.30 uur 
Docent: Jacques van Erven 
Start: 21 september 2017 
 

Code 231 - 24 lessen - Prijs € 370,- 
Donderdag 19.45 - 22.15 uur 
Docent: Jacques van Erven 
Start: 21 september 2017 

Abstract schilderen  

Wil je abstract leren schilderen of onder 
deskundige leiding een impuls  geven aan 
de manier waarop je nu schildert? Ben je 
op zoek naar een vrijer omgaan met kleur 
en vorm, een meer vanzelf creëren, het 
meer laten stromen van je creativiteit, 
dan biedt deze cursus een mogelijkheid 
een en ander uit te proberen. We probe-
ren verschillende technieken en gaan op 
zoek naar een meer gevoelsmatig contact 
maken met kleur en vorm. Op zoek naar 
een meer eigen manier van schilderen.

Code 310 - 8 lessen - Prijs € 125,- 
Maandag 19.30-22.00 uur 
Docent: Marjo van Meer 
Start: 2 oktober 2017

Tekenen en schilderen  
beginners & gevorderden

Er gaat een nieuwe wereld open. Je leert  
beter kijken en ook buiten het tekenen ga 
je meer zien van je omgeving. Daarnaast 
krijg je er plezier in om met krijt en verf op 
papier of doek te werken. Het geeft heel 
veel ontspanning. Je bent even weg uit de 
dagelijkse beslommeringen. Gaandeweg 
leer je de basisbegrippen van het tekenen 
en schilderen hanteren. Ook voor gevor-
derden die al de basisbeginselen onder de 
knie hebben, is deze cursus geschikt. Geef 
je snel op want er is maar beperkt plaats.

Code 255 - 12 lessen - Prijs € 180,- 
Woensdag 09.30 - 12.00 uur 
Docent: José Jansen 
Start: 4 oktober 2017 Portrettekenen en  

-schilderen 

Aan de hand van levende ‘portretten’ leer 
je een gezicht of “kop” opbouwen. Via ver-
schillende invalshoeken en manieren van 
aanpak komt u geleidelijk tot een goed 
lijkend portret. Iedereen wordt persoon-
lijk begeleid en er kan desgewenst ook ge-
schilderd worden.

Code 250 - 10 lessen - Prijs € 140,- 
Modelgeld € 40,- 
Woensdag 19.45 - 22.15 
Docent: José Jansen 
Start: februari 2018 



 

Tekenen en schilderen  

Code 280 -  20 lessen - Prijs € 320,- 
Donderdag 9.15 - 11.45 uur 
Docent: Jan de Koning 
Start: 28 september 2017 

Deze cursus is voor mensen die al  
enige of veel schilderervaring hebben. 
Het doel is om het werk naar een hoger 
nivo te brengen. We werken naar aanlei-
ding van een onderwerp/ thema en soms 
naar de waarneming. Idee-ontwikkeling 
is een belangrijk onderdeel. Daarnaast 
is het altijd mogelijk om apart, aan je  
eigen onderwerp/ je eigen idee te werken.  
NIEUW: je kan nu ook uitproberen om te 
zien of het wat voor je is: 5 lessen vanaf 
29 september voor € 80,-.

Teken en schilderen 
voor de jeugd
(8 t/m 12 jaar)

In deze cursus kunnen kinderen zich hele-
maal uitleven in tekenen en schilderen! 
Op speelse manier wordt aandacht be-
steed aan begrippen uit de teken- en 
schilderkunst, zoals diepte suggereren, 
kleuren mengen, compositie, zelf een 
stilleven opstellen, landschap,  dieren of 
portretten schilderen. Na het geven van 
een gezamenlijke opdracht loop ik bij  
ieder langs en zal ik ieder kind individueel 
verder helpen. Van de kinderen wordt wel 
verwacht dat zij affiniteit met tekenen of 
schilderen hebben. Je krijgt les van een 
echte kunstenaar met veel ervaring in het 
lesgeven. Hij probeert de beste creatieve 
oplossingen in je naar boven te halen. 
Je mag je fantasie dus de vrije loop laten.

Code 45 - 12 lessen - Prijs € 85,- 
                    24 lessen - Prijs € 170,-
Vrijdag 16.00 - 17.30 uur 
Docent: Peter Linnartz 
Start: 29 september 2017

Vervolgcursus fotografie

Code 505 - 15 lessen - Prijs € 240,- 
Zaterdag 10.00 - 12.00 
Docent: Maurits van Hout 
Start groep 1: 2 september 2017 
Start groep 2: 16 september 2017

Voor het volgen van de cursus is een spie-
gelreflexcamera een voorwaarde. Er zijn 
twee groepen. 

Basiscursus fotografie

Aan de hand van voorbeelden telkens een 
theorieles gevolgd door 1 of 2 praktijkles-
sen waarin veel aandacht voor vragen.  
Je bezit een spiegelreflexcamera en wil 
graag alle mogelijkheden beter gaan be-
nutten. Uiteindelijk is het doel: de auto-
matische functie van de camera niet meer 
te benutten. Aanbod komen o.a.: 
- werking van de spiegelreflexcamera 
- juiste camera instellingen 
- maken van een goed portret 
- de compositieleer 
- een introductie in beeldbewerking

Code 501 - 15 lessen - Prijs € 240,- 
Zaterdag 12.30 - 14.30 
Docent: Maurits van Hout 
Start: 7 oktober 2017 

Aanmelden: www.ateliervangogh.nl!

Programma 2017-2018
www.ateliervangogh.nl

Laat je begeleiden door professioneel  
opgeleide docenten die allemaal als zelf-
standig kunstenaar actief zijn. 

Atelier Van Gogh in Nuenen is actief op het gebied 
van beeldende educatie. Het Atelier Van Gogh biedt u 
een breed scala aan kwaliteitscursussen en workshops 
op het gebied van beeldende kunst. Docenten van 
het voormalige CAN (Culturele Activiteiten Nuenen)  
hebben het Atelier in 2015 Nuenen opgericht. Onze do-
centen zijn opgeleid aan de Kunstacademie, zijn actief 
als autonoom kunstenaar. Gezamenlijk beschikken zij 
over een mooie atelierruimte in Het Klooster.

Het avontuur is belangrijk en uitdagend, maar op de eer-
ste plaats staat bij het Atelier Van Gogh de professione-
le benadering van het tekenen en schilderen centraal.  
Je start met het leren van basisbeginselen zoals kijken, 
positie, verhoudingen, compositie, kleurgebruik, plasti-
citeit en perspectief.  Zaken die al eeuwen fundamenten 
vormen van de beeldende kunst.  

Ga op avontuur! 

Vanaf eind september is er werk van cursisten te zien in het Klooster 
te Nuenen. Laat je inspireren en kies een cursus!

Tentoonstelling

Tekenen en schilderen  

Iedereen kan schilderen!  In deze praktijk-
gerichte cursus ga je op zoek naar die ei-
gen unieke scheppende vermogens. 
Tijdens deze cursus werkt iedereen aan 
zijn eigen werkstuk en bepaal je vooral 
zelf de onderwerpen, of abstractie. De 
docent loopt langs en draagt oplossingen 
aan om jouw werkstuk tot een goed einde 
te brengen. In gesprekken leer je elkaar 
steeds beter kennen en leiden kleine aan-
wijzingen vaker tot grote stappen voor-
waarts. Daarbij is er veel aandacht voor 
compositie en kleurgebruik maar word je 
ook geholpen met perspectief, vorm en 
verhouding, of de techniek van het door 
jouw gekozen materiaal zoals potlood, 
pastel, aquarel-, olie-, of acrylverf.
Code 230 - 24 lessen - Prijs € 370,- 
Dinsdag 19.30 - 22.00 uur 
Docent: Peter Linnartz  
Start: 26 september 2017 

Mentorklas
tekenen en schilderen 

De mentorklas is bedoeld voor mensen die 
al geruime tijd schilderen en overwegend 
zelfstandig kunnen werken. 
De begeleidend docent reikt, indien  
gewenst, thema’s, ideeën en werkwijzen 
aan. Tijdens het werkproces is er voor 
elke deelnemer aan het atelier voldoende  
gelegenheid voor overleg. De begeleider 
is 10 van de 25 bijeenkomsten aanwezig.

Code 220 - 24 lessen - Prijs € 163,- 
Dinsdag 13.15 - 15.30 uur 
Docent: Yolanda de Muijnck 
Start: 19 september 2017

Ei-tempera heeft als bijzondere eigen-  
schap: diepe kleuren en een uniek fluweel- 
achtig, mat oppervlak. 
We maken zelf de verf met bestanddelen 
als eieren, olie, water en pigment.  
Vervolgens gaan we er ook mee schil-
deren. Cursisten kunnen zelf hun eigen  
onderwerp bepalen of kiezen voor een  
opdracht.
 

Ei-tempera verf maken 
(en ermee schilderen)

Code 237 - 3 lessen - Prijs € 45,- 
Maandag 9.15 - 11.45 uur 
Docent: Jan de Koning 
Start: 25 september 2017

Kindercursus tekenen, 
schilderen en drukwerk  
(groep 4, 5,6,7,8) 

Tijdens de kindercursus tekenen leer 
je elke week weer iets anders met krijt, 
houtskool, verf of inkt en soms zelfs met 
twee materialen over elkaar. Ik heb een 
kast vol kunstenaars materiaal en dat 
gaan we allemaal uitproberen. Je leert 
ook hoe je verf moet mengen en hoe je 
diepte in een tekening krijgt. Ik vertel je 
over kleurenleer en over allerlei kunststro-
mingen die we dan zelf ook uitproberen. 
Verder schilderen we vaak landschappen, 
mensen en dieren. Maar het is vooral   
belangrijk om  je fantasie te gebruiken, 
daarom tekenen we ook veel over ver-
halen en sprookjes. Je mag ook veel zelf 
verzinnen en uitproberen in mijn lessen 
en met kerst drukken we onze eigen kerst-
kaarten met  linosnede. 

Code 43 - 24 lessen - Prijs € 150,- 
Woensdag 15.30 - 17.00 uur 
Docent: Ellis Renders 
Start: 27 september 2017

NIEUW
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Bijzondere foto expositie bij Vincentre

Nu in Toen: Boeren-interieurs
Boeren-interieurs met een hoog gehalte van ‘toen’, maar nog steeds volop 
in gebruik door de bewoners. Twee werelden in één beeld. Heel af en toe 
komt fotografe Marie Louise Nijsing zo’n interieur tegen in de omgeving 
van Nuenen. Alle reden voor haar om het ‘nu’ en ‘toen’ vast te leggen. Van-
wege Open Monumentendag verzorgt het Vincentre een fototentoonstel-
ling over deze bijzondere interieurs van 9 september tot eind 2017.

Het was voor Vincentre een optelsom. 
Open Monumentendag 2017 heeft 
als thema Boeren, Burgers en Buiten-
lui en Marie Louise Nijsing biedt een 
prachtige fotoserie aan over boeren-
interieurs. Beide onderwerpen zijn di-
rect verbonden met Van Gogh. 

Laatste pareltjes
De boerenzoon trok in de boerderij 
van zijn ouders en zette het bedrijf 
voort. Van generatie op generatie. 
De laatste jaren is het voor de jeugd 
niet meer zo vanzelfsprekend om het 
bedrijf van hun ouders over te ne-
men. Wat overblijft, zijn boerderijen 
met interieurs waarin nog veel van 
‘toen’ is terug te vinden, en die in het 
‘nu’ nog steeds functioneel zijn voor 
de oude bewoner(s). Zulke boerde-
rijen nemen in aantal wel snel af. 

Ontdekkingstocht
Voor menig bezoeker van de ten-
toonstelling wordt het een ontdek-
kingstocht in het verleden. Bij het 
zien van gebruiksvoorwerpen, wand-
decoratie en meubilair op de foto’s 
zal de kijker ongetwijfeld veel her-
kennen en zichzelf de vraag stellen: 
wat hebben of hadden wij bij onszelf 
staan, en wat hadden onze ouders of 
grootouders staan? Dan is de sprong 
niet zo groot meer naar de tijd van 
Vincent van Gogh, die hier ruim 130 
jaar geleden woonde en werkte en 
ons door zijn ogen het boerenleven 
van toen laat zien in zijn tekeningen 
en schilderijen.

Haar foto expositie valt samen met 
het thema van Open Monumenten-
dag (boeren, burgers en buitenlui) en 
is vanaf komend weekend tot eind dit 
jaar te bewonderen. Vanaf april is ze 
ermee bezig geweest, ze heeft net 
het laatste gesprek achter de rug. 
“Het is een ‘team effort’ geweest” ver-
telt Marie Louise, “alle boeren hebben 
belangeloos meegewerkt. Ik ben dit 
gaan doen, omdat ik het interessant 
vind en heb letterlijk gewoon bij hen 
aangeklopt. Na enige aarzeling ben ik 
heel gastvrij ontvangen”.
Marie Louise heeft acht families, 
echtparen en alleenstaanden en hun 
woonsituatie geportretteerd. “In een 
huis zie je een geschiedenis. Het 
geeft antwoord op wie je bent, het 
gaat over ons zelf in brede zin. Je ziet 
hun levenswerk hangen, de prijzen 
die ze hebben gewonnen voor het 
fokken van vee en de kwaliteit van de 
melk die ze hebben geleverd. Ze heb-
ben van jongs af aan ontzettend hard 
gewerkt”. Wat haar opviel zijn de typi-
sche tegeltjes, eiken meubels en de 
kunst aan de muur. “En er gaan echt 
sloten koffie doorheen” lacht ze.

Cultuur 
en het veranderend landschap
“Vroeger had iedereen een gemengd 
bedrijf met een verscheidenheid aan 
dieren, zoals in de kinderboekjes” ver-
volgt Marie Louise. “Dat is nu niet 
meer zo. De boeren die gepensio-
neerd zijn houden wel beesten om 
zich heen en daar weten ze heel veel 
van. Een man van 86 jaar vindt het 
nog steeds heel leuk om te maai-en, 
hooien en hooibalen te maken. Dat is 
het enige wat hij nog doet. Hij rijdt lie-
ver tractor dan auto. Ze zijn trots” viel 
haar op. “Ik heb mijn eigen omgeving 
beter leren kennen, niet onbelangrijk, 
en de boerengemeen-schap, hoe 

sterk die is en hoe het hier was, zo 
dicht bij huis, nog niet eens zo lang 
geleden. In 1971 bijvoor-beeld, ging 
een boer in Gerwen wonen, daar was 
toen nog geen gasaansluiting!” De fo-
to’s laten zien hoe het agrarisch land-
schap enorm is veranderd en hebben 
daardoor informatieve waarde. Ze ge-
ven een stukje geografische cultuur-
geschiedenis door. 
“Een van de boeren die ik heb gefo-
tografeerd heeft moeten verhuizen 
voor de bouw van de wijk Nuenen-
Oost. Daar woon ik nu!” zegt ze ver-
wonderd. De boeren hebben veel 
over hun leven met haar gedeeld. 
Hoe het was om met hun ouders in 
huis te wonen bijvoorbeeld. Hun 
kinderen hebben dat niet gedaan, 
dat is een heel groot verschil.

Beroepsgroep in beeld
Het idee voor dit project was er al 
eerder. Marie Louise heeft ook de in-
terieurs van mijnwerkers in Limburg 
gefotografeerd. Het geeft een ken-
merkend beeld van een beroeps-
groep. “Ik heb wel ingeleverd op ar-
tisticiteit. Als ik een buffet met kruik 
en bidprentje goed wil laten zien, 
kan ik daar het beste recht voor 
gaan staan om een scherpe foto te 
maken. Dat is een keuze”.
Speciaal voor de boeren is er een mo-
ment vastgelegd om naar de exposi-
tie bij Vincentre te komen kijken. “Ik 
ben hen en het Vincentre heel dank-
baar, iedereen heeft z’n nek uitgesto-
ken en laat zich zien”. Drie lokale on-
dernemers hebben heel enthousiast 
bijgedragen aan dit project: Tuin-
technisch Bureau Smeulders, Beku 
Schilderwerken en Buytels Bouwbe-
drijf. Tevens hebben de Gemeente 
Nuenen en Heemkundekring ‘De 
Drijehornick’ haar gesteund, zonder 
hen was dit niet tot stand gekomen.

Fotografie: 
Mirella Photography, Mirella Sleenhoff

portret van een bezield interieurfotograaf

Marie Louise Nijsing    
kijkt bij boeren binnen
Door Nannie van den Eijnden

Ze is veelzijdig en legt met haar camera haar kijk op heel verschillende 
onderwerpen vast. Het liefste fotografeert ze interieurs, al meer dan 10 
jaar. “Ik vind het een verrijking om bij mensen een persoonlijke geschie-
denis te ontdekken. Juist als buitenstaander krijg ik veel te zien. Het 
heeft me geraakt en ik heb er veel van geleerd” blikt Marie Louise terug. 

Uit het hart
Fotografe Marie Louise 
Nijsing woont sinds 10 
jaar in Nuenen en is 
vooral geïnteresseerd 
in cultureel erfgoed. 
“Ik vind het belangrijk een portret te 
maken van de laatste boerderijen die 
nog stand houden in het sterk veran-
derende boerenlandschap. Zeker in 
de omgeving van Nuenen, waar je de 
sfeer van Van Gogh nog zo goed kunt 
voelen”, zegt Marie Louise. Ze spreekt 
met veel bewondering en dankbaar-
heid over de bewoners, die haar de 
ruimte hebben gegeven om dit tijds-
beeld vast te leggen.

Nuenense Jeugd kan weer aan 
de slag met theater
Na twee succesvolle jaren waarin de jeugdgroep van de Toneelvereniging 
de Lindespelers, onder leiding van Leonie van Laarhoven kennismaakte met 
theater maken, kunnen jongeren vanaf 12 jaar tot 18 jaar zich ook het ko-
mende jaar bij het Jeugdtheaterlab van de Lindespelers opgeven om samen 
weer een theatervoorstelling te gaan maken.

Samen met Nuenense jongeren willen 
wij theater maken in het Jeugdtheater-
lab. We noemen het een Lab omdat wij 
graag op onderzoek willen gaan naar 
wat theater is en op welke verschillende 
manieren we dat kunnen maken. De re-
gisseur gaat werken vanuit de kracht en 
de ideeën van de jongeren. Zo leren de 
jongeren ook van zichzelf en van elkaar.
Deelname voor het gehele seizoen be-
draagt slechts 85 euro. 
Vanaf medio september kunnen geïn-
teresseerden vrijblijvend een aantal 
kennismakingslessen volgen, waarna 
er gestart wordt met het samen maken 
van een theaterproductie die medio 

april/mei 2018 voor publiek gespeeld 
zal gaan worden. Voor alle jongeren 
die graag toneelspelen, zingen of dan-
sen is dit de ideale manier om samen 
met leeftijdgenoten een voorstelling te 

Keskedee  
neemt afscheid  
van de zomer!
 
Op woensdag 13 september van onge-
veer 19.30 uur tot 20.30 uur neemt 
Keskedee op het terras van Schafrath 
afscheid van de zomer.
Omdat ze voor de vakantie niet terecht 
konden in hun stamcafé Schafrath aan 
het Park in Nuenen, om de vakantie in 
te zingen, gaan ze maar muzikaal af-
scheid nemen van de zomer. Als de zo-
mer nog een beetje wil meewerken op 
het terras, anders binnen.
De toegang is gratis, maar hun advies 
(dat ze zelf ook vaak volgen) is om er 
iets te drinken bij te pakken. Ze gaan 
liederen zingen uit landen waar je mis-
schien wel eens geweest bent of na 
woensdag graag naar toe wilt.

Expositie Wil 
Crooymans in Best
De Nuenense fotograaf Wil Crooy-
mans reist in zijn vrije tijd door Euro-
pa om op geheel eigen wijze vervallen 
gebouwen te fotograferen. Hij houdt 
een expositie bij galerie 't Kunsthuys, 
Sonseweg 39 te Best, welke geopend 
wordt op zondagmiddag 17 septem-
ber en nog tot 9 oktober te zien is.
Deze vorm van fotografie wordt ook 
wel urbex fotografie genoemd. Wil 
doet dit niet alleen, maar neemt te-
vens avontuurlijke fotomodellen mee, 
die samen met hem op zoek gaan naar 
vervallen kastelen, stervende indus-
trie en aan hun lot overgelaten kerken. 
De modellen brengen de ruimtes weer 
tot leven, waarbij hun schoonheid zo-
wel in contrast als harmonie staat met 
de vervallen omgeving. Loop eens 
binnen en laat je ontroeren door de 
prachtige foto’s van gebouwen, in ver-
zet tegen de tand des tijds, tot leven 
gebracht met vrouwelijke schoonheid. 
De galerie is geopend van woensdag 
tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 
uur. De toegang is gratis.
Voor meer informatie over de exposi-
tie en de foto's van Wil Crooymans 
kun je een kijkje nemen op zijn web-
site www.abpictures.nl

maken en iets te weten te komen over 
het theatervak. Ben je tussen 12 en 18 
jaar en lijkt het je leuk om een theater-
voorstelling te maken bij de Lindespe-
lers kijk dan voor meer informatie over 
repetitieavonden en tijden op de web-
site: www.lindespelers.nl.

Op 10 september staan de Lindespe-
lers op de verenigingenmarkt in het 
Park in Nuenen. Voor meer informatie 
over de vereniging en vragen over het 
Jeugdtheaterlab kunt je ook terecht bij 
onze kraam.

Dag van    
de Ouderen
De gezamenlijke KBO’s van Laarbeek 
organiseren ook dit jaar de Dag van 
de Ouderen en wel op woensdag 4 
oktober vanaf 14.00 uur in de grote 
zaal van Het Dorpshuis te Lieshout. 
De zaal is open vanaf 13.30 uur.

Met het ‘Duo Vreemd‘ uit Nuenen wordt 
het weer een heel gezellige middag. De 
toegang is voor iedereen, dus ook voor 
niet KBO-leden. Na afloop is er de tradi-
tionele loterij met prachtige prijzen.
Toegangskaarten, 5 euro per persoon, 
zijn verkrijgbaar bij de KBO’s op de 
volgende adressen:
Aarle-Rixtel, Pastorie, dinsdag 19 sep-
tember van 14.00-15.30 uur.
Beek en Donk, Ontmoetingscentrum, 
dinsdag 19 sept. van 14.00-15.30 uur.
Lieshout, Inloop Dorpshuis, dinsdag 
19 september van 10.00-11.30 uur.
Mariahout, Buurthuis, woensdag 20 
september van 10.00-12.00 uur.
Het aantal kaarten is beperkt dus wees 
er op tijd bij.

Kinderzwerfboeken in Nuenen: 

Alle kinderen moeten kunnen lezen!
Met al meer dan een miljoen zwervende kinderboeken krijgt Kinderzwerf-
boek, een initiatief van Nationaal Fonds Kinderhulp, echt voet aan de grond. 
Vanaf deze week is er ook een Kinderzwerfboekstation in Nuenen, want alle 
kinderen moeten toch kunnen lezen?

Kinderzwerfboek stimuleert lezen. Le-
zen is namelijk leuk, avontuurlijk én 
leerzaam. Hoe meer kinderen lezen, 
hoe beter ze hun talenten kunnen ont-
wikkelen. 15% van de kinderen verlaat 
het basisonderwijs met een taalachter-
stand. Dat zijn er ruim 40.000 per jaar! 
Kinderzwerfboek wil daarom alle kin-
deren de mogelijkheid bieden om leu-
ke boeken te lezen. Want zonder taal-
achterstand gaan ze een betere toe-
komst tegemoet.
Wat zijn zwerfboeken? Kinderzwerf-
boeken zijn boeken met zwerfsticker 
die zwerven van kind naar kind, door 
heel Nederland. Zwerfboeken wor-
den doorgegeven, achtergelaten op 
scholen, in wachtkamers, winkels, 
treinen, Kinderzwerfboekstations, 
enzovoorts. Hoe een boek ook zwerft, 
nooit mag het gelezen of ongelezen in 
een kast achterblijven maar gaat het 
weer op een nieuwe zwerftocht. De 
afgelopen jaren zijn al een miljoen 
zwerfboeken op een spannende tocht 
gestuurd. Maar dat kunnen er nog 
véél meer zijn!

Stuur boeken op een spannende 
tocht
Doe mee met Kinderzwerfboek, om-
dat alle kinderen moeten kunnen le-
zen! Duik in je boekenkast en stuur de 
kinderboeken uit zwerven, lever ze in 
bij Kinderwerfboek Nuenen of bestel 
via de website de zwerfstickers en 
stuur ze zelf uit zwerven.

Nationale Kinderzwerfboekdag
Veel kinderen in Nederland kunnen 
thuis niet lezen omdat ze geen boeken 
hebben. Daarom is de eerste dag van 
de Kinderboekenweek uitgeroepen tot 
Nationale Kinderzwerfboekdag. Dit 
jaar is dit op woensdag 4 oktober. Wij 
roepen iedereen op om een duik te ne-
men in de boekenkast en op deze dag 
een kinderboek uit zwerven te sturen. 
Zo gaan er meer boeken zwerven en 
kunnen meer kinderen lezen!

Leuk om samen met je zus, vriendje, 
papa of oma te doen! Het is heel ge-
makkelijk: vraag stickers aan (deze zijn 
gratis), plak ze op je boek en stuur het 
boek uit zwerven.
Ook scholen kunnen meedoen! Alle kin-
deren nemen een boek mee van thuis, 
samen met de juf of meester bedenken 
zij hoe deze boeken gaan zwerven.
Organisaties en bedrijven kunnen ook 
meedoen. Zamel met de medewerkers 
kinderboeken in en laat deze zwerven 
in jullie buurt. Meer informatie is te 
vinden op www.kinderzwerfboek.nl of 
via de Facebook pagina van Kinder-
zwerfboek Nuenen.

Wie komt ons koor 
Vissersvrouwen aan 
de kade versterken?
 
Wij zijn een enthousiast koor dat vol 
verve allerlei liederen ten gehore 
brengt die alles te maken hebben met 
de mannen die op zee met vissen de 
kost verdienen. Onder leiding van een 
uitstekende dirigent en met begelei-
ding op accordeon door een enthou-
siaste accordeonist, zingen we met 
veel plezier de mooiste liederen!
Ben je nieuwsgierig geworden en zing 
je ook zo graag? Dan ben je van harte 
welkom op 13 september om kennis te 
maken met ons en ons repertoire. De 
repetities zijn op woensdagavond in de 
oneven weken van 20.00 uur tot 22.00 
uur in de ruimte van BS. De Mijlpaal, 
Brabantring 1, Nuenen. Ingang Hoge 
Braken, via parkeerplaats Jumbo .
Op zondagmiddag 24 september tre-
den wij op in de Gasterij Jo van Dijkhof 
110, 5672 DA Nuenen van 14.30 uur 
tot 16.30 uur. Kom gerust luisteren. 
Entree gratis. Nadere informatie: Mw. 
Aukje Waleson, tel. 040-2862617 / 06-
20054050. Mw. Jos Sandbergen, tel. 040-
2832959/ 06-38088488.

Intensieve samenwerking tussen 
Eeuwhorst en De Combinatie
Recente constructieve gesprekken tussen de fractievoorzitter van de politieke 
groepering De Combinatie, mevrouw Donkers,  en de heer Eeuwhorst als zelf-
standig raadslid, hebben er toe geleid dat beiden met ingang van heden een 
intensieve samenwerking zullen hebben in de gemeenteraad van Nuenen.

Zowel mevr. Donkers als dhr. Eeuw-
horst blijven zelfstandig politiek voe-
ren met ieder z’n eigen verantwoorde-
lijkheid. In de praktijk echter zullen zij 
zoveel als mogelijk als één fractie bin-
nen de gemeenteraad van Nuenen 
gaan functioneren. Zij zullen wel beide 
fractievoorzitter blijven. De heer 
Eeuwhorst heeft geen naam voor zijn 
fractie gekozen en blijft onder eigen 
naam zijn taken vervullen in de fractie 
van De Combinatie en de gemeente-
raad. Het woordvoerderschap op 
agendapunten en andere werkzame 
onderdelen zal in deze samenwerking 
zoveel als mogelijk verdeeld worden 
zoals dat in een fractie gebruikelijk is.
Politiek bedrijven voor eenmansfrac-

ties is bijna een dagtaak, zeker voor de 
fracties met een kleine achterban. On-
der andere het bepalen van een stand-
punt met betrekking tot de agenda-
punten van een raadsvergadering, het 
inlezen van de standpunten uit de 
commissievergaderingen, het bijwo-
nen van het seniorenconvent en het 
onderlinge contact met de overige 
fracties zijn erg tijdrovende zaken die 
heel veel inspanning en tijd vergen van 
een eenmansfractie. 
Mevr. Donkers en dhr. Eeuwhorst zien 
uit naar een zeer prettige continuering 
en verdere ontwikkeling van hun reeds 
opgebouwde onderlinge vertrouwen 
en samenwerking in de Nuenense ge-
meenteraad.



BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail rdel@onsnet.nu

LINDEBLAADJES

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

FEESTJE? Huur: Sta-
tafels € 4,-; Barkruk € 1,25; 
Karaoke € 35,-; Tenten 
vanaf € 20,- eventueel be-
zorgen mogelijk. Mulders 
Staantafelverhuur, Bruhe-
zerweg 49, 5704 CM Hel-
mond, telefoon 0492-510855 
of 06-27175412. Website: 
www.ikgeefeenfeestje.nl

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

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

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

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m € 125,-

Hoogte 200 cm p.m € 135,- 
ANTRACIET EN GRIJS! 

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

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

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

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

www.ronddelinde.nl

Voor het Nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl  •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

 PUZZELHOEKWeek 36

Kruiswoord

Horizontaal: 1 mime 10 pels 11 Europese taal 13 haars inziens 
14 tijdelijk gebruiker 17 grondtoon 19 Engels bier 20 verbond 21 Amerika (afk.) 
22 laatstleden 24 te weten 25 tot afscheid 27 hectoliter 28 prehistorisch dier 
31 slordig 34 lofdicht 35 telwoord 36 via het genoemde 40 afgemat 
44 hoger onderwijs 45 emeritus 46 of dergelijke 47 public relations 
48 dierenmond 49 inzien 51 Algemeen Beschaafd Nederlands 
52 Olympische Spelen 54 smeren 56 onder andere 57 mouwloos hemdje 
60 krachtmeting 63 open.

Verticaal: 1 bevel 2 milieuvriendelijk (voorvoegsel) 3 bustehouder 4 sportvrouw 
5 watervogel 6 smalle lichtbundel 7 per uur 8 grond bij een boerderij 
9 laatste kwartier 10 landhuis 12 Japans gerecht 13 grasstengel 15 peulvrucht 
16 mijnproduct 18 huidsmeer 23 voegwoord 26 inkeping 29 muziekteken 
30 stommeling 32 oostzuidoost 33 zo spoedig mogelijk 36 hulppost (afk.) 
37 oxidatie 38 voldoende 39 nauw 40 drugs 41 Deense stad 42 hogere bieding 
43 later 50 schaakstuk 53 doping 55 ongebonden 58 Bijbeldeel (afk.) 
59 pers. vnw. 61 buislamp 62 gewichtsmerk.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47

48 49 50 51

52 53 54 55 56

57 58 59 60 61 62

63

I N G A N G L A A G T IJ

S B O D E A R U W C

C V D A R T R E E P B H

H O P M A R K I E S D I A

IJ D E L C I K G F O T O

F T E X E L S A T A N S

Z T M B

T R E C E S T A F E L C

O V E R P M W R L O G O

P E K R E E G E I T K A M

J L M A N D N A A R K B

E V IJ G E T N U F O

I N T E R N E S K I M O

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

Oplossingen wk 35
D E C I M A W S E K E E

R N H L S N N S I O G T

I O A E F O D S T R A M

N T O C E E Z W A R T G

K E T K E S O T G E T I

W R I R R N J R I L A R

A I S E G E Z E T I W E

T N C W T G D I S G J I

E G H O E R A N N T A W

R E E L R E G G I L C Z

K T N I B E G P A K H T

R A G E W N E S S U T P

W E N T E L T R A P

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

BEMOEIENIS
BENDE
BOETEN
CHEMIE
CONTAINER
DIERENTUIN
DONOR
DWERG
EIKEN
ESSEN
GEVALLETJE
GOLFEN
HARIG
JEUKEN
JUNTA
KAPOK
KASSA
KWEEK
MALEN
PISSEBED
POGEN
ROOKVERBOD
SAVANNE
STEEK
TAIGA
WEGBRENGEN
ZUIDWESTER

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

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

Sudoku 9 5 4 3
1 3 8 5

4 1 9
5 9 4

2 6 7
4 2 3

3 4 6 5

4 7

week 34, Mw. S. Hems-Kweens, Eindhoven.

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

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

LOODGIETERSBEDRIJF JASPERS 
Werkzaamheden: centrale 
verwarming, airco, water, 
gas & sanitair, badkamer 
compleet, zink- en koper-
werk, bitumen dakbedekking. 
www.jaspersinstallaties.nl 
Tel. 06-51497161.

Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop en blues. (Einaudi, Tiersen)

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: www.frankhelsper.nl

Tel. 040-2839698 / 06-15653151. Tomakker 40, 5673 LG Nuenen
TE KOOP: originele VOL-
VO velgen met i.z.g.st. win-
terbanden 17 inch 235/65 
VOLVO XC 90 model 2004, 
€ 450,- tel. 06-51373272.

TE KOOP: Spaanplaten, 
12mm, afm. 65,5 x 97 cm. 
Afhalen € 2,- per stuk. Tel. 
06-51373272.

STICHTING LEVGROEP 
NUENEN afd. Vluchte-
lingenwerk Zoekt vrijwilli-
gers om vluchtelingen te be-
geleiden en hun de weg te 
wijzen binnen de Nuenense 
samenleving. Voor meer in-
formatie: De LEVgroep, Berg 
22c. Tel. 040-2831675. Ma. 
t/m do. van 9.00-16.00 uur 
en vrij. van 9.00-12.30 uur.

PEDICURE Alta Grace 
Ik kom ook bij u thuis! (ook 
in de avonduren). Marieke: 
06- 50 57 11 83.

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

Inductiekookplaat, combi-
magnetron defect? Van de 
Weijer, De Hooge Akker 29, 
Geldrop, tel. 040-2802390, 
storing@vandeweijer.net

Wasmachine, koelkast, vaat-
wasser defect? Van de Weijer, 
De Hooge Akker 29, Gel-
drop, tel. 040-2802390, 
storing@vandeweijer.net

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

Witgoedapparaten met lichte 
transportschade. Witgoed-
specialist Van de Weijer, 
De Hooge Akker 29, Gel-
drop (naast DAF), tel. 040-
2802390.

SCHEIDEN DOE JE SAMEN 
*Vanaf intakegesprek t/m 
afhandeling rechtbank 
*Effectiever en goedkoper 
dan een advocaat *Een 
aanspreekpunt tegen een 
vaste totaalprijs. Astrid 
Larue. Tel. 06 539 72 748. 
larue@scheidingshuys.nl 
www.scheidingshuys.nl 
ER IS TOEKOMST NA DE SCHEI-
DING. Het scheidingshuys.

De Pinckart 42
5674 CC NUENEN
040 - 283 63 83 

Buitenweg 7
5683 PM BEST
0499 - 37 29 30 

AL MEER DAN 35 JAAR
DE SPECIALIST IN

GEBOORTEKAARTEN
TROUWKAARTEN
UITNODIGINGEN

WWW.PR INTENDRUK .COM
print   en   druk

ONTZORG DE MANTELZORGER!

Onze vrijwilligers ondersteunen 
mantelzorgers die te maken 
hebben met terminale zorg of zorg 
aan mensen met dementie en/of 
chronische ziekte.

De hulp wordt kosteloos geboden 
door vrijwilligers die hiervoor 
speciaal zijn opgeleid.

Voor aanmelding of nadere 
informatie is Vrijwilligerszorg Thuis 
te bereiken via:
•	 Telefoon	:	06	12	45	89	61
•	 E-mail:		 	

info@vrijwilligerszorgthuis.nl 
•	 CMD	Gemeente	Geldrop:	14040
•	 CMD	Gemeente	Nuenen:		 	

040	283	1675

Interesse om zelf vrijwilligers te 
worden? 
Neem	dan	contact	met	ons	op.www.vrijwilligerszorgthuis.nl

WIL JE ONTSTRESSEN 
EN ONTPIEKEREN? Kom 
naar de les ‘Mindful Ont-
spannen’ en leer tech-
nieken om jezelf tot rust 
te brengen en meer con-
trole te krijgen over hoe 
je denkt en voelt. Info of 
gratis kennismakingsles: 
www.smitscoaching.com 
of bel Inge Smits op 06-
41638130.

Politieberichten
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 ACTIVITEITENAGENDA

Opgave activiteitenagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van ‘activiteitenagenda’

Kerkberichten

Maand september
WSV-wandeling

Zondag 09.00 uur 
Woensdag 19.00 uur

Lissevoort, ingang tennisterreinen

 Elke tweede zondag van de maand 
met uitzondering van november
14.00-17.00 uur Ierse sessies

Weverkeshof
Jonkheer Hugo van Berckellaan 5 Nuenen

t/m 8 oktober 2017 
Expositie ‘Het Scheppingsverhaal volgens de 
bijbel’. Zondags na de mis. Werkdagen 9.00-
12.00 uur. Tijdens KunsT met een grote T op 

23/24 sept. H. Clemenskerk Nuenen

t/m 10 september
Nuenense kampioenschappen

het tennispark van TV Wettenseind

Donderdag 7 september: 
14.00-16.00 uur Kienen!!

Jo van Dijkhof

Vrijdag 8 t/m zondag 10 september 
American Car Weekend

 Strandbad Nuenen, Enodedreef 3

Vrijdag 8 september
20.00 uur Kienavond

de Grote Zaal van het Dorpshuis, 
Grotenhof 2 in Lieshout

9 september t/m 31 december
10.00 - 17.00 uur Fototentoonstelling ‘Nu in 

Toen: boeren-interieurs’
Vincentre, Berg Nuenen

Zaterdag 9 september
Tweede keer ophalen spullen voor
Vlooienmarkt scouting Panta Rhei

Nuenen-NOORD
www.scoutingpantarhei.nl

Zaterdag 9 september
10.00 uur 23e Stompe Linde Schaaktoer-

nooi in Nuenen
SchaakVereniging Nuenen

De Wentelwiek, Jacobushoek 5, Nuenen

Zaterdag 9 september
13.00 uur Open dag SDF Friends

Jacobushoek 5, 5672 HZ te Nuenen
naast basisschool ‘de Wentelwiek’

Zaterdag 9 september
13.00-15.00 uur Welkom Picknick

Parochie Heilig Kruis Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten

tuin achter de parochie, Park Nuenen

Zaterdag 9 september 
13.30 - 16.30 uur Elk half uur 
rondleiding in Salon Nune Ville

Berg 24 Nuenen
www.salonnuneville.nl

Zaterdag 9 september 
20.00 uur Toneelvereniging Mariahout speelt 

‘de kleine prins’
Openluchttheater Mariahout

10 t/m 16 september 
Collecteweek voor het Prinses Beatrix 

Spierfonds

Zondag 10 september
10.30 uur Hooidonkviering

Kapelpark Hooidonk, Nederwetten

Zondag 10 september 
13.00-17.00 uur Open Monumentendag

thema ‘Boeren, burgers en buitenlui’
O.a. Park Nuenen

Zondag 10 september 
13.00-1700 uur Verenigingsmarkt

Park Nuenen

Zondag 10 september 
13.30 uur-16.00 uur Open Huis kerkelijk 

centrum De Regenboog 
Sportlaan Nuenen

Zondag 10 september
IVN Nazomerwandeling 

Vertrek 14.00 uur per fiets vanaf Het 
Klooster Nuenen. 14.30 uur vanaf de Piet 

Rendersbrug bij de Oude Toren, Nederwetten

Zondag 10 september
14.00 uur Ierse Sessie

Weverkeshof

Maandag 11 september
18.30-21.00 uur ‘Kijk op uw wijk’

Verzamelen Van Duynhovenlaan t.h.v. de 
school

Woensdag 13 september 
12.00 tot 22.00 uur The Big Sheep Tour

start bij Dorpsboerderij Weverkeshof

Woensdag 13 september 
13.30-17.00 uur Van Goghkerkje 

is open voor publiek
Papenvoort Nuenen

Woensdag 13 september 
19.30-20.30 uur Keskedee 

neemt afscheid van de zomer!
Café Schafrath Nuenen

Donderdag 14 september
10.00 uur KBO Nuenen - GGD-lezing 

over valpreventie
‘Langer zelfstandig wonen en veiligheid’

Trefpunt van de KBO in Het Klooster

Donderdag 14 september
10.30 uur Cultuur Overdag: film ‘Spotlight’

Het Klooster

15 t/m 17 september
44 jarig bestaan CV de Wetters 

Zaterdagavond Pop-Up fest: de Dirty 
Daddy’s, Gerard Ekdom, DJ Ricky Berkers 
Terrein aan de Koppeldreef in Nederwetten

Vrijdag 15 september 
20.30 uur Theatergroep Hartenkoning: 

‘COURAGE’
Het Klooster in Nuenen

Zaterdag 16 september t/m 8 oktober
Buitenexpositie 

Vincent van Gogh Photo Award
Park, Berg, Weefhuis, Roosdonck Nuenen

Bernhardstraat 4  |  Nuenen
040 284 1550  |  www.vdstappen.nl

In samenwerking met Yarden

  Afscheid nemen 
         begint bij vasthouden wat je lief is.
Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk 
afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.  

Een mooi, passend afscheid kan u straks houvast 
geven bij de verwerking van uw verdriet.

Sigrid Hielkema-Tas RU en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 09 september 18.30 uur: ab-
dijviering, voorganger mevr. M. Ha-
braken.
Zondag 10 september 09.00 uur: vie-
ring, voorgangers pastor J. Vossenaar 
en mevr. M. Habraken. 

Misintenties
Zaterdag 09 september 18.30 uur: Joop 
Sterenborg; Drieka van de Tillaart en 
familie; Nell Gies - Vos; Jos Bex. 
Zondag 10 september 09.30 uur: Leo 
van Hevelingen en Lotte van Rooij; 
overleden familie IJzermans - van de 
Eijnden; Jos Janssen; Antoon en Lies 
Noten - van Kemenade.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Jon van 
Hoeckel, Waterhoenhof 6, en René Elst, 
Sleedoornlaan 14. Wij wensen de fami-
lies en vrienden veel troost en sterkte 
bij het verwerken van dit verlies.
De opbrengst van de MIVA collecte 
bedroeg in Nuenen € 332,-.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl 

Zondag 10 september, 11.00 uur geen 
viering in Gerwen, maar om 10.30 uur 
een viering op kapelpark Hooidonk, met 
het parochiekoor Nederwetten/Ger-
wen.

Misintenties
Geen

Mededelingen
De opbrenst van de MIVA collecte be-
droeg in Gerwen € 110,20.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 10 september 10.30 uur 
Hooidonkviering met parochiekoor 
Nederwetten/Gerwen, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker M. Feuth.

Misintenties
Ouders Renders-van Hoof; Familie 
Migchels-Vlietstra; Marco Hoeks en 
Harrie Vinke; Adrianus Smits en 
Christina Smits-Renders; Bert Sengers 
en overleden familieleden en een zieke 
zus; Piet en Ilse Renders.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 10 september: startzondag van 
het nieuwe seizoen. Voorgangers: ds. C. 
Crouwel en kerkelijk werker P. Flach. 
We beginnen met koffiedrinken vanaf 

Als je ouder wordt
en je niet meer weet waar je bent.
Als je mensen ziet, maar ze echt niet meer herkent.
Als je toch blijft strijden om bij ons te leven,
dan hopen wij nu dat je eeuwige rust is gegeven.

Bedroefd, maar ook dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden mochten 
hebben, geven wij kennis van het overlijden van mijn dierbare man, onze 
zorgzame vader en lieve opa

René Elst
echtgenoot van

Nelly Elst-van de Ven
* Heerle, 27 oktober 1937

† Nuenen, 29 augustus 2017

 Nuenen: Nelly

 Herten:   Charlotte en Bert
        Yvette, Emiel

 Eindhoven:   Maurice en Monique
        Jeroen, Martijn

 Wijchen:   Winfried en Petra
        Hannah, Jesper

We hebben op maandag 4 september afscheid van hem genomen.

Ouderavond Eerste Communie 2018
Alle katholieke kinderen vanaf groep 4 van de basisschool, die ingeschre-
ven staan in Parochie Heilig Kruis (uit Nuenen, Gerwen, Nederwetten), kun-
nen in 2018 hun Eerste Communie doen. 

10.00 uur, voorafgaande aan de dienst, 
die om 10.30 uur begint. We zullen stil-
staan bij het nieuwe jaarthema Dromen 
voor onze wereld. Er is bij deze start-
zondag veel gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten. Vanaf 13.30 uur zal de kerk 
open zijn voor alle Nuenenaren, die on-
ze nieuwbouw willen bekijken: Open 
Huis. (zie ook elders voor informatie). 
Op donderdag 14 september is er weer 
ons wekelijkse Open Huis. Onze kerk is 
elke zondag geopend. Voor meer info: 
zie ook onze website.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 31 augustus. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Raymundus Non-
natus, belijder. 
Donderdag 7 september. Eerste don-
derdag van de maand. 17.30 uur Lof; 

18.30 uur H. Mis, votiefmis van Onze 
Heer Jezus Christus Hogepriester. 
Vrijdag 8 september. 07.15 uur H. Mis, 
Geboorte van de H. Maagd Maria; ge-
dachtenis van H. Hadrianus, martelaar. 
Zaterdag 9 september. 10.30 uur H. Mis, 
Onze Lieve Vrouw op zaterdag; gedach-
tenis van H. Gorgonius, martelaar. 
Bijeenkomst Derde Orde / Bedevaart.
Zondag 10 september. Veertiende zon-
dag na Pinksteren. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis. 
Maandag 11 september. 18.30 uur H. 
Mis, gedachtenis van H. Protius en 
Hyacinthus, martelaren. 
Dinsdag 12 september. 18.30 uur H. 
Mis, Feest van de H. Naam van Maria. 
Woensdag 13 september. 7.15 uur H. Mis. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw staat 
op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk Ker-
ken in Peelland ook op Facebook ('Ker-
ken in Peelland') en op YouTube ('Ker-
ken in Peelland Gerwen WMV').

Open Huis in De Regenboog
Er is in het gebouw van kerkelijk centrum De Regenboog aan de Sportlaan 
de afgelopen maanden hard gewerkt aan uitbreiding en verfraaiing. Voor 
een belangrijk deel werd met eigen vrijwilligers gewerkt aan een prachtig 
plan, dat mede dankzij enkele donaties kon worden verwezenlijkt.

Zo is er een z.g. tuinkamer gebouwd. 
Die is bijzonder geschikt voor het ont-
vangen van groepen. Het is een ont-
moetingsplek voor de kerkmensen na 

Een informatieve ouderavond voor de 
Eerste Communie zal woensdagavond 
20 september om 20.30 uur in de St. 
Clemenskerk, Heuvel 17 te Gerwen 
zijn. U wordt op deze avond geïnfor-
meerd over de voorbereidingstijd van 
de communie en de communieviering 
zelf. U kunt aan het eind van deze 
avond uw kind(eren) opgeven voor de 
Eerste Communie. De kosten hiervoor 
zijn €40,- per communicant. Wij vra-
gen u dit bedrag deze avond mee te 

brengen in een enveloppe met daarop 
de naam en de naam van de school van 
uw kind.
Wij kijken uit u als ouder van aan-
staande communicanten te mogen be-
groeten op 20 sept. a.s.
Mocht u in de tussentijd vragen heb-
ben, dan horen we het graag.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Eerste Communie
Anna-Maria Janner (040 2425021)
Marianne Schutte (040 2837266)

Derde editie   
KVL hobbybeurs
Op zondag 1 oktober organiseren wij 
de derde editie van onze hobbybeurs 
in het dorpshuis te Lieshout. Deze 
hobbybeurs is bestemd voor mensen 
die hobbymatig dingen maken, dit 
willen presenteren en eventueel wil-
len verkopen. De beurs begint om 
11.00 uur en eindigt om 16.00 uur.
Er zijn nog tafels te huur.... misschien 
wel iets voor u. Voor € 7,50 per tafel 
kunt u uw hobby aan een groot pu-
bliek laten zien...
Voor meer informatie kunt u bellen 
naar Sandra van der Aa 06-49855244, 
mailen mag natuurlijk ook, kvlieshout-
nb@gmail.com.
En wilt u niet op onze hobbybeurs als 
standhouder staan dan bent u als be-
zoeker natuurlijk van harte welkom ! 
De toegang is gratis

afloop van de dienst. Maar ook bij de 
vele concerten, die hier worden gege-
ven is het mooi als er een goede ruimte 
is, waar een kop koffie kan worden ge-
schonken.
Naast de tuinkamer is er een prachtige 
nieuwe woonkeuken gebouwd, waar-
door het mogelijk is om voor groepen 
een maaltijd klaar te maken. Dat ge-
beurt al enige tijd bij ‘Samen aan Tafel’, 
maar wellicht in de toekomst ook bij 
andere gelegenheden.
Door de uitbreiding is er ook meer ver-
gaderruimte ontstaan en dat is niet al-
leen voor de Protestantse Gemeente van 
belang, maar ook voor eventuele huur-
ders. Belangstellenden kunnen zich 
melden bij huismeester@pgn-nuenen.nl 

Zondag 10 september is er Open Huis 
tussen 13.30 uur en 16.00 uur. Loopt u 
rustig even binnen!



Rond de Linde  Nr. 36 Donderdag 7 september 2017

SPORT
Rabobank schenkt 
watertappunt aan HCN
Tijdens het Rabo Kickstarttoernooi op zaterdag 2 september kon iedereen 
eenvoudig zijn dorst lessen op sportpark De Lissevoort. Het watertappunt 
dat Rabobank Dommelstreek schonk aan Hockeyclub Nuenen werd officieel 
in gebruik genomen. 

Het hockeyseizoen werd dit jaar ge-
opend met het tappen van een flesje 
water uit het nieuwe watertappunt 
van Join the Pipe. Voor aanvang van 
het Rabo Kickstarttoernooi tapte Jac 
van Zeeland, vermogensmanager bij 
Rabobank Dommelstreek, de eerste 
bidon vol en overhandigde die aan 
voorzitter Wiel Bloemen. ‘Duurzaam 
drinkwater hier en schoon kraanwa-
ter daar. Dat is het idee van Join the 
Pipe,’ legt Jac van Zeeland uit. ‘De Ra-
bobank streeft naar een duurzame sa-
menleving. De droom van Join the 
Pipe, iedereen op de wereld van 
schoon drinkwater voorzien, past 
daarbij.’ 

Mooie start
Het watertappunt is een cadeau van 
de Rabobank in het jubileumjaar van 
Hockeyclub Nuenen. Voorzitter Wiel 
Bloemen: ‘Een heel mooi gebaar van 
de Rabobank, dat onze goede relatie 
onderstreept . Het is een mooie ge-
dachte, dat met ons watertappunt ook 
ergens in Afrika een watervoorzie-
ning wordt gerealiseerd! Alle dorstige 
sporters kunnen nu snel en eenvoudig 
hun bidon vullen met kraanwater en 
zo op een gezonde en duurzame ma-
nier hun dorst lessen.’ Na de opening 
konden alle jeugdleden hun bidon 
vullen en zo enthousiast van start met 
het nieuwe hockeyseizoen.

Join the Pipe promoot het drinken 
van kraanwater met als doel een eer-
lijke verdeling van drinkwater en het 
gebruik van milieuvervuilend voor-
verpakt bronwater tegen te gaan. Met 
de verkoop van watertappunten en 
navulbare kraanwaterflessen zamelt 
Joint he Pipe geld in voor drinkwater-
projecten in ontwikkelingslanden. De 
Rabobank Foundation ondersteunt 
dit initiatief.

De Nuenense 
menners doen 
goeie zaken op 
de kampioen-
schappen mennen
Op 28 juli nam de Nuenense menners 
deel aan het open fries kampioen-
schap in Driezum. Er was een mara-
thon met 11 fraai aangeklede hinder-
nissen. Bij 2-pony werd Chantal van 
der Wijst open fries kampioen. Mar-
cel Coolen werd 2de en Jan van Tien 
werd 19de. Bij de 2-paarden werd Pa-
trick Engelen 8ste. Bij de 4-pony’s 
werd Nick Weytjens Open frieskam-
pioen.
Op 1 en 2 september werd er in Kro-
nenberg het Nederlands kampioen-
schap samengesteld mennen gehou-
den, Jordy van der Wijst nam hier deel 
aan en werd 4de in de rubriek 1-span 
pony klasse L.

Stompe Linde 
Schaaktoernooi  
in Nuenen
Op zaterdag 9 september organi-
seert SchaakVereniging Nuenen 
voor de 23e maal het jaarlijkse 
Stompe Linde Toernooi. Zowel 
clubschakers als thuisschakers zijn 
van harte welkom!

Locatie De Wentelwiek, Jacobushoek 
5, Nuenen. De Wentelwiek is goed toe-
gankelijk voor rolstoelgebruikers.
Het inschrijfgeld bedraagt € 7,- per 
persoon.
De zaal is open om 9.30 uur en de eer-
ste ronde is om 10.00 uur. De prijsuit-
reiking is rond 16.30 uur.
Per poule zijn er diverse prijzen in na-
tura te winnen.

Aanmelden: via het formulier op de 
website: www.svnuenen.nl, of een e-
mail naar wedstrijdleider@svnuenen. 
U wordt naar speelsterkte ingedeeld. 
Tijdens de speeldag zijn er versnape-
ringen, snacks en broodjes verkrijg-
baar.
Op de speeldag zelf kunt u zich tot 9.45 
uur aanmelden.

Dansles voor Rock and Roll, 
Stijldansen en Salsa in Nuenen
Dansschool Hellendoorn start dinsdag 12 september weer met open lessen 
bij Café Zaal René te Nuenen aan de Parkstraat voor jong en oud. Van 5 tot 
87 jaar (oudste leerling)

3 generaties van dansleraren staan ga-
rant voor de nieuwste trends, maar na-
tuurlijk ook voor de traditionele dan-
sen, waarbij een gezellig avondje uit 
centraal staat.
Of het nu gaat om Stijldansen nieuwe 
stijl, Salsa, Rock and roll, Hustle, Swing-
solution, Breakdance, Hip hop, Street-
dance, of Zumba, voor ieder wat wils.
De lessen worden verzorgd in:
Helmond, Mierlo, Nuenen. Someren: 
eigen dansschool, De Kempen; Val-
kenswaard, Bergeijk, Hapert, Bladel, 
Reusel, Vessem, Lage Mierde.
Nieuw: nu ook lessen en workshops 
aan huis, voor mensen die een te druk 
schema hebben.
Met wekelijks gezellige dansavonden 
om het geleerde in praktijk te brengen 
of gewoon lekker dansen (ook voor 
niet leden, vraag ons dansboekje aan).
Wil je dansen als sport beoefenen, dat 
kan ook. Dansschool Hellendoorn is 
aangesloten bij alle grote wedstrijd-
bonden, zowel voor ballroom en latin 
als streetdance en hip hop, gezien de 
vele 1ste plaatsen een goede keus.
Ben je verhinderd, je kunt de hele 
maand februari nog instromen.
Lessen op alle dagen v.d. week ook in 
eigen danscentrum te Someren Boe-
renkamplaan 43.

Kunt u al dansen, instromen is bij ons 
geen probleem, wij zoeken een ge-
schikte club.
Van beginners tot en met topklasse. 
Diverse niveaus, ook gezelligheids-
clubs.
Dansen wanneer het U uitkomt.
Wij verzorgen danslessen op alle da-
gen van de week, waardoor U geen 
dansles hoeft te missen. Bij voorbeeld 
bij onregelmatige diensten. U zit niet 
vast aan een bepaalde dag. Er zijn gra-
tis inhaal-lessen.

Heeft u geen partner? Dansschool 
Hellendoorn heeft inmiddels een re-
putatie op het gebied van alleengaan-
den dansclubs.

Workshops
Buurtverenigingen, Bedrijven, Scho-
len, Vrijgezellenfeesten of andere 
groepen die een leuke workshop willen 
zoals Salsa, Night fever, Rock and Roll, 
Stijldansen, Zumba, etc. kunnen op lo-
catie of in onze dansschool terecht.
Ook privéles of een trouwcursus be-
hoort tot de mogelijkheden, ook bij u 
thuis. 
Tot ziens bij de grootste en gezelligste 
dansschool van Brabant.
Voor aanmeldingen en info (lestijden) 
kunt U bellen naar W.Hellendoorn, 
06-55140501. Of kijkt u op www.dans-
schoolhellendoorn.nl voor het com-
plete programma.

Wedstrijddansers Maarten en Ashley

Ofwel het Sint Aechten Schuttersgilde van Soest

Landjuweel bij het Groot Gaasbeeker Gilde
Gildes staan bol van tradities. De Brabantse gildes houden jaarlijks per kring 
een Kringgildedag. Bij jubilea e.d. zijn er vrije gildefeesten. Een van de tradi-
ties is dat er eens in de 7 jaar een landjuweel georganiseerd wordt, dan ko-
men alle gildes uit Brabant bij elkaar. Een waarlijk spectaculair gebeuren.

Ook het Gerwense HKG nam deel aan 
dit Landjuweel. Samen met gildebroe-
ders van St Sebastiaan uit Mierlo ver-
trok de bus om 10 uur naar Soest. Om 
12.30 vertrok de gildeoptocht waar 
121 gildes aan deelnamen voor een 
ruim 2 km lange optocht door Soest. 
Na de optocht verzamelden de gilden 
zich op het centrale plein voor de mas-
sale opmars en vendelgroet.
Mede dankzij het mooie weer, was het 
publiek massaal op komen dagen. Na 
de opmars, de traditionele toespraken 
en de massale vendelgroet keerden de 
koningen, vaandels en zilverdragers, 
om onder een daverend applaus zich 
gereed te maken voor de diverse wed-
strijden.

Er waren erg veel deelnemers en deel-
name aan wedstrijden betekende vaak 
lange wachttijden. Voor het Gerwense 
HKG was de deelname aan de verschil-
lende wedstrijden daarom niet erg 
groot. Wel werd deelgenomen aan het 
kruisboog en geweer schieten. Maar 
onze schutters hebben te nauw of te 
breed gekeken want ze moesten de 
prijzen aan anderen laten.

Wel succesvol was de deelname van 
onze koning Theu Donkers. Door het 
hoge aantal deelnemers werd er per 
kring geschoten wie er mocht deelne-
men aan het koningen der koningen 
schieten. Theu wist eerst het schieten 
van Kring Kempenland te winnen. 

Daarna heeft hij zich ook tot grote 
winnaar geschoten, koning van het 
Landjuweel. Hij werd als koning der 
koningen gehuldigd met een prachtig 
koningsschild en bracht de grote ven-
delgroep van het Gaasbeeker gilde, de 
kersverse koning een vendelhulde. 
Ook succesvol was het Heilig Kruisgil-
de in de optocht, zij wisten een mooie 
derde prijs te behalen in hun categorie.

Zowaar een mooie dag voor ons gilde. 
Wilt u meer informatie over ons gilde 
neem eens contact op, of kom eens op 
zondagmorgen naar de Schutsherd 
Lankveld te Gerwen. U bent van harte 
welkom!

Koning der koningen Theu Donkers Jaarlijkse boekenmarkt 
Weverkeshof weer druk bezocht 
Het is mooi om te zien dat in ons dorp nog steeds veel gelezen wordt. Met de 
komst van social media en Netflix zijn boeken in veel huishoudens minder 
belangrijk geworden, of zelfs helemaal verbannen. Op de jaarlijkse boeken-
markt afgelopen weekend op de Weverkeshof, was daar weinig van te mer-
ken. De kinderboeken stonden buiten, zodat kinderen tussen het spelen 
door zelf ook konden snuffelen in de bakken.

Organisator Martin Bergmeijer: “Het 
stond hier vanochtend al zwart van de 
mensen. Bij veel tafels gewoon twee 
rijen dik. Er staan ongeveer twaalfdui-
zend boeken. Niet alleen romans en 
kinderboeken, maar alle genres die je 
kunt bedenken, worden verkocht. De 
boeken staan hier het hele jaar op zol-
der, die is hiervoor speciaal versterkt”. 
De opbrengst is volledig voor de We-
verkeshof; voor het onderhoud van de 
gebouwen en het terrein, voer voor de 
dieren en de dierenarts. Volgend jaar 
mei is er weer een boekenmarkt, spe-
ciaal gericht op de vakantie, met reis-
boeken, kinderboeken en romans.

Hockey

Nieuwe inwoners in onze gemeente...
“Op 26 juli is ons lief mooi menneke Tom geboren!” vertellen Remco en Bertine. 
Ze werden door vrienden verrast met de uil en de rompertjes en hadden zelf het 
ei in de tuin geregeld. Tom: welkom in onze gemeente.

Oproep
Stuur een foto met toelichting van een opvallende (geboorte)aankondiging in 
Nuenen, Gerwen, Nederwetten of Eeneind naar redactie@ronddelinde.nl

Gratis bridgeles
Ook dit jaar worden per begin okto-
ber 2017 weer gratis bridgelessen 
gegeven, onder NBB-gediplomeer-
de leiding, in een rookvrije en gezel-
lige omgeving, zonder dat men ver-
plicht is lid te worden van een club 
maar omdat nog niet iedereen kan 
bridgen.

De mogelijkheid van extra oefenen en 
spelen is evt. aanwezig. Daarnaast ont-
vangen de cursisten veel gratis oefen-
materiaal, alsmede de uitgewerkte 
spellen van de desbetreffende week, 
bijv. per e-mail.
De koffie kost een kwartje.

Wie een leuke hobby of tijdpassering 
zoekt, wie op een prettige manier met 
en onder mensen wil verkeren, wie wat 
tijd wil investeren voor straks, later en 
nóg later, kan voor informatie bellen: 
040-2831187. De ervaring leert: niet te 
lang wachten. Ook diegenen die over 
een bescheiden bridgekennis beschik-
ken, maar op herhaling willen of hun 
speelvaardigheid wensen te verhogen, 
kunnen op dit nummer terecht.

Hooidonkviering 2017
Zondag 10 september wordt de jaarlijks Hooidonkviering gehouden in Ne-
derwetten in het kapelpark achter de eeuwenoude Hooidonkse watermolen.

Op deze plaats stond eens Het Kloos-
ter van adellijke nonnen waar op 4 
september 1244 het Wonder van 
Hooidonk plaatsvond. Toen werd op 
wonderlijke wijze vastgesteld dat het 
stukje hout van het Heilig Kruis dat 
men hier sinds de kruistochten be-
waarde, een gedeelte was van het 
kruis waaraan Christus was gestor-
ven. Een klein gedeelte van de reli-
kwie, twee kleine stukjes hout wor-
den tot op de dag van vandaag be-
waard in de fraaie reliekhouder in de 
kerk van Nederwetten. Deze reliek-
houder wordt zondag in processie 
meegedragen naar de kapel in het 
Heilig Kruispark. De eucharistievie-
ring begint om 10.30 uur.

Het thema van de viering, Het kruis 
dragen dat vrede brengt, is gekozen 
vanwege het bezoek van een groep pa-
rochianen aan Tucurú, zusterparochie 
in Guatemala. Zij zullen hun ervarin-

gen delen via het nieuwste communi-
catiemiddel van de parochie, Face-
book, dat direct na de viering zal wor-
den gelanceerd: facebook.com/
heiligkruisnuenen.

Bij slecht weer wordt uitgeweken naar 
de Lambertuskerk in Nederwetten.
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Programma

Voetbal

VOETBAL
EMK
Vrijdag 8 september 
EMK 1 (zaal) - Unitas’59 2   .  .  .  .  .  . 20 .55
DOSL 1 - EMK 2 (zaal)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 .10
Zaterdag 9 september 
EMK VE 1 - Nederwetten VE 1   .  . 15 .30
Zondag 10 september 
Netersel 1 - EMK 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
EMK 2 - Unitas’59 3   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
SBC 4 - EMK 3   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
EMK 4 - Nuenen 5   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
Woenselse Boys 6 - EMK 5   .  .  .  .  . 10 .00
EMK 6 - Nuenen 12   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00

RKGSV GERWEN
Zaterdag 9 september 
RKGSV vet 1 - Wilh . Boys A   .  .  .  .  . 16 .00
Zondag 10 september
Steensel 1 - RKGSV 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
RKSV Nuenen 6 - RKGSV 2   .  .  .  .  . 12 .00
RKGSV 3 - Nederwetten 3   .  .  .  .  . 11 .00
RKGSV 4 - Nederwetten 4   .  .  .  .  . 10 .00
RKGSV Vr - Unitas Vr 1   .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 .00

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 9 September 
EMK Vet . - Nederwetten Vet .   .  .  . 15 .30
Zondag 10 September
Nederwetten 1 - Audacia 1  .  .  .  . 14 .30
Nederwetten 2 - SBC 7   .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
RKGSV 3 . - Nederwetten 3   .  .  .  .  . 11 .00
RKGSV 4 . - Nederwetten 4   .  .  .  .  . 10 .00
Nederw . Da 1- Wilh . Boys Da1   . 12 .15

RKSV NUENEN
Zondag 10 september
Nuenen 1 - BVC ‘12   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
Nuenen VR1 - Amstenrade VR1 14 .30
Maarheeze 1 - Nuenen 2   .  .  .  .  .  . 14 .30
Nuenen VR2 - Bl .Wit’81 VR1  .  .  .  . 12 .00
Nuenen 3 - Geldrop 2   .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Dommelen VR1 - Nuenen VR3   . 12 .00 
RKSV Heeze 2 - Nuenen 4   .  .  .  .  . 11 .30
EMK 4 - Nuenen 5   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
Nuenen 6 - RKGSV 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Unitas’59 5 - Nuenen 7   .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Nuenen 8 - Geldrop 6   .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Braakhuizen 5 - Nuenen 9   .  .  .  .  . 13 .00
Tongelre 3 - Nuenen 10   .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Nuenen 11 - Braakhuizen 10   .  . 10 .00
EMK 6 - Nuenen 12   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
Geldrop 7 - Nuenen 13   .  .  .  .  .  .  .  . 12 .30

NKV KORFBAL
Zondag 10 september
NKV 3 - Tilburg 4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .30
NKV 2 - DSC 5  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 .00
NKV 1 - Maastricht 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
Woensdag 13 september 
Eymerick MW1 - NKV MW1  .  .  .  . 20 .00

Herbieding*
Ook bij bridgen is luisteren belangrijk. Het bieden is een dialoog, geen monoloog. Je moet dus 
eerst proberen te bedenken wat je partner je probeert te vertellen, voordat je een volgend bod 
doet!

Je bent gever en hebt in handen:
♠ A53
♥ V654
♦ HB76
♣ H87

Vraag 1: wat is je openingsbod
Vraag 2: wat is je herbieding na de volgende zeven verschillende bijbiedingen van je partner:
a. 1♦ - 1♥ - ? b. 1♦ - 1♠ - ? c. 1♦ - 1SA - ? d. 1♦ - 2♣ - ? e. 1♦ - 2♦ - ? f. 1♦ - 2SA - ? g. 1♦ - 3♦ - ?

Antwoorden:
1. 1♦. Je hebt 13 punten, genoeg om te openen. Met twee 4-kaarten begin je met de laagste.
2a. 1♦-1♥-2♥. Partner zegt dat ze minstens vier hartens heeft en minstens zes punten. Je hebt steun in de hoge 
kleur van je partner en dat vertel je direct. Als je steunt mag partner passen. Je moet dus meteen aangeven of je 
een minimale of een maximale opening hebt. Met een maximale opening (18-19) zou je meteen 4♥ geboden 
hebben. Met 16-17 punten bied je 3♥.
2b. 1♦-1♠-1SA. Partner zegt dat ze minstens vier schoppens heeft en minstens 6 punten. Je hebt geen steun voor 
partners kleur. Je hebt ook geen tweede kleur die je nog op 1-niveau kunt bieden. Met 1SA geef je een minimale 
opening aan met een verdeelde hand. 
2c. 1♦-1SA-pas. Je partner zegt dat ze 6-9 punten heeft en geen 4-kaart ♥ of ♠. Een 4-kaart die je op 1 niveau 
kunt bieden mag je immers nooit overslaan. Er zit geen manche in en er is geen fit in een hoge kleur, dus passen.
2d. 1♦-2♣-2SA. Je partner vertelt dat ze minstens vier klavers heeft en tien of meer punten. Waarschijnlijk heeft 
ze geen 4-kaart in ♥ of ♠, tenzij ze heel sterk is en minstens een 5-kaart ♣ heeft. Je hebt een verdeelde hand en 
een minimale opening en daarom zeg je nu 2SA. Je biedt niet 2♥, dat zou reverse zijn en daarvoor moet je 16-19 
punten hebben en een 5-4 ♦/♥.
2e. 1♦-2♦-pas. Partner vertelt dat ze een 4-kaart ♦ heeft en 6-9 punten. Ook ontkent ze 4-kaarten in de hoge 
kleuren. Je hoeft je 4-kaart ♥ dus niet meer te bieden.
2f. 1♦-2SA-pas. Je partner ontkent 4-kaarten hoog en heeft 10-11 punten met een verdeelde kaart. Ze nodigt 
je uit voor de manche: ze vraagt of je iets extra's hebt. Met je minimale opening ga je niet op de uitnodiging in.
2g. 1♦-3♦-pas. Partner belooft 10-11 punten met een 4-kaart ♦ en zonder 4-kaart ♥ of ♠. Ook nu nodigt ze je uit 
voor de manche (3SA). En weer moet je passen vanwege je minimale opening.

Had je niet alle antwoorden goed? Dan kun je je cursusboek erbij pakken en het hoofdstuk over de herbieding nog 
eens doorlezen. Dan word je wat zekerder bij het bieden en wordt het spel leuker.
Zou je het fijn vinden om samen met anderen je kennis weer eens op te frissen, dan krijg je daar nu de gelegenheid voor:
Vanaf 27 september kun je alleen of met je bridgepartner komen bridgen op de woensdagmiddagen. Als je je 
opgeeft krijg je vooraf per mail een stukje theorie met oefenstof toegestuurd. Het eerste half uur is er gelegen-
heid voor het stellen van vragen over het behandelde onderwerp. Daarna worden er, deels voorgestoken, spellen 
gespeeld. Je speelt twee, drie of vier spellen per ronde van een half uur. Er zijn één of meerdere ervaren spelers 
aanwezig voor ondersteuning. Inschrijfgeld € 10,- p.p. tevens contributie voor de eerste 5 sessies, daarna € 1,- p.p. 
per keer dat men deelneemt. Locatie: ‘D’n Inloop’ in Het Klooster. Tijdsduur: 14.00 - 17.00 uur. De cursusduur is 12 
weken en na afloop wordt in overleg met de deelnemers beslist of deze op een of andere manier wordt voortgezet. 
Heb je interesse, stuur dan een mailtje naar: jvanheijningen@onsnet.nu

Deze opzet van middagbridge is een samenwerkingsproject van de 5 Nuenense bij de Nederlandse Bridge Bond 
aangesloten bridgeclubs en KBO bridge. * Bron: Noortje van den Broek.

VAN THUISBRIDGER 
NAAR RECRATIEF CLUBBRIDGER

Veldrijder Niels Verbruggen  
in nieuw cyclocrossteam
De 19-jarige Niels Verbruggen uit Nuenen is zaterdag 2 september aan pers 
en publiek gepresenteerd als een van de vijf belofterenners in het nieuwe 
opleidingsteam voor veldrijders Valente-Fracobe. Het Nederlandse cyclo-
crossteam Valente-Fracobe is een initiatief van Wil Verbruggen uit Nuenen. 
Hij is vader van Niels en teammanager. De presentatie vond plaats bij caffè 
Valente (‘De juiste koffiebeleving’) in Nuenen, een van de hoofdsponsoren 
van de ploeg. 

Het nieuwe cyclocrossteam bestaat 
uit vijf belofterenners: Niels Verbrug-
gen uit Nuenen, Mart Muskens uit 
Heesbeen, Lars Mastebroek uit Bar-
neveld, Carlos Schreuder uit Veenen-
daal en Martin Mijnten uit Hoevela-
ken. De hoofdsponsoren hebben zich 
voor drie jaar aan het team verbon-
den. Het team geeft de vijf belofteren-
ners de kans om zich verder te ont-
wikkelen en in de toekomst wellicht 
door te stromen naar een grotere 
ploeg.

Plezier voorop
“Het plezier staat voorop, en uiteraard 
hopen we dat onze renners deze win-
ter weer een stap kunnen zetten in 
hun ontwikkeling”, vertelde teamma-
nager Wil Verbruggen aan presenta-
tor Patrick Houthooft. “Het zou mooi 
zijn als ze zich van voren kunnen laten 
zien in de wedstrijden voor de Top-
competitie en in een aantal buiten-
landse veldritten die we op het pro-
gramma hebben staan.” Het team 
start zondag 24 september met de 
eerste veldrit in Dordrecht. Afgelo-
pen zaterdag reden de vijf renners een 
trainingsritje met fotosessie op en 
rond het Dak van Brabant in Nuenen.

Begeleidingsteam
De renners worden op trainingsge-
bied begeleid door trainer Sophie van 
Bakel, studente geneeskunde uit Son 
en Breugel, terwijl Cees-Jan van der 
Zweep van het EnergyLab uit Eindho-
ven tekent voor de nodige fysieke tes-
ten. Het begeleidingsteam bestaat 
verder uit verzorger Robert van Hees-
wijk, coach Pieter van Bakel en pr-
man Gerben van den Broek. Wielren-
ner Robbert de Greef uit Geldrop is 
als adviseur verbonden aan het cyclo-
crossteam. 

De Nuenense veldrijder Niels Verbruggen 
in gesprek met presentator Patrick Hout-
hooft. Foto’s Cees van Keulen

Alle vijf op een rij (vanaf links): Nuenenaar Niels Verbruggen, Mart Muskens, Carlos 
Schreuder, Lars Mastebroek en Martin Mijnten

Bekerwedstrijd

EMK - BES 4 - 0 
Door Jacques Ribot

Het recent naar de derde klasse gepromoveerde eerste team van Borkel en 
Schaft (BES) maakte het knap lastig voor EMK in het begin van de wedstrijd. 

KBO-Bridgedrive
De afgelopen drie jaren heeft de Nue-
nense KBO-Bridgeclub een bridge-
drive georganiseerd waarvan de op-
brengst geheel ten goede is gekomen is 
aan de Voedselbank Nuenen.
Vanwege het succes wordt dit jaar op 
zaterdag 7 oktober om 13.00 uur een 
bridgedrive gehouden waarvan de op-
brengst wederom ten goede zal komen 
aan de Voedselbank Nuenen.
Ook niet KBO-leden worden van harte 
voor deze drive uitgenodigd.
De bridgedrive wordt gehouden in de 
KBO-ruimten in Het Klooster Park 
Nuenen. Inschrijving door storting 
van € 15,00 per paar op rekening nr. 
NL89RABO0109125878 tnv Nelly van 
Breugel o.v.v. voedselbankdrive.
Voor aanmelding en of nadere info:
Beike Rooijackers, tel. 2832399 
beike.smetsers@zbcnet.nl
Yvonne Dros, tel. 2839292 
y.dros—huisman@onsnet.nu
 

Laarbeek sportief 
bij BCL 
Zondag 10 september is van 10.30 uur 
tot 13.00 uur Laarbeek Sportief, een 
dag om kennis te maken met sport. 
Badminton Club Lieshout doet hier 
ook aan mee. Kom daarvoor naar 
Sporthal De Klumper aan de Papen-
hoef in Lieshout.

Eerste competitieweekend 
door de ogen van de nieuwe 
hoofdcoach Ferry Visser
Eerste speelronde, nieuwe uitdaging bij NKV Korfbal aangegaan, de senio-
renselectie trainen en coachen. In deze eerste speelronde 3 uitwedstrijden, 
NKV A1 naar Animo in Geldermalsen op zaterdag, op zondag NKV 2 naar Juli-
ana 3 in Oud Gastel en NKV 1 naar Schijndel tegen de nieuwe fusieclub KVS'17.

Met een ontzettend jonge A ploeg be-
gonnen we tegen Animo, met een 
aantal spelers die vorig jaar ook goede 
weerstand gaven. De start is duidelijk 
voor Animo qua afronding en het 
dreigde een oorwassing te worden. 
Toch bleven de NKV spelers met el-
kaar strijden en kon men zelf af en toe 
binnen de spelvisie kansen creëren. 
De eerste helft liepen we qua score 
achter de feiten aan, qua spel wilden 
we te graag mee in het tempo en dat 
zorgde voor slordigheden. In de twee-
de helft werden opdrachten goed uit-
gevoerd, wist men wat meer eigen ini-
tiatief te nemen. Een 22-8 nederlaag 
klinkt erg, toch weten we terug te kij-
ken op een leerzame wedstrijd en zijn 
we trots op hoe er met elkaar voor el-
kaar werd gestreden. 

De wedstrijd Juliana 3 - NKV 2 maar 
heel kort gezien, na 10 minuten naar 
Schijndel gereden. In Schijndel aan-
gekomen bleek de uitslag 21-17 te zijn 
en dus een verliespartij. Leerpunten 
in aanvallend en verdedigend opzicht. 
Elkaar goed kunnen vinden en elkaars 
rug dekken is een proces, waar nu 
twee coaches zich op gaan focussen. 
Maar het aantal doelpunten, de veer-

kracht naar 12-12 toe, het proces dat 
vormt de winst voor de ploeg. Ook 
daar alle vertrouwen in dat het voor 
elkaar komt!

Toen stond KVS'17 1 - NKV 1 op het 
programma. Ik wil zo snel mogelijk 
met de ploeg uit deze 4e klasse en dan 
de goede kant op, omhoog! Indivi-
duele acties, vecht korfbal, losse flod-
ders, zo nu en dan een samenspel dat 
tot een kans leidt. We lieten ons teveel 
verleiden om daarin mee te gaan. Ge-
volg: laag rendement, verkeerde keu-
zes. Het samenspel, de opeenvolgende 
loop- en gooiacties, aansluiten naar de 
beste kans. Het was de tweede helft 
waar het beter ging en het positieve 
uit deze wedstrijd was enerzijds het 
feit dat er vanuit de opdrachten werd 
gewerkt en anderzijds de twee wed-
strijdpunten die zijn verdiend door de 
11-14 winst. We weten dat we beter 
kunnen dan dit! Daar gaan we aan 
werken, met elkaar en voor elkaar!

Drie wedstrijden, éénmaal winst. Vol-
gend weekend nieuwe kansen tijdens 
de eerste thuiswedstrijden. We zien 
graag support aan de kant, groen wit 
laat u horen en zien!

Kienavond Lieshout
Vrijdag 8 september wordt er na de va-
kantie voor het eerst weer een kien-
avond georganiseerd door KBO Lies-
hout. De avond is vrij toegankelijk 
voor iedereen, lid of geen lid van onze 
Seniorenvereniging. 
We beginnen te kienen om 20.00 uur 
in de Grote Zaal van het Dorpshuis, 
Grotenhof 2 in Lieshout. U kunt er te-
recht vanaf 19.00 uur. We kienen om 
prachtige prijzen zoals vleespakketten 
van dorpsslager Hurks, koffiepakket-
ten, levensmiddelenpakketten en en-
veloppen met geldinhoud.
Na het kienen is er een loterij met 
heerlijke prijzen: vleespakketten van 
dorpsslager Hurks.
Kom vrijdagavond naar het Dorpshuis 
Grotenhof 2 in Lieshout.

Korfbal

Na een doelkans voor BES, nam EMK 
het initiatief over en kwam in de 20e 
minuut op voorsprong door de cen-
traal opkomende Tom Diender die de 
hele verdediging van BES verraste (1-
0). EMK bleef het initiatief houden en 
Rick van den Bogaard had nadien een 
mogelijkheid om te scoren van dicht-
bij. De inspanning leverde nog geen 
doelpunt. In de 44e minuut omspeel-
de Rick van den Bogaard de uitgeko-
men keeper om een niet te missen 
kans aan te bieden aan Johan Janssen, 
die de bal in het lege doel werkte (2-0). 
Na de rustpauze was het duidelijke dat 
de conditie van de spelers van BES nog 
niet top is. EMK bleef komen en cre-
eerde meerdere doelkansen. Maar 
haast van EMK en knap weerwerk van 
keeper en verdedigers van BES, maak-
ten dat EMK pas opnieuw scoorde in 
de 88e minuut door Johan Janssen (3-
0). In blessuretijd werd de eindscore 
bereikt door de jeugdige invaller Sem 
van den Dungen (4-0). Voor hoofd-
trainer Tom Vroomen was dit een in-
teressante wedstrijd om meerdere 
spelers in actie te zien, omdat EMK in 
potentie veel spelers heeft die in het 
eerste elftal kunnen spelen. Er was een 
uitstekend leidende jonge scheids-
rechter Mitchel Schellekens bij een 
sportieve wedstrijd. 

Sem van den Dungen scoort 4-0

Wielersport



Wij vragen voor enkele uurtjes per week
Bezorgers voor Rond de Linde: 

wijk Lieshout
(omg. Balduinstraat ± 350 kranten) 

Ben je bereid om elke donderdag 
ons blad te bezorgen?
Dan ben jij dé persoon die wij zoeken.
Heb je belangstelling of wil je meer weten,
bel dan even 040 - 283 1200 of mail rdel@onsnet.nu

LEUKE BIJVERDIENSTE

PER DIRECT

www.restaurantpezzaz.nl

“SHARE-DINE AVOND” 
BIJ PEZZAZ!

Heerlijk genieten en samen delen van gerechtjes 
die de koks voor u bereiden!

Menu inclusief welkomstdrankje €39,50

***

Reserveren? 
040-2912725

Of stuur een email:

info@restaurantpezzaz.nl

share-dine     avond!
15 SEPTEMBER

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

BANDENHOTEL NUENEN
Zomer | winter | 4 seizoenen | bedrijfswagen | Caravan | Camper

Uitlijnen | Balanceren

Olijf
r e s t a u r a n t

Logo Olijf.indd   1 13-02-2008   21:51:55

 

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

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

NIEUWE MENU-EN WIJNKAART

Vanaf maandag 4 september heeft Olijf 
een nieuwe menukaart.
Wij hebben het mooiste van dit seizoen
verwerkt in onze gerechten.
Onze open wijnselectie is ook veranderd.

SUMMERVIBES BBQ ZOMERMENU

Van 7 t/m 19 september gaan we BBQ’en 
tijdens het Summervibes festival.
3, 4 of 5 gangen verrassingsmenu 
met specialiteiten van de Green egg BBQ.

www.restaurantolijf.nl/reserveren

● Het legen & vervangen van vetafscheiders
● Aanleg & Vernieuwing van afvoerleidingen

● Ontstopping & Reiniging
● Camera-inspectie 

Spegelt 26-28 - 5674 CD Nuenen - cor@coppelmans.com040-283 60 43 

VCA**
_

ISO
9001:2008

24-uurs service

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

MULTI
PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

Rond de Linde iedere 
donderdag digitaal op 

www.ronddelinde.nl 


	RdL wk36 2017
	VP wk36 RdL 2017
	Tekst Gemeente wk36 RdL 2017
	Adv Kersvers wk36 RdL 2017
	Tekst Wetters wk36 RdL 2017
	Tekst Ezels wk36 RdL 2017
	Tekst Picknick wk36 RdL 2017
	Atelier Van Gogh - Cursusoverzicht 2017-2018 totaal
	Tekst Kunst wk36 RdL 2017
	Adv Lindeblaadjes wk36 RdL 2017
	Tekst Kerk wk36 RdL 2017
	Tekst Sport2 wk36 RdL 2017
	Adv COR AP wk36 RdL 2017




