
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

Optiek Verhoeven 
weer open 
na grondige 
verbouwing

Tien jaar 
Atelier 
Nuenen

Orkest, koren 
en solisten 
brengen 
Oorlog en Vrede

Aankondiging
Bestemd voor patiënten van 

Medisch Centrum Aan de Berg.

Binnenkort is het voor alle geïndiceerde 
patiënten weer tijd voor de griepprik. Net 
als vorig jaar zal iedereen die voor de 
griepvaccinatie in aanmerking komt een 
persoonlijke uitnodiging ontvangen. Het 
verzenden van deze persoonlijke uitnodi-
gingen kost veel tijd. Deze tijd besteden 
we liever aan patiëntenzorg. Daarom 
hebben wij als huisartsen, net als vorig 
jaar besloten om voor het verzenden van 
de griepoproep gebruik te maken van een 
mailingbedrijf. Dit bedrijf zal eenmalig 
gebruik maken van een lijst met adresge-
gevens van de geïndiceerde patiënten. Er 
worden vanzelfsprekend GEEN medische 
gegevens meegestuurd. Het adressenbe-
stand blijft vertrouwelijk en wordt alléén 
voor de griepoproep gebruikt. Direct na 
het versturen van de mailing wordt het 
gehele bestand vernietigd. Mocht u in 
aanmerking komen voor een griepprik 
en ernstige bezwaren hebben tegen het 
eenmalig doorgeven van uw NAW gege-
vens voor de oproep, dan kunt u dat tot 
woensdag 18 september schriftelijk ken-
baar maken aan uw huisarts. 
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Laat Nuenen
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het 
nieuws wat u vindt dat 
Nuenen moet weten. 

Plaats GRATIS 
uw redactioneel artikel.

redactie@ronddelinde.nlPuzzel mee 
Win een kadobon t.w.v. € 10,- van Albert 
Heijn Parkstraat. Kijk op de puzzelpagi-
na in ons weekblad voor meer info.

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

Quik Service Nuenen
Sterk in elk merk.
APK slechts € 18,-

De dierenarts met aandacht

Kapperdoesweg 8, 
5674 AJ Nuenen

040-7200862
In het Coppelmans 

Tuincentrum

Nieuwe kat of hond?
Wij staan voor u klaar!

Voor verdere informatie kunt u contact 
opnemen met de praktijk

Zaterdag 31 augustus
W I N K E L C E N T R U M  W O E N S E L

       Heel 
WoenselWoenselWoenselWoensel

 

ZINGT
Diverse

podia 
met veel 

live 
muziek

ZINGTZINGT 
12:30 - 16:30 UUR

Deze week bij Rond de Linde 
(Nuenen c.a.) het programma

2019-2020 van Atelier Van Gogh

Stempelactie
Wilt u 1 minuut gratis winkelen? Gedu-
rende de hele maand september kunt 
u in het Winkelcentrum Kernkwartier 
gaan stempelen voor te gekke prijzen, 
waaronder 1 minuut gratis winkelen 
bij Jumbo & Albert Heijn. Bij iedere be-
steding van € 10,- ontvangt u een 
stempel en een volle spaarkaart telt 10 
stempels. Deze kaarten  zijn in alle 
deelnemende winkels te verkrijgen en 
volle kaarten kunnen worden gedepo-
neerd in de rode brievenbussen die in 
het winkelcentrum staan.
Dus haal uw spaarkaart vanaf zondag 
1 september in het winkelcentrum, 
scoor die stempels en wie weet gaat u 
binnenkort met een volle boodschap-
penwagen naar huis zonder te betalen!

Nieuwe Nuenense restaurantactie

Hallo Hapweken      
bij Jumbo Ton Grimberg
Jumbo Ton Grimberg slaat de handen ineen met zeven lokale restaurants voor 
de eerste editie van de Hallo Hapweken. Vanaf woensdag 28 augustus kunnen 
klanten vier weken lang zegels sparen. Bij elke 10 euro aan boodschappen 
wordt een spaarzegel verstrekt. Een volle spaarkaart met 10 zegels is in de he-
le maand september te verzilveren voor een tweede 3-gangen actiemenu.

Winactie
Wie uit eten gaat tijdens de Hallo Hap-
weken, maakt kans op een dinerche-
que van € 100,- van één van de zeven 
deelnemende restaurants of één mi-
nuut gratis winkelen bij Jumbo Ton 
Grimberg.

Deelnemende restaurants
Ondernemer Roland Grimberg wist 
maar liefst zeven horecaondernemers 
in Nuenen, Gerwen en Nederwetten te 
strikken om mee te doen: Auberge Vin-
cent, Aziatisch restaurant The Yellow 
Rabbit, Brasserie/Café De Kruik, Lunch-
café Janssen, Parkstreet BBQ & Grill, 
Restaurant De 3 Gebroeders en Res-
taurant Olio. Volop keuze voor de klant 
dus, zowel in prijs als smaak.

Deze week wordt bij Rond de Linde 
huis-aan-huis een spaarkaart voor de 
Hallo Hapweken verspreid, waarbij 
de eerste zegel een cadeautje is om 
een vliegende start te maken met 
sparen. In het hart van deze krant 
staat bovendien een grote adverten-
tie met alle actiemenu’s. Deze zijn ook 
na te lezen op de website, waar even-
eens de voorwaarden te vinden zijn. 
Spaarkaarten zijn uiteraard ook in de 
winkel te verkrijgen.
www.jumbotongrimberg.com

Grimberg.

Koninklijke onderscheiding 
voor mevrouw J.W.H.T.    
de Zeeuw(Coby)-Dorelijers
Op woensdag 21 augustus heeft mevrouw Coby de Zeeuw uit handen van 
burgemeester Maarten Houben de Koninklijke onderscheiding Lid in de Or-
de van Oranje-Nassau ontvangen, tijdens haar afscheid van Hobbycentrum 
de Dorpswerkplaats.

Mevrouw de Zeeuw zet zich al 23 jaar 
lang in als vrijwilligster en coördinator 
van diverse hobbygroepen binnen het 
Hobbycentrum de Dorpswerkplaats 
Nuenen. 
Daarnaast is zij ook vanaf 1994 actief 
bezig geweest bij de seniorenvereni-
ging Nuenen, Senergiek als bestuurs-
lid en vrijwilligster. Zij is tot op heden 
hier nog steeds actief en dit op een 
leeftijd van 81 jaar. 
Zij heeft altijd als coupeuse gewerkt 
en heeft bij het evenement Nuenen 
700 jaar, alle kostuums en kleding ge-
maakt en vermaakt. Ook deed ze dit bij 
het 400 jarig bestaan van de St. Cle-
mens parochie, wereldmuziekkoor 
Keskedee en manifestatie ‘Dorp in het 
Dorp’, met als hoogtepunt het grote 
historische schouwspel. Daarnaast 
was ze coördinator in Het Trefpunt en 
stond mede aan de wieg van leuke 
programma’s voor vrouwen in Hobby-
centrum de Dorpswerkplaats.
Mevrouw de Zeeuw is op jonge leeftijd 
weduwe geworden. Kon haar werk-
zaamheden niet voortzetten i.v.m. de 
zorg voor twee kinderen. Ondanks 
haar druk gezinsleven is zij altijd actief 
gebleven in de Nuenense gemeen-
schap. 

Deze week bij Rond de Linde 



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 
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INLOOPBIJEENKOMST NIEUWBOUW 
SPORTHAL DE HONGERMAN
Op 25 april 2019 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie Nuenen-
Zuid vastgesteld. Op basis van deze structuurvisie werken we nu 
verschillende deelprojecten uit. Eén van die deelprojecten is de 
nieuwbouw van sporthal De Hongerman. 
Onderdeel van het gemeenteraadsbesluit is de studie naar de loca-
tie van de nieuwe sporthal. Er is afgesproken dat we gaan onder-
zoeken of de nieuwe sporthal op dezelfde locatie gesitueerd kan 
worden, terwijl de huidige sporthal in gebruik blijft. 
De studie gaat uitsluitend over ruimtelijke en stedenbouwkundige 
aspecten. Dit betekent dat we nu - samen met de architect - model-
len aan het opstellen zijn waarbij de ruimtelijke en stedenbouwkun-
dige impact wordt aangetoond.
 
De eerste ontwerpen voor de locatie van de nieuwe sporthal willen 
we graag delen met betrokkenen (denk aan omwonenden en initia-
tiefnemers in het gebied). We hebben daarom inloopbijeenkomsten 
gepland. De eerste was op donderdag 22 augustus waar we de eerste 
ontwerpen presenteerde. De volgende is op dinsdag 17 september 
waar we de voorkeursvarianten presenteren. Direct omwonenden 
en andere betrokkenen zijn van harte welkom bij deze bijeenkomst.
De inloopbijeenkomst is van 19.30 uur tot 21.30 uur in sporthal de 
Hongerman. U kunt op ieder gewenst tijdstip binnenlopen. Er is 
geen plenair programma, maar op verschillende plekken kunt u met 
ons in gesprek gaan.

BLAUWE ZONE CENTRUM VAN KRACHT 
VANAF 1 SEPTEMBER
Vanaf 1 september 2019 is de blauwe zone 
van kracht, uitgezonderd de parkeerter-
reinen Parkhof / Walburg en de Smidse. 
Vanaf die datum moet u een parkeer-
schijf gebruiken van maandag tot en 
met zaterdag van 8.00 tot 19.00 uur, 
en op koopavond tot 21.00 uur. Met 
een parkeerschijf mag u twee uur 
parkeren op een parkeervak met 
blauwe markering. 

Ontheffi ng
Bewoners binnen de blauwe zone, die aan de voorwaarden voldoen, 
hebben de afgelopen maanden al een ontheffi ng kunnen aanvragen. 
Aanvragen kan nog steeds via de website van de gemeente Nuenen. 
U heeft hiervoor DigiD nodig. 

Meer informatie
Op onze website www.nuenen.nl/blauwezone kunt u meer lezen 
over de blauwe zone en het aanvragen van een ontheffi ng. Heeft u 
nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact 
Centrum, bereikbaar op telefoonnummer (040) 2631 631.

DUURZAAMHEID
Minder Microplastics! 
Een bijzondere vorm van watervervuiling door verzorgingsproduc-
ten zijn de zogenoemde microplastics: heel kleine deeltjes die in 
scrubs, gezichtscrèmes, tandpasta en lippenstift kunnen zitten. 
Deze kunnen bijdragen aan de plastic soep in oceanen, en daar 
schadelijk zijn voor vissen en andere zeedieren. Als er microplastics 
in een product zitten, ziet u dat op het etiket; bij de ingrediënten 
staat dan bijvoorbeeld 'polyethyleen'.
De volgende milieukeurmerken geven de garantie dat er geen plas-
tic in uw verzorgingsproducten zit: Ecocert Organic & Natural, 
Europees Ecolabel, NaTrue, Cosmebio Bio & Eco en BDIH. U kunt 
ook op de app Beat the Microbead kijken. Deze app kan ook aan-
geven of er in producten microplastics zitten (bron: Milieucentraal). 
 

 
PR & COMMUNICATIE   
VRIJWILLIGER GEZOCHT
In 2021 bestaat de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten 200 
jaar. Dit willen we groots vieren, voor en door onze inwoners. Wij 
zoeken een creatieve vrijwillige duizendpoot die enthousiast 
meehelpt met de promotie en (online) communicatie.

Omschrijving
Ben je thuis in de wereld van de communicatie? Heb je een vlotte 
en duidelijke pen of voel je je als een vis in het water op sociale me-
dia? Kan je aan de slag met een camera of fototoestel? Kan je met 
je mobiel een fi lmpje maken? Of doe je graag redactiewerk voor de 
website? Wil je achter de schermen deel uitmaken van het team dat 
een onvergetelijk jubileumjaar tot stand brengt? Reageer dan!

Wat kan je doen?
• Je begrijpt de kracht van communicatie als geen ander
• Je gaat aan de slag met het opstellen van een communicatieplan
• Je maakt een tijdlijn met welke communicatie wanneer moet 

gebeuren
• Je werkt mee aan content voor (online) communicatie
• Je denkt na over initiatieven om in de media te verschijnen
• Je hebt een pro-actieve en zelfstandige werkhouding
• Je kiest zelf waar en wanneer je je taken uitvoert
• Je maakt tijd om in overleg te gaan en afspraken te maken
• Je bent gemiddeld ongeveer een dagdeel per week beschikbaar 

komende jaren

Wat bieden we?
• Je bent vrijwilliger bij een boeiende nieuwe activiteit met een 

begin en een eind 
• Je kan je vaardigheden inzetten of je doet extra ervaring op
• Je krijgt de kans om je bezig te houden met vele facetten van het 

communicatievak
• Je werkt samen met anderen op een sfeervolle doelgerichte manier
• In overleg mogelijkheid tot een stageplek voor een communica-

tiestudent

Reageer snel naar de Stichting ‘Nuenen Gerwen Nederwetten 200 jaar’ 
want er is werk aan de winkel! Stuur een reactie naar info@ngn200.nl

VERGUNNINGEN     
PERIODE 19-08-2019 EN 26-08-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Frits Bakershof 17 Plaatsen houten poort 
Hoge Brake 14 Vervangen handelsreclame 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Papenvoortse Heide 7 Slopen stal, bouwen melkstal 

Binnengekomen aanvraag / melding APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Winkelcentrum Kernkwartier Standplaats De Kaastent 
 elke donderdag 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Mulakkers 23 Ezeltjesdag 1 september 2019 
Sophiastraat Burendag 28 september 
Schepen Maaslaan Straatfeest 29 september 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
26-08-2019 Wettenseind 16 Ontwerp omgevingsvergunning 
   brandveilig gebruik kinderdag-
   verblijf  Wettenseind 16 te Nuenen
22-08-2019 Eikenlaan 12 Melding voor het hebben van een uit-
   weg Eikenlaan 12 wordt niet verboden
 

Dit zijn kennisgevingen en geen offi ciële publicaties. Het digitale 
gemeenteblad (www.overheid.nl) is de offi ciële publicatie. Abon-
neer je op de e-mailservice of download de app om berichten digi-
taal 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

Wekelijks halen we de PMD zak op. Hang de zak 
op tijd maar zeker niet te vroeg buiten.

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

COMMISSIEVERGADERINGEN
U bent van harte welkom bij de commissievergaderingen. Agenda 
en bijbehorende stukken staan op nuenen.raadsinformatie.nl en 
liggen ter inzage in het gemeentehuis. 

3 september 2019 Commissie Ruimte
 • Initiatiefvoorstel Herziening verordening starterslening
 • Vaststelling bestemmingsplan 'Hoekstraat 84 Nederwetten'
4 september 2019 Commissie Samenleving 
 • Toegankelijkheid Gemeente Nuenen Obstakelplan 2019
 • Monitor Sociaal Domein
5 september 2019 Commissie Algemene Zaken - Deze commissie-
vergadering is geannuleerd
Tijdens de commissievergadering kunt u gebruikmaken van het 
meespreekrecht.
Neem daarvoor contact op met de griffi e: tel: 040-2631679 of email 
griffi e@nuenen.nl

GAST VAN DE RAAD
De gemeenteraad van Nuenen c.a. nodigt u uit voor ‘Gast van de raad’. 
U bent dan onze speciale gast bij een gemeenteraadsvergadering en 
krijgt een inkijkje in het werk van de gemeenteraadsleden. De ge-
meenteraad neemt tijdens de raadsvergaderingen allerlei besluiten 
die uw leefomgeving direct raken. Denk hierbij aan wonen, werk, 
zorg, wegen, onderwijs, groen en sport. Namens u werken we aan 
een mooi en leefbaar Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind. 

Programma
We nodigen u daarom uit voor onze raadsvergaderingen. De eerst 
volgende vergadering is op 26 september 2019. 
Twee leden van een politieke partij uit de gemeenteraad zijn gastheer 
en ontvangen u om 18.00 uur, met een broodje. Hierna krijgt u 
uitleg over het raadswerk. We horen hierbij ook graag uw vragen en 
opmerkingen. Aansluitend ontvangt de burgemeester u in de 
raadzaal en kunt u vanaf 19.30 uur de raadsvergadering bijwonen. 
Een van de gastheren is tijdens de raadsvergadering uw aanspreek-
punt zodat u uw vragen of opmerkingen ook tussendoor kunt stel-
len. Na afl oop is er gelegenheid voor een drankje en kunnen we 
napraten. 
 
Bent u er bij op 26 september 2019?
Stuur dan een email naar griffi e@nuenen.nl of bel 040 - 2631 679. 
Liever een andere keer? Dat kan ook. We horen het graag.
Hopelijk tot ziens in de raadzaal!

Gemeenteraad Nuenen c.a.

INLOOPBIJEENKOMST   
HERONTWIKKELING DE MIJLPAAL
Op 25 april 2019 heeft de ge-
meenteraad de Structuurvisie 
Nuenen-Zuid vastgesteld. Op 
basis van deze structuurvisie 
werken we nu verschillende deel-
projecten uit. Eén van die deel-
projecten is de herontwikkeling 
van locatie De Mijlpaal. Op die 
locatie wil een woongroep een woningbouwproject realiseren en 
een apotheker, fysiotherapeut en aantal huisartsen een gezond-
heidscentrum. Op verzoek van de initiatiefnemers begeleidt de ge-
meente het proces in deze verkennende fase. 

Op donderdag 29 augustus organiseren we een inloopbijeenkomst om 
de kwaliteiten, knelpunten, wensen en ambities met betrekking tot 
locatie De Mijlpaal en de directe omgeving op te halen. Direct om-
wonenden en andere betrokkenen zijn van harte welkom op de inloop-
bijeenkomst. De inloopbijeenkomst is van 19.30 tot 21.30 uur in Ba-
sisschool De Mijlpaal. Je kunt op ieder gewenst moment binnenlopen.



  

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

Ook voor de Best Belegde Broodjes
“Kers Vers”

Varkenfi letlapjes
............................................................4 stuks 5,95
Summer Orange
“Kipfi let met manderijn en rauwe ham” 100 gram 2,35
Wraps
“Super makkelijk en lekker” ...............2 stuks 6,95
100 gram Gebraden Gehakt +
100 gram Boterhamworst .................2,60
Brusselse Kipfi let
........................................................100 gram 1,25
Kalfs Schnitzels
........................................................100 gram 2,95

KOOPJE

SPECIAL

ROERBAK

TOP!!!

Freyja Fence levert hekwerk aan de dynamische wereld van festi vals en publieksevenementen. 
Met een uitgebreid assorti ment hekwerken, innovati eve producten, jarenlange ervaring en 
een fantasti sche teamgeest, krijgen we het alti jd voor elkaar om aan de wensen van onze 
klant te voldoen. We zijn sterk in Kwaliteit, Ontzorging en Betrouwbaarheid.

Wij zoeken per direct
Scholieren, studenten, fullti me, partti  me medewerk(st)ers

Functi e: Je zorgt ervoor dat alle materialen klaargezet worden zodat ze naar de 
verschillende festi vals en evenementen kunnen worden getransporteerd. Bij retour 
ontvangst van de materialen worden ze gecontroleerd, schoongemaakt, nageteld en 
eventueel gerepareerd. Je werkt in teams. Het is afwisselend, soms hecti sch en je bent 
veel buiten. 

Gevraagd: Wij zijn op zoek naar mensen die partti  me of fullti me beschikbaar zijn om 
bovenstaande werkzaamheden uit te voeren. Je beschikt over logisti ek en prakti sch 
inzicht, doorzetti  ngsvermogen en vindt het fi jn om ‘met je handen’ te werken. Je bent 
fysiek gezond en in goede conditi e. Je vindt het fi jn om in de ‘open lucht’ te werken en 
samen met anderen een klus te klaren. In bezit zijn van een heft ruck certi fi caat is een pré.

Wij bieden: De mogelijkheid om naast school of andere werkzaamheden aan de slag te 
gaan. Je maakt kennis met de evenementen branche en wat er zich achter de schermen 
afspeelt.  Wij bieden een pretti  ge en collegiale werksfeer in een bedrijf met een no-
nonsens cultuur. De uren zijn alti jd in overleg. 

Spreekt deze functi e je aan? Laat het ons weten! 
Mail je moti vati e en je CV naar info@freyja.nl  t.a.v. Wim van der Heijden. 

Freyja -  Sterk in hekwerk 
| De Huufk es 32 | 5674 TM NUENEN | Tel. 040-291 34 75 |

 B O U W P L A N N E N ? 

Wilt u meer weten?
Bel ons voor een afspraak of stel uw vragen via het formulier op onze website: 

www.robobureau.nl en wij bellen u terug voor het maken van een afspraak.

U gaat (ver)bouwen! Bouwen is duur en u kunt uw geld maar één 
keer uitgeven. Het is daarom belangrijk dat uw wensen juist vertaald 

worden.

Het gehele traject van ontwerp t/m de selectie van de aannemer 
kunnen wij voor u verzorgen. Voor een vrijblijvend gesprek komen wij 

dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

Beth van de Rijtlaan 14 • 5673 AB • Nuenen
040 - 290 60 55 • 06 - 13 46 39 59 

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

Emopad 70 - 5663 PB Geldrop
Postbus 58 - 5660 AB Geldrop
Telefoon (040) 285 89 00 
Internet: www.jvandewinkel.nl

WIJ ZOEKEN EEN MEDEWERKSTER SECRETARIAAT / RECEPTIE

ONS BEDRIJF
Administratie- en Advieskantoor J. van de Winkel B.V. te Geldrop is gespecialiseerd in advies op maat, administratieve 

midden- en kleinbedrijf.  Voor nadere informatie verwijzen wij je naar: www.jvandewinkel.nl.

ONZE FILOSOFIE: 
Persoonlijk en regelmatig cliëntencontact staat bij ons kantoor hoog in het vaandel, zodat wij goed op de hoogte 
blijven van de wensen van de cliënt. De kwaliteit van onze dienstverlening proberen wij steeds zoveel mogelijk te 
optimaliseren.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR:
Een fulltime enthousiaste medewerkster secretariaat / receptie. 

FUNCTIEOMSCHRIJVING:
- Beheren van agenda’s
- Afspraken maken
- Telefoon
- Alle voorkomende receptie-werkzaamheden
- Alle administratieve – secretariële werkzaamheden die voorkomen in ons bedrijf
Kortom zeer gevarieerd werk, waarin diverse werkzaamheden voorkomen.

ONS AANBOD:
Voor deze uitdagende functie kun je rekenen op uitstekende arbeidsvoorwaarden. 
Ons kantoor kenmerkt zich door een informele werksfeer en prettige werkomstandigheden.

JOUW REACTIE:

kun je contact opnemen met de heer C. Ekas, te bereiken op het vermelde telefoonnummer
of per e-mail: cekas@jvandewinkel.nl.

Maak vrijblijvend een afspraak! 088 - 10 20 100 (optie 3) www.medipoint.nl/thuisadvies

Advies bij mij thuis
Ervaar de zekerheid van een scootmobiel

Voordelen van een scootmobiel via Medipoint Thuisservice
Persoonlijk advies aan huis

Directe afstelling van de scootmobiel

Uitleg over het gebruik van uw scootmobiel

Proefrit onder begeleiding

Zeer scherpe prijzen

Breed assortiment

Wilt u meer informatie?
Maak vrijblijvend een afspraak met onze Thuisservice. Dit kan via 088 - 10 20 100 
(optie 3) of kijk op medipoint.nl/thuisadvies voor alle voorwaarden.

van 1799.- 
voor 1619.-

van 3599.- 
voor 3239.-

Scootmobiel Primo (4 wiel)

• 12 km per uur
• Actieradius tot 40 km

van 4599.- 
voor 4139.-

Scootmobiel Mezzo (4 wiel)

• 15 km per uur
• Actieradius tot 50 km

Scootmobiel Vivo
• 8 km per uur
• Actieradius tot 28 km

met  
inruil

1529.-

met  
inruil

3099.-

met  
inruil

3999.-
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 Leven
gaat voor.

PUZZELHOEKWeek 35

Horizontaal: 1 religieus lied 6 klemtoon 11 bladzijde 12 land in Zuid-Amerika 
13 Australische struisvogel 14 grondtoon 16 plunderaar 18 politieke partij 
20 middeleeuwse broederschap 22 broer van Kaïn 23 rustbank 25 ongaarne 
26 op grote afstand 27 grote beker 28 zonder glans 30 haarversteviger 31 fijngebouwd 
33 vetplant 35 als boven 36 kauwtje 38 stuk hout 41 vloerlijst 45 deel v.e. geweer 
47 wurgslang 48 handvat 49 pl. in Gelderland 51 onvoltooid 53 platvis 55 muziekritme 
56 landbewerking 58 zonder inhoud 59 bloemenoptocht 60 dominee 61 godsdienstig gebruik 56 landbewerking 58 zonder inhoud 59 bloemenoptocht 60 dominee 61 godsdienstig gebruik 
63 keersluis 65 plus 66 bedehuis 67 vrouwelijk dier.63 keersluis 65 plus 66 bedehuis 67 vrouwelijk dier.
Verticaal: Verticaal: 1 aardbol 2 vermaak 3 via 4 bijwoord 5 bloem 6 staat in Amerika 7 voormiddag 1 aardbol 2 vermaak 3 via 4 bijwoord 5 bloem 6 staat in Amerika 7 voormiddag 
8 kortharige hond 9 zuiver 10 groep dieren 11 heel goed! 15 verbouw 17 kleurstof 8 kortharige hond 9 zuiver 10 groep dieren 11 heel goed! 15 verbouw 17 kleurstof 
19 vice versa 21 gast 23 vallei 24 tot heden 27 Turks vleesgerecht 29 bedelmonnik 19 vice versa 21 gast 23 vallei 24 tot heden 27 Turks vleesgerecht 29 bedelmonnik 
32 moerasvogel 34 voorzetsel 37 haast 38 afgestoken graszode 39 Ned. omroep 32 moerasvogel 34 voorzetsel 37 haast 38 afgestoken graszode 39 Ned. omroep 
40 warmtebron 41 Europese vrouw 42 pret 43 frêle 44 bouwmateriaal 46 vrees 40 warmtebron 41 Europese vrouw 42 pret 43 frêle 44 bouwmateriaal 46 vrees 
50 christelijk feest 52 fors 54 hoger onderwijs 55 vruchtendrank 57 teugje 50 christelijk feest 52 fors 54 hoger onderwijs 55 vruchtendrank 57 teugje 
59 regieaanwijzing 62 overdreven 64 ter zake.59 regieaanwijzing 62 overdreven 64 ter zake.

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

N N E O N E D A M O

F L K I E V O V E R O M

O O T T L E O L S P A

G O K G A M M A M I G

D O O D E B G A T E B

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

R E B M I E A A N O S

D M V E M E L T W E G

D I P E O M A A L E B

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

E T R I O E T E N N

L I T A N I E P R E T T I G

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

Oplossingen wk 34
T O O N E G M A E T K A R A B

N V G N P I N K U I L E N C R

E E I E O R O N A A K T I Y C

P R Z I E A C H T E R B A N K

E G A A L J O T O O T S T I U

L A B A A R D J E J K A P S I

S N S Z N E X G N I P M A C T

E G N I L E S T O L P S S H M

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

L E R E G N I V G N I R O Z T

P E T H A A R V L E C H T Z E

K L E G U E B S K O B I E I N

M A A R N E S E J T E I N P E

F A U N A E N M A A Z N I M R

N E I R T G L L I K K E P O T

P R O C E S S I EP R O C E S S I E

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

AANVALLER
ADDER
ANODE
ARGWAAN
BLANCO
CEREBRAAL
DETAIL
ECARD
EENEIIG
EIKEN
EPIGRAM
FEESTDINER
GEGIL
GOEDEREN
HAARGROEIHAARGROEI
HUISGENOOTHUISGENOOT
KAPPERKAPPER
KLOONKLOON
LESWAGENLESWAGEN
NASLEEPNASLEEP
NOPPENNOPPEN
ONTDOENONTDOEN
PAGAAI
PLACEBO
PREKEN
PRINSES
RATIO
RAYON
ROUWEN
RUMBA
SALTO
SAXOFONIST
SCHAAKCLUB
SLAGER
SLEDE
TABLET
WENSDROOM
WINDEI
WOLKEN
ZAKGELD
ZALMSLA
ZODRA

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

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

hierboven op en stuur het antwoord op:

Kruiswoord
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34

35 36

37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58 59

60 61 62 63 64 65

66 67

2 6 4
9 4 5 2

3 1
3 5 2

5 8 9 7
6 7 3

7 8
8 9 3 6

3 2 9

Sudoku

week 33, Dhr. / Mw. W. van Bakel, Gerwen.

De 70e KWF-collecteweek   
gaat van start
De 70e collecteweek van KWF Kankerbestrijding start op zondag 1 septem-
ber. Verspreid over 800 collecteteams gaan ruim 80.000 collectanten de 
straat op. Het collecteteam van Nuenen zet zich met 110 collectanten in om 
zo veel mogelijk geld op te halen voor meer kennis en betere behandelin-
gen. Zodat minder mensen kanker krijgen, meer mensen genezen en meer 
mensen beter kunnen leven met de ziekte.

foon via iDEAL QR. Ze kunnen zich legi-
timeren en zijn te herkennen aan het 
rood-wit-blauwe logo met de krab. 

Collectant gemist? Dan kunt u op de 
volgende manieren toch een bijdrage 
leveren:
Doneer online via kwf.nl/collecte
Scan de iDEAL QR-code op de kaart die de 
collectant achterlaat als u niet thuis bent.

Feiten & cijfers
1 op de 3 mensen krijgt ooit kanker.
Jaarlijks overlijden ongeveer 45.000 
mensen aan kanker.
Dankzij onderzoek is de 5-jaars overle-
vingskans gestegen van 25% in 1949 
tot 65% nu.
KWF financiert ongeveer 30% van alle 
onderzoeksprojecten in Nederland.
Per jaar zijn er circa 400 lopende on-
derzoeksprojecten, waar circa 800 we-
tenschappers fulltime mee bezig zijn.
Een onderzoek duurt gemiddeld 4 jaar 
en kost gemiddeld 500.000 euro.

KWF bestaat 70 jaar
Deze 70e collecteweek belooft erg bij-
zonder te worden. Prinses Beatrix is 
sinds 1980 beschermvrouwe van KWF 
en zal zaterdag 31 augustus een specia-
le KWF Munt slaan, ter ere van het 70-ja-
rig bestaan van KWF. Deze gebeurtenis 
vormt tevens de aftrap van de collecte. 
Daarnaast staat NPO Radio 2 de hele 
week in het teken van de collecteweek.

Geef tijdens de collecteweek
De collectanten van KWF-collecteteam 
Nuenen komen in de week van 1 t/m 7 
september bij u aan de deur of u komt 
hen tegen in winkelcentra, op drukke 
plekken in het stadshart of bij evene-
menten. Bij alle collectanten kunt u dit 
jaar ook doneren met uw mobiele tele-

Collecte  
Nierstichting  
Nuenen
Vele goede doelen zoeken collectan-
ten, zo ook de Nierstichting. Dus collec-
teren om de kans op genezing van Nier-
patiënten mogelijk te maken. De Nier-
stichting krijgt geen structurele finan-
ciële steun van de overheid en is voor 
haar inkomsten afhankelijk van giften. 
De jaarlijkse collecte levert hieraan een 
grote bijdrage. Voor nierpatiënten zijn 
donaties echt van levens belang.
 
Waar is en wordt o.a. aan gewerkt?
• Investering in dialysecapaciteit
• Verbetering van de nierdialyse
• Verdere ontwikkeling van de 
 graagbare kunstnier
Deze onderwerpen zullen uiteindelijk 
de nierpatiënt meer levensvreugde 
kunnen gaan bieden.
Al meer dan 50 jaar is de Nierstichting 
actief met resultaat, mede door de ge-
weldige inzet van collecte-vrijwilligers.
 
Voel je betrokkenheid met  de activitei-
ten van de Nierstichting, meld je dan 
aan als nieuwe collectant te Nuenen 
en Nederwetten via, ottofrancoise@
hotmail.com of info@nierstichting.nl.
Met opgave van naam/leeftijd/adres 
en 06-nummer.

Collecte: week 38, 15 september t/m 21 
september. Hoeveel tijd kost mij dat? 
Kort antwoord, 1 ½ tot 2 uur en dan het 
liefst tussen 17.45 en 20.00 uur.
 
Nu reeds bij voorbaat dank voor je 
aanmelding!!
Otto Heselhaus, Collectecoördinator 
Nuenen/Nederwetten.
 

 Nuenen op zijn kop
Op zaterdag 14 september vindt in Nuenen de tweede editie plaats van het 
bene� etconcert van de Stichting Dani. Vorig jaar werd het eerste spektakel 
afgetrapt op het voetbalterrein van SBC te Son. De opbrengst gaat in zijn 
geheel naar de Stichting Dani en de strijd tegen Duchenne spierdystro� e.

teren spelers als Johan Vlemmings, Jan 
Poortvliet, Jeffrey Prommayon, Ernie 
Brands en nog velen meer.

Vanaf 16.30 uur is er livemuziek met 
optredens van o.a. Mark Elbers, Jaman, 

Duchenne spierdystrofie is een erfelij-
ke spierziekte die voornamelijk bij jon-
gens voorkomt. De ziekte ontwikkelt 
zich al op jonge leeftijd en in de loop 
van de jaren verzwakken de spieren 
steeds meer. Als gevolg hiervan ont-
staat stijfheid van de gewrichten en 
worden ook de spieren zwakker die 
nodig zijn voor de ademhaling. Het 
hart is ook een spier daardoor wordt 
Duchenne uiteindelijk fataal.

Het programma voor die dag start om 
13.00 uur en ziet er veelbelovend uit, 
met onder andere twee bijzondere 
voetbalwedstrijden. Om 13.30 uur 
gaan twee gehandicaptenteams, be-
staande uit spelers met een beperking, 
de strijd met elkaar aan. De aftrap zal 
gedaan worden door Willy van de 
Kerkhof.
Om 14.30 uur meet het Nuenense 
team, dat speciaal voor deze gelegen-
heid is samengesteld en waarin ook 
Dani’s vader Rick van den Bogaard 
meespeelt, zijn krachten tegen het 
Sterrenelftal. In dit sterrenteam schit-

Samen trappen we 
Duchenne de wereld uit! 
Steun Jaap Woudsma van Power4kids tijdens het Zilver-
schoon After Summer Event op zondag 1 september. 
Zondag 8 september fietst Jaap Woudsma voor de vijfde 
keer voor Duchenne Heroes. Hij zal 700 kilometer van 
Frankrijk naar Nederland fietsen. Zaterdag 14 september 
is de indrukwekkende finish in Well aan de Maas. 
Deze mountainbike tocht heeft als doel om geld in te za-
melen voor de strijd tegen de ziekte van Duchenne. Door 
deze fatale spierziekte worden alle spieren langzaam af-
gebroken, waardoor de patiënten op vroege leeftijd niet 
meer kunnen lopen en hun armen niet meer kunnen ge-
bruiken. Er is de laatste jaren succesvol onderzoek ge-
daan om de kinderen met Duchenne een beter en langer 
leven te bieden. De levensverwachting van de patiënten 
is hierdoor al fors gestegen! Duchenne is echter de we-
reld nog niet uitgetrapt, dus alle hulp en steun is welkom. 
Jaap: “Motivatie heb ik gekregen als ik zie hoe deze kin-
deren met Duchenne snel achteruitgaan, dit moet ge-
stopt worden!! Zeven dagen afzien tijdens Duchenne 
Heroes is zwaar, maar dat is nog niks, je hele leven zal 
zwaar zijn als je spieren niet meer functioneren en als je 
snel achteruitgaat. Deze spierziekte Duchenne moet de 
wereld uit getrapt worden.” 
Jaap is zondag 1 september bij het Zilverschoon After 
Summer Event met heerlijk zelfgemaakt gebak. Tussen 
11.30 uur en 17.00 uur kun je een versgebakken wafel of 
appeltaart kopen en steun je de strijd tegen Duchenne. 
Er zal deze dag ook een loterij zijn waarbij er diverse be-
handelingen van Instituut Zilverschoon gewonnen kun-
nen worden. De opbrengst van de loterij wordt gedo-
neerd aan Jaap zijn team Power4kids. Het evenement is 
bij Instituut Zilverschoon op Berg 51 in Nuenen. Help 
mee om Duchenne de wereld uit te trappen! 

 

Duchenne de wereld uit! 

sportograf.com

Senergiek geeft tips aan Nuenense ouderen

Hoe kun je je � nanciële positie verbeteren? 
Als je weinig inkomsten hebt moet je zorgen dat je optimaal gebruik maakt 
van alle ondersteunende mogelijkheden die er worden geboden door de 
overheid, de gemeente, de belastingdienst. 

slag van een paar honderd euro. Zelfs 
met een klein aanvullend pensioen 
kan zo’n toeslag nog aardig oplopen. 

En komt u daarvoor in aanmerking?
En hoe komt u daar achter?
En wie helpt u daarbij?
De Nuenense ouderenbonden Sener-
giek (KBO) en PVGE hebben samen een 
aantal vrijwilligers met kennis van za-
ken, die dat voor alle Nuenense ouderen 
graag en gratis willen uitzoeken. Stuur 
een e-mail met uw naam en telefoon-
nummer naar ts@senergiek-nuenen.nl 
en wij nemen contact met u op.

 

En doet u dat?
Er blijft jaarlijks heel veel geld liggen 
wat voor financiële ondersteuning is 
bedoeld, maar niet wordt opgevraagd. 
Met alleen AOW, wat op de bank en 
een flinke huur komt u al snel in aan-
merking voor een zorg- en huurtoe-

Nelis Leeman en Stanley Hazes die eer-
der ook in het Sterrenteam zijn voet-
balkunsten zal tonen. Ook aan de kin-
deren is er uiteraard gedacht. 

Toegangskaarten
Kaarten voor dit unieke evenement 
kosten €10,- (kinderen t/m 12 jaar gra-
tis) en zijn verkrijgbaar via Facebook 
Dani en de strijd tegen Duchenne of 
aan de poort van sportpark RKSV Nue-
nen, Pastoorsmast 14 Nuenen.

SENIORENVERENIGING NUENEN

Koningschieten Kermismaandag
De eerste maandag na de eerste zondag in september is 2 september dit jaar. Daar 
vindt jaarlijks het Koningschieten plaats op het gildeterrein aan de Beemdkant te Lies-
hout. Het is altijd een lange dag want de gildebroeders gaan op het ontbijt bij het af-
gaande Koningspaar Piet en Annie van Lierop.  Om 08.15 uur vertrekt het gilde van 
het gildeterrein naar het koningspaar. Na het ontbijt vertrekt het gilde om 09.30 uur 
naar het Gemeentehuis van Laarbeek voor de ontvangst om 10.00 uur door B & W. 
Hier wordt de Koningswijn gedronken. Om 10.45 uur vertrekt het gilde naar Lieshout 
voor de traditionele foto van het Koningspaar bij het sch ilderij van het Lieshoutse gil-
de van St-Servatius en St-Barbara van Reinier Pijnenburg uit 1922. Dit schilderij hangt 
in het Dorpshuis te Lieshout. Daarna bezoekt het gilde de plaatselijke horeca waarna 
de traditionele koffietafel om 12.30 uur plaats vindt. Om 13.45 uur vertrekt het gilde 
naar de Beemdkant, het gildeterrein. Om 14.00 uur is de aanvang van het koning-
schieten 1e ronde voor alle mannelijke leden, waar zoals het schijnt veel kandidaten 
voor zijn i.v.m. het 600jarig bestaan van het gilde volgend jaar in 2020. Bij de 2e ronde 
schieten alleen de gildebroeders of alleen de mannelijke leden. Dus spanning ten 
over. Na de schietrondes volgen de ceremoniën voor de nieuwe Koning en Ere-Ko-
ning. Rond de klok van 17.30 uur zal de frietwagen gearriveerd zijn en kan men op ei-
gen kosten friet en/of snacks eten. Om 20.00 uur is de sluiting van het Koningschieten.
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De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100  
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

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

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

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

© 2019 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of op enige andere 
manier zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.”

DRUK: 
Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200
E-mail: admin@drukkerijmesserschmidt.nl

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

Volg ons ook op:

 

Gevers gul met ’Hof van Rul’ 
Aan het Rullen in het Brabantse buitengebied van het groene Gerwen wordt 
gewerkt aan een prachtig park. Waar vroeger het gezin Donkers met een 
boerenbedrijf de kost verdiende, komt nu het park ‘Hof van Rul’. Hof van Rul: 
voor iedereen gratis toegankelijk. Jaja, een openbaar park aan het Rullen. 
De hoveniers ter plekke staan garant voor een prachtig park. Een aanwinst 
voor Gerwen, een gulle gift voor een nog mooier Brabant….

passie van Bert en die passie voor tui-
nen gaf hij door aan zijn kinderen Bart 
en Maurice. In 2005 namen zij het be-
drijf - samen met hun zwager Peter van 
Straalen - over en dit drietal richt zich 
sinds die overname volledig op het 
ontwerpen, aanleggen en onderhou-
den van tuinen en daarvoor is minder 
grondoppervlakte nodig. Ruim 4 hec-
tare wordt nu als park ingericht. 

Het Rullen Hoveniers werkt vanaf die 
locatie met diverse medewerkers aan 
droomtuinen.  Deze hoveniers leveren 
vakwerk en werken onder de vlag van 
De Garantietuin. En de broers Bart en 
Maurice Gevers en hun zwager Peter 
werken ook aan het park ‘Hof van Rul’. 
Aan het Rullen in Gerwen gaat een 
parkachtige Hof ontstaan die gezien 
en bezocht mag worden. De aanleg en 
inrichting kost wel wat tijd. Gerwen 
wordt verrijkt met ‘Hof van Rul’, met 
dank aan de gulle gevers….

Even terug in de tijd. Naar het dorp van 
toen. Op de ansichtkaart staat een 
kerk, een kar met paard, een kar die ra-
telt op de keien, een zandweg tussen 
koren door, het vee, de boerderijen…

Antoon Donkers trouwde met Cornelia 
van Berlo en er werd een groot gezin 
van elf kinderen gesticht. Antoon 
werkte op het land en Cornelia zorgde 
voor het huishouden en de grote 
moestuin. Dat was aan het Rullen in 
Gerwen, daar stond een boerderij op 
een groot erf. Ruim 150 jaar geleden 
was daar al een boerenbedrijf van de 
grond gekomen. Een boerderij met 
een aantal stallen waarin een paar 
koeien, varkens en kippen werden ge-
houden. En een trekpaard om het land 
te bewerken. Daar werkte Antoon 
Donkers als jongen bij zijn oom op de 
boerderij.

Corry, een van de dochters van Corne-
lia en Antoon, trouwde met Bert Ge-
vers en zij startten begin jaren-70 een 
hoveniersbedrijf aan het Rullen. Bij dat 
bedrijf werd van alles gedaan wat met 
planten te maken heeft: kweken, thuis-
verkopen en aanplanten bij de klanten 
thuis. Met als basis: het aanleggen en 
onderhouden van tuinen. Dat was de 

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Donderdag 29 augustus 2019

Gevers gul met ’Hof van Rul’ 

Cees van Keulen, Gerwen

CeesAutoMaatje Nuenen   
o�  cieel van start
Met een feestelijke eerste rit gaat op 6 september ANWB AutoMaatje Nue-
nen o�  cieel van start. De opening vindt plaats om 14.00 uur en zal gedaan 
worden door wethouder Ralf Stultiëns. Een initiatief van de seniorenvereni-
gingen in samenwerking met de ANWB waarbij vrijwilligers minder mobie-
le dorpsgenoten de mogelijkheid bieden om weer mee te doen.

zelf voor vervoer kunnen zorgen of las-
tig van de bestaande vervoersdiensten 
gebruik kunnen maken. Dit kan zijn 
naar de kapper, de huisarts, het zieken-
huis, maar ook weer lekker op de koffie 
bij een vriend(in).

ANWB AutoMaatje Nuenen start in 
Nuenen
ANWB AutoMaatje is opgericht in de-
cember 2016 en is op dit moment ac-
tief in 46 gemeenten in Nederland. 
Eind 2019 zullen we landelijk in meer 
dan 75 gemeenten actief zijn. ANWB 
AutoMaatje Nuenen is een samenwer-
king tussen PVGE Nuenen, Senergiek 
seniorenvereniging Nuenen, Gemeen-
te Nuenen, LEV groep, ANWB en en-
thousiaste vrijwilligers uit Nuenen.

Hoe werkt het?
Wie gebruik wil maken van ANWB Au-
toMaatje Nuenen, kan zich kosteloos 
inschrijven als deelnemer. Deelnemers 
kunnen tot uiterlijk twee werkdagen 
van tevoren een rit aanvragen. De me-
dewerker van AutoMaatje Nuenen 
koppelt de deelnemer aan een van de 
beschikbare vrijwilligers in de buurt en 
vertelt wat het ongeveer gaat kosten. 
De vrijwilliger komt op het afgespro-
ken tijdstip voorrijden. De deelnemer 
rekent na afloop contant af met de vrij-
williger op basis van de gereden kilo-
meters. Hiervoor wordt 30 cent per ki-
lometer gerekend.

Groot maatschappelijk probleem
Ruim 1.000.000 mensen raken steeds 
meer geïsoleerd van de buitenwereld 
omdat hun mogelijkheden om naar 
buiten te gaan, bijvoorbeeld door leef-
tijd of gezondheid, steeds beperkter 
worden. Zelf met de auto rijden zit er 
vaak niet meer in en steeds een beroep 
doen op de naasten is moeilijk.
Bij ANWB AutoMaatje vervoeren plaats-
genoten met eigen auto minder mo-
biele mensen die niet meer eenvoudig 

ANWB AutoMaatje
ANWB AutoMaatje

Bent u zelf minder mobiel en voor uw vervoer a ankelijk van 

anderen? En moet u daardoor teveel thuisblijven? Met ANWB 

AutoMaatje komt u weer onder de mensen!Nuenen
Vervoerservice voor en door eigen inwoners

• Voor wie minder mobiel is

• Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto

• Tegen een kleine onkostenvergoeding

• Alle inwoners van de gemeente Nuenen kunnen

gebruik maken van ANWB AutoMaatje Nuenen

Meer informatie of meedoen?

Bel: 040 - 711 44 62

Maandag t/m vrijdag 09:00 - 12:00 uur 

Mail: info@automaatjenuenen.nl

Of kijk op www.automaatjenuenen.nl 

Wilt u een rit maken? Vraag die dan minimaal 2 werkdagen ervoor 

aan.

Mede mogelijk gemaakt door 4.500.000 ANWB Leden

ANWB AutoMaatje is een vervoer- 
service waarbij vrijwilligers minder 
mobiele plaatsgenoten op verzoek 
vervoeren. Vrijwillige chauffeurs 
gebruiken daarvoor hun eigen 
auto.

Uw vervoer beperkt zich niet tot 
een bezoek aan ziekenhuis, 
dokter of fysiotherapeut. 
U schakelt ANWB AutoMaatje 
ook gewoon in voor leuke uitjes 
als een bezoekje afl eggen, naar 
de kapper of gezellig winkelen. 

Om gebruik te kunnen maken 
van ANWB AutoMaatje hoeft u 
alleen maar contact op te nemen 
met uw lokale ANWB AutoMaatje 
coördinator. Alle contactinforma-
tie vindt u op de achterzijde.  

Aanmelden voor ANWB Auto-
Maatje is gratis. U betaalt alleen 
een kleine onkostenvergoeding 
van € 0,30 cent per kilometer 
per rit aan de vrijwilliger.

Zo werkt ANWB AutoMaatje op hoofdlijnen

• Heeft u vervoer nodig? Neem dan twee dagen van tevoren
contact op met uw lokale ANWB AutoMaatje coördinator.

• Hierna zoekt de coördinator een vrijwilliger uit de poule van
chauff eurs die u, op het door u gewenste moment, wil rijden.

• De coördinator belt u terug als er een vrijwilliger beschikbaar is
en geeft de globale hoogte van de verschuldigde onkostenver-
goeding aan. Deze vergoeding bedraagt € 0,30 per kilometer
- gerekend vanaf het huis van de vrijwilliger - vermeerderd met
de eventuele parkeerkosten.

• Op het afgesproken tijdstip meldt de vrijwilliger zich bij u en
gaat u samen op stap. Bij korte ritten zal hij vaak bij u blijven.
Zit er veel tijd tussen de heen- en terugrit? Dan maakt hij een
afspraak wanneer hij weer klaarstaat voor de terugreis.

• U betaalt de onkostenvergoeding na de rit rechtstreeks aan de
vrijwilliger.

Meedoen met ANWB AutoMaatje?
Neem contact op met uw lokale ANWB AutoMaatje coördinator en 
schrijf u in. U vindt alle contactinformatie op de achterkant van deze 
folder. Kijk voor meer informatie op www.anwb.nl/automaatje. 

Combinatiefunctionarissen 
Nuenen 
Een van de taken van LEV Nuenen is het stimuleren van inwoners van Nue-
nen op het gebied van onderwijs, sport en cultuur. Dit is een taak van de 
combinatiefunctionarissen, Bernadeth Heijenk en Michelle Driessen. We 
doen dit vooral door het organiseren van Sjors Sportief en Sjors Creatief. 
Ook ondersteunen we verenigingen, organisaties en burgers bij sociale 
activiteiten. 

fungeren als spin in het web en leggen 
verbindingen in de wijk. 

Loopt u ergens tegenaan en kunt u 
hulp gebruiken met het organiseren 
van een activiteit, neem dan contact 
met ons op: bernadeth.heijenk@lev-
groep.nl, 06 48 57 66 86 of michelle.
driessen@levgroep.nl, 06 14 46 59 37 

We richten ons voornamelijk op het 
verbinden van mensen. Ons streven is 
samen met wijkbewoners leuke activi-
teiten te bedenken en oplossingen te 
vinden voor knelpunten. Dit is in het 
belang van de inwoners van Nuenen 
en van de wijken. Kortom: We onder-
steunen initiatieven van wijkbewoners 
om de leefbaarheid te bevorderen. Wij 

Bernadeth Heijenk Michelle Driessen

Combinatiefunctionarissen Bevolkings-
onderzoek borst-
kanker in Nuenen
Op 2 september start Bevolkingson-
derzoek Zuid met het bevolkingson-
derzoek borstkanker in Nuenen. 
Voor dit onderzoek worden alle vrou-
wen tussen 50 en 75 jaar elke 2 jaar uit-
genodigd. Door het onderzoek kan 
borstkanker in een vroeg stadium ont-
dekt worden. Dit verhoogt de kans op 
genezing. Bovendien is vaker een 
borstsparende operatie mogelijk.  
Het onderzoekscentrum staat op het 
Larixplein 5, 5616 VB in Eindhoven.
Voor meer informatie kunt u kijken op
bevolkingsonderzoeknederland.nl

Maandag veggiedag
In RdL van 15 augustus jl. suggereert de Gemeente Nuenen dat een vleesvrije maandag 
aanbevelenswaardig zou kunnen zijn. Vlees zorgt voor 40% klimaatbelasting door voed-
sel in Nederland, zo is het betoog.
En waar kun je dan leuk uit eten? Om geen gedoe te krijgen laat de gemeente maar hele-
maal na te wijzen op onze Nuenense restaurants die in meerderheid prima zorgen voor 
vegetariërs. Van ons Nuenense twee sterren restaurant De Lindehof tot de The Yellow Rab-
bit en van Pezzaz of Tong Ah tot Olijf, Messina of Elpida, om er een paar te noemen.
De Gemeentevoorlichting houdt zich dus op de vlakte en verwijst naar de site of de app 
van Happy Cow. Dat is een organisatie die restaurants wereldwijd op de site heeft staan. 
Maar Happy Cow kan soms wat moeilijk doen als je een restaurant aanmeldt dat niet 
100% veggie is. Het aanbod is dus beperkt. Kies daarom Tripadvisor en type Veggie restau-
rant Nuenen of Eindhoven in. Je krijgt veel meer keus.
Overigens is het de Gemeentevoorlichting blijkbaar ontgaan dat er een Veggie map Eind-
hoven bestaat. Deze wordt uitgegeven door LocaL Life Eindhoven, www.local-life.com/
eindhoven.
Tja, voorlichting is een vak apart en voordat je het weet is er commotie. Maar toch leuk zo 
een Gemeentelijke attendering. 

N. Wiedenhof, Egelantierlaan 37, 5672 XJ Nuenen
 
 

In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst kunnen worden 
met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.
De redactie heeft allertijden het recht om de ingezonden brieven in te korten.

Ingezonden brieven

Vrijwilliger of deelnemer worden?
Inwoners van Nuenen die graag deel-
nemer of vrijwilliger willen worden bij 
ANWB AutoMaatje Nuenen kunnen te-
lefonisch (040-7114462) of per email 
info@automaatjenuenen.nl contact 
opnemen Links:
http://www.anwb.nl/automaatje 
www.automaatjenuenen.nl

In Memoriam

Foppe de Lang (1936 - 2019),   
een wandelende encyclopedie
18 augustus overleed Foppe de Lang uit Nuenen. Foppe was Fries van 
geboorte maar na 50 jaar Nuenen een wandelende encyclopedie over 
de lokale geschiedenis. Hij kwam hier ooit wonen voor zijn vrouw Nel.

Foppe was van huis uit geoloog en 
verbonden aan de Rijksgeologi-
sche dienst. In 1971 was hij één 
van de initiatiefnemers tot de op-
richting van heemkundekring De 
Drijehornick Nuenen-Gerwen-Ne-
derwetten. Hij was daar actief in 
veel werkgroepen. Zo resulteerde 
onderzoek van Foppe, samen met 
Wim Cornelissen en Nico Nagte-
gaal, in het boekwerk ‘Noordbra-
bantse Plaatsnamen monografie 2 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten’, 
uitgegeven door de Stichting Bra-
bants Heem in 1987.

Met de werkgroep Archeologie nam Foppe deel aan meerdere archeologi-
sche onderzoeken in Nuenen c.a., zoals tijdens de aanleg van de Europa-
laan, de opgraving van Oudenstein aan de Beekstraat en de oude toren in 
de Tomakker. Verder vertegenwoordigde Foppe de heemkundekring in de 
gemeentelijke commissie voor de straatnaamgeving en had daar een grote 
inbreng vanwege zijn kennis met betrekking tot het positioneren van de 
juiste akker- en veldnamen.

En dan niet te vergeten: als onderzoeker van lokale gebeurtenissen tijdens 
de Tweede Wereldoorlog bracht Foppe vele tot dan onbekende oorlogsfei-
ten boven tafel. Hij schreef daarover artikelen die in het cultuur-historisch 
tijdschrift Drijehornickels zijn gepubliceerd, met name over de luchtoorlog 
boven Nuenen. Foppe identificeerde én gaf een gezicht aan vele slachtof-
fers en gesneuvelden in Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Ook was Foppe sinds 1980 gildebroeder bij het Sint Annagilde Nuenen-
dorp.
Vanwege zijn vele verdiensten werd Foppe in 2012 koninklijk onderschei-
den en lid in de Orde van Oranje Nassau.
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Nassaustraat 11 Nuenen
Moderne tweekapper met een royale oprit en carport in oud-Nuenen gelegen 
voorzien van een drietal slaapkamers op de verdieping. Deze woning is ook te 
gebruiken als semi-bungalow vanwege de slaapkamer en badkamer op de begane 
grond. De knusse achtertuin met relaxhoek is gelegen op het zonnige westen en 
biedt veel privacy. Op loopafstand van het gezellige centrum van Nuenen.

• Inhoud: 429 m3
• Woonopp: 123 m2
• Bouwjaar: 1962
• Vraagprijs: € 325.000,-  k.k.

Schout Leytengaarde 38 Nuenen
Een goed onderhouden eindwoning met maar liefst vier slaapkamers, een 
moderne woonkamer en een sfeervolle achtertuin gelegen op zonzijde 
(westen). Deze woning ligt in een rustige straat in een gewilde woonwijk 
in Nuenen-Oost met in de directe omgeving diverse scholen, kinderopvang, 
sportfaciliteiten. Het gezellige centrum van Nuenen is op loopafstand.

• Inhoud: 318 m3
• Woonopp: 105 m2
• Bouwjaar: 1993
• Vraagprijs: € 275.000,-  k.k.

De Vroente 150 Nuenen
In Nuenen zuid in een prettige woonomgeving gelegen tussenwoning 
met inpandige garage, woonkamer met veel lichtinval, een open 
keuken en met maar liefst vier slaapkamers. De woning heeft een � jne 
achtertuin met een veranda en is gelegen nabij speelgelegenheid, 
winkels, sportgelegenheden en natuurgebied.

• Inhoud: 420 m3
• Woonopp: 136 m2
• Bouwjaar: 1976
• Vraagprijs: € 299.000,-  k.k.

Bloemhoeve 14 Nuenen
Vrijstaande woning met carport en inpandige garage gelegen op een 
unieke landelijke locatie met uitzicht over de landerijen in kerkdorp 
Nederwetten. De woning is voorzien van een tweetal slaapkamers en 
een badkamer op de begane grond alsmede een tweetal slaapkamers 
en een badkamer op  de verdieping.

• Inhoud: 500 m3
• Woonopp: 126 m2
• Bouwjaar: 1987 
• Vraagprijs: € 375.000,-  k.k.

Gabriel Metsulaan 55 Eindhoven
In het centrum gelegen, moderne eigentijdse stadswoning (2010) met 
eigen parkeergelegenheid en dakterras met  . Ideaal voor een klein bedrijf 
aan huis.

• Inhoud: 507 m3
• Woonopp: 139 m2
• Bouwjaar: 2009
• Vraagprijs: € 400.000,-  k.k.

Schietbergen 58 Nuenen
Geschakelde tussenwoning met inpandige houten berging aan de voorzijde, 
ruime woonkamer, open keuken, een drietal slaapkamers, moderne 
badkamer en een op het oosten gelegen achtertuin. De woning is rustig 
gelegen aan een woonerf, in een groene en kindvriendelijke omgeving en 
nabij winkelcentrum “Kernkwartier”, scholen en diverse voorzieningen.

• Inhoud: 276 m3
• Woonopp: 90 m2
• Bouwjaar: 1982
• Vraagprijs: € 235.000,-  k.k.

Geldropsedijk 19 Nuenen
Robuust gebouwde vrijstaande woning voorzien van een vrijstaande garage 
met zeer royale oprit voor meerdere auto’s. De woning is verder voorzien van een 
werkkamer/serre, een leefkeuken, 4 slaapkamers, praktische bergzolder en een 
speels aangelegde achtertuin. Op een steenworp afstand is zowel het centrum 
van Nuenen, alsmede scholen, sportgelegenheden en uitvalswegen bereikbaar.

• Inhoud: 774 m3
• Woonopp: 210 m2
• Bouwjaar: 1974
• Vraagprijs: € 589.000,-  k.k.

Zuiderklamp 54 Nuenen
Luxe wonen in kindvriendelijke villawijk de Zuiderklamp? U treft hier een 
royale villa in boerderijstijl op 10 autominuten van Eindhoven en Helmond. 
Deze goed onderhouden woning biedt veel ruimte voor een gezin middels 
4 royale slaapkamers op de verdieping, een tweetal badkamers en een 
speels ingedeelde woonkamer met 2 aparte zithoeken. 

• Inhoud: 703 m3
• Woonopp: 179 m2
• Bouwjaar: 1975
• Vraagprijs: € 599.000,-  k.k.

Zwanenstuck 29 Nuenen
In een groene omgeving in Nuenen oost gelegen twee-onder-een kapwoning voorzien 
van 4 slaapkamers, uitgebouwde woonkamer, open keuken, royale achtertuin op het 
noord westen en een aangebouwde garage. De woning is verder gelegen aan een 
rustige straat nabij diverse voorzieningen, basisschool. op � etsafstand van het gezellige 
centrum van Nuenen en een gunstige ligging ten opzichte van alle uitvalswegen.

• Inhoud: 344 m3
• Woonopp: 114 m2
• Bouwjaar: 1985
• Vraagprijs: € 349.000,- k.k.

Gondelierhof 6 Nuenen
Royale vrijstaand geschakelde woning met compleet uitgevoerde luxe keuken, 
sfeervolle woonkamer met moderne gashaard, extra kamer op de begane grond, 
maar liefst 6 slaapkamers en een fraai aangelegde achtertuin. De woning is 
gelegen in de zeer geliefde wijk “Boschhoeve”, direct aan een bosrand en op 
korte afstand van het gezellige centrum van Nuenen en basisscholen. 

• Inhoud: 644 m3
• Woonopp: 187 m2
• Bouwjaar: 2011
• Vraagprijs: € 549.000,-  k.k.
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Werk ook met trots 
in de zorg!
We zijn voor onze locaties in Nuenen, Son en Breugel en Eindhoven op zoek  

naar enthousiaste vakmensen die gaan voor het welbevinden van onze cliënten.  

Zo zorgen Ramona en haar collega’s ervoor dat mevrouw Van Zuijlen kan bakken 

omdat zij dat graag wil. We hebben vacatures voor helpenden (plus), (contact)

verzorgenden IG, verpleegkundigen én voor gespecialiseerde verpleegkundigen.

Onze locaties in Nuenen, Son en Breugel en Eindhoven hebben allemaal hun eigen 
verpleeghuiszorg-specialisaties:

• Akkers/Gagelbosch/Berkenstaete - somatiek en psychogeriatrie

• Dommelhoef - revalidatie en somatiek

• Eerdbrand - psychogeriatrie en psychiatrie

• Passaat/Ekelhof/Fleuriade - psychogeriatrie

•  Landrijt - gespecialiseerde zorg voor bijzondere ziektebeelden zoals Huntington, 

Parkinson, dementie op jonge leeftijd  

• Kwadraat - kleinschalig begeleid wonen

• Ambulant Verpleegkundig Team - specialistische verpleegkundige zorg

Ook zijn we altijd blij met flexmedewerkers (vast contract mogelijk)!

We nodigen je van harte uit om bij een locatie binnen te lopen om zelf de sfeer te proeven 

of vrijblijvend kennis te komen maken tijdens één van onze maandelijkse 

 

Nog geen opleiding of ervaring maar wil je wel werken in de (ouderen)zorg? Ga dan voor 

een BBL-opleiding voor helpende, verzorgende IG of verpleegkundige waarbij je leren en 

werken bij Archipel combineert.   

040 265 48 22 / 06 83 06 46 16 



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

Met leuke opdrachten wordt kennis ge-
maakt met verschillende technieken en 
materialen. Elke les wordt er aan een nieu-
we opdracht gewerkt, dus elke keer weer 
een frisse start. Op speelse manier wordt 
aandacht besteed aan begrippen uit de 
teken- en schilderkunst, zoals diepte sug-
gereren, kleuren mengen, compositie, zelf 
een stilleven opstellen, landschap en die-
ren of portretten schilderen. Na het geven 
van een gezamenlijke opdracht loop ik bij 
ieder langs en zal ik ieder kind individueel 
verder helpen. Individuele begeleiding is 
overigens de kracht van al mijn cursus-
sen. Van de kinderen wordt wel verwacht 
dat zij affiniteit met tekenen of schilderen 
hebben.

12 lessen - Prijs € 85,- 
24 lessen - Prijs € 170,-
Vrijdag 16.00 - 17.30 uur 
Docent: Peter Linnartz 
Start: 13  september 2019 
 

Wil je niet de hele cursus volgen, 
dan betaal je € 47,50 voor 6 aaneen-
gesloten lessen.

 

Schilderen naar thema

Code 280 -  20 lessen - Prijs € 320,- 
Donderdag 9.15 - 11.45 uur 
Docent: Jan de Koning 
Start: 26 september 2019

Vervolgcursus fotografie

15 lessen - Prijs € 260,- 
Zaterdag 10.00 - 12.00 uur 
Docent: Maurits van Hout 
Start: 31 augustus 2019 

In de vervolgcursus gaat de gevorderde 
fotograaf aan de hand van opdrachten en 
workshops aan de slag om de verschillende 
facetten van zijn fotografie te versterken en 
te verbeteren.  In een groep heb je telkens 
om en om workshops en fotobesprekingen. 
Voor de gevorderde hobbyfotograaf.
Maximaal 15 deelnemers, minimaal 5. 

Basiscursus fotografie

In de basiscursus leer je omgaan met 
jouw spiegelreflexcamera en krijg je de 
basiskneepjes van de fotografie uitge-
legd. Denk aan compositieleer, bijzondere 
lichtomstandigheden, portretfotografie 
etc. Daarnaast ruime aandacht voor alle 
camera-instellingen zoals bijvoorbeeld 
witbalans. Je bent enthousiast en beschikt 
over een spiegelreflexcamera. Deelname 
met systeemcamera in overleg. Maximaal 
15 deelnemers, minimaal 5. Verdeling les-
sen: 5 theorielessen en 5 praktijklessen. 
Voor de beginnende hobbyfotograaf.

10 lessen - Prijs € 220,- 
Zaterdag 12.30 - 14.30 uur 
Docent: Maurits van Hout 
Start: 31 augustus 2019

aanmelden: www.ateliervangogh.nl

Programma 2019-2020
www.ateliervangogh.nl

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 
jou gekozen materiaal zoals potlood, pas-
tel, aquarel-, olie-, of acrylverf.

24 lessen - Prijs € 370,- 
Dinsdag 19.30 - 22.00 uur 
Docent: Peter Linnartz  
Start: 17 september 2019

De cursus is een combinatie van ambacht 
en vernieuwing. In het eerste deel van 
de cursus gaan we zelf verse ei-tempera 
verf maken. Daarna: korte experimenten 
en werken we met bekende kunstwerken 
als inspiratiebron. Ei-tempera zorgt voor 
krachtige kleuren en een mat uniek flu-
weelachtig oppervlak. In het tweede deel 
van de cursus werkt iedereen aan zijn/
haar eigen, nieuwe ‘meesterwerk’! Naast 
ei-tempera kun je nu ook werken met acryl 
of olieverf. Aan bod komen onder meer: 
compositie, collage, gebruik van fotogra-
fie / tablet, projectie, kleuren mengen, 
idee-ontwikkeling, manier van schilderen.

Meesterschilders met 
ei-tempera  

18 lessen - Prijs € 320,- 
Donderdag 13.15 - 15.30 uur 
Docent: Jan de Koning 
Start: 26 september 2019

Tekenen en schilderen 
voor kinderen 
(9 t/m 12 jaar) 

Deze cursus is geschikt voor kinderen van 
9 t/m 12 jaar die affiniteit met tekenen en 
schilderen hebben en zich graag verder 
willen ontwikkelen hierin. Elke les pak-
ken we een nieuwe opdracht of thema 
aan. Sommige opdrachten kunnen ook 
meerdere lessen doorlopen. We maken 
kennis met allerlei technieken en mate-
rialen. Daarbij wordt spelenderwijs aan-
dacht besteed aan aspecten zoals kleuren  
mengen, perspectief, composities of bij-
voorbeeld naar waarneming schilderen. 
De creativiteit en talenten van de kin-
deren zijn mooi om te zien en hier is dan 
ook genoeg ruimte voor. Tijdens de lessen 
beginnen we centraal, maar als we aan de 
slag gaan zal ik iedereen individueel ver-
der helpen.  

24 lessen - Prijs € 150,- 
Woensdag 16.00 - 17.30 uur 
Docent: Elma van der Weerden
Start: 8 januari 2020

Vanaf 4 september is er werk van cursisten 
te zien in het Klooster te Nuenen. 

Tentoonstelling

Laat je begeleiden door professioneel  
opgeleide docenten die allen als zelfstandig 
kunstenaar actief zijn.

Atelier Van Gogh in Nuenen is actief op het gebied van 
beeldende educatie. Atelier Van Gogh biedt  een breed 
scala aan kwaliteitscursussen en workshops. Docenten 
van het voormalige CAN (Culturele Activiteiten Nuenen)  
hebben het Atelier in 2015 in Nuenen opgericht. Onze 
docenten zijn opgeleid aan de Kunstacademie en zijn 
actief als autonoom kunstenaar. Gezamenlijk beschik-
ken zij over een mooie atelierruimte in Het Klooster.
 
Het avontuur is belangrijk en uitdagend, maar op de  
eerste plaats  staat bij het Atelier Van Gogh de professio-
nele 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. Atelier  Van Gogh biedt
cursussen voor beginners en gevorderden, voor kinde-
ren, jongeren en volwassenen. 
Iedereen raakt geïnspireerd bij Atelier Van Gogh!

Het doel is om het werk naar een hoger ni-
veau te brengen. Nieuwe ‘input’ is hierbij 
van belang. Ook is idee-ontwikkeling een 
belangrijk onderdeel. We werken steeds 
naar aanleiding van een onderwerp / the-
ma en soms naar de waarneming. Het is 
mogelijk om apart aan je eigen onderwer-
pen of je eigen ideeën te werken. Dat kan 
abstract en realistisch; elke stijl is geoor-
loofd. (Foto: zie voorpagina)

Ga op avontuur!



Colofon 
Redactie: Ad van der Kolk, Vormgeving: TOEV - Loes van Orsouw, Druk: Drukkerij Messerschmidt   
Foto’s: docenten en cursisten  -  www.ateliervangogh.nl - info@ateliervangogh.nl

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

Maurits van Hout is een beroepsfotograaf 
die sinds 1999 cursussen fotografie geeft. 
Op zaterdag in Nuenen, doordeweeks in 
zijn studio in Rijswijk. 

Docenten
Yolanda de Muijnck studeerde aan de Aca-
demie voor Beeldende Vorming Tilburg 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. Met ei-
gen werk treedt ze regelmatig naar buiten 
bij presentaties en tentoonstellingen.

Peter Linnartz  is afgestudeerd aan de Ko-
ninklijke Academie voor Kunst en Vorm-
geving te ‘s-Hertogenbosch. Hij heeft 
veel geëxposeerd waaronder in Museum 
Kempenland, Solo en Volkenkundig en 
Religieus Museum in Groningen. Momen-
teel doceert hij aan diverse centra. Hij is 
actief in vele disciplines zoals : grafiek, ke-
ramiek, beeldhouwen, film en fotografie 
en vooral tekenen en schilderen. Thema’s 
zijn: landschap, figuren, het ongrijpbare.

Marjo van Meer is in 1990 afgestudeerd 
aan de Academie voor Beeldende Vor-
ming Tilburg als 1e graad docent tekenen/
schilderen en kunstgeschiedenis. In haar 
lessen wil ze mensen stimuleren, om zo 
goed mogelijk weer te geven wat ze be-
leven aan de werkelijkheid. Ze is zeer ge-
interesseerd in ieders persoonlijk creatief 
proces. Marjo is ook werkzaam in haar 
eigen atelier. Aandacht voor creativiteit, 
verbinding met de natuur, tot rust komen 
(mandala tekenen), gericht op persoonlij-
ke en trans-persoonlijke ontwikkeling.
Elma van Weerden  is in 2010 afgestu-
deerd aan de Academie voor Beeldende 
Vorming in Tilburg als Docent beeldende 
kunst. In haar eigen werk heeft ze een pas-
sie ontwikkeld voor portrettekenen, waar-
bij ze houdt van het pure en authentieke 
in een portret. Tijdens haar opleiding is 
ze op het discipline film afgestudeerd. Ze 
heeft ervaring met kunstlessen geven in 
het speciaal onderwijs en heeft creatieve 
workshops gegeven in de kinderopvang.

José Jansen is opgeleid aan de Academie 
voor Beeldende Kunsten Tilburg, de Ko-
ninklijke Academie voor Beeldende Kun-
sten ‘s Hertogenbosch en de Academie 
voor Industriële Vormgeving Eindhoven; 
disciplines tekenen, schilderen en grafiek. 
Sinds 1982 werkt ze als vrij beeldend kun-
stenaar. José heeft sinds 1986 bij de voor-
malige Stichting CAN gewerkt en sinds 
2015 is zij actief als docent bij het Atelier 
van Gogh te Nuenen. Hiernaast werkt José 
bij vier andere kunstencentra,  geeft work-
shops op aanvraag en werkt in opdracht.

Tekenen en schilderen  

Aan het begin van de cursus zijn er een 
paar gezamenlijke opdrachten. Een ieder 
wordt uitgedaagd zich te verbinden met 
een gekozen thema, of een bepaalde te-
ken- 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 wij-
ze vorm te geven. Later kies je een eigen 
onderwerp om aan te werken. Er is altijd 
inspiratiemateriaal aanwezig. Na afloop 
wisselen we ervaringen uit. Het 2e deel 
van de cursus kiest ieder een eigen onder-
werp om aan te werken. Ik begeleid indivi-
dueel en geef gericht aanwijzingen.

24 lessen - Prijs € 295,- 
Dinsdag 9.30 - 11.30 uur 
Docent: Marjo van Meer 
Start: 17 september 2019 

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

Modeltekenen en  
-schilderen

16 lessen - Prijs € 260,- 
Modelgeld € 80,- 
Woensdag 19.30 - 22.00 uur 
Docent: José Jansen 
Start: 18 september 2019

Schilderen voor 
volwassenen

24 lessen + 1 bonus € 370,- 
Donderdag 19.45 - 22.15 uur 
Docent: Jacques van Erven 
Start: 26 september 2019 

Landschap /  
buitenschilderen

De 1e les is in het Atelier, hierna gaan we 
zoveel mogelijk naar buiten en tekenen 
en schilderen we op locatie. Teken- en 
schildermateriaal naar eigen voorkeur. 
Voor beginners en gevorderden.
  6 lessen - Prijs € 86,- 
Dinsdag 10.00 - 12.30 uur 
Docent: Marjo van Meer 
Start: 14 april 2020 

Tekenen en schilderen  
voor beginners en 
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 de basisbeginselen al onder de 
knie hebben, is deze cursus geschikt. Geef 
je snel op want er is maar beperkt plaats.

12 lessen - Prijs € 180,- 
Woensdag 9.30 - 12.00 uur 
Docent: José Jansen 
Start: 18 september 2019 

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

Portrettekenen en  
-schilderen 

10 lessen - Prijs € 140,- 
Modelgeld € 40,- 
Woensdag 19.30 - 22.00 uur 
Docent: José Jansen 
Start: 5 februari 2020 

aanmelden: www.ateliervangogh.nl

Het Bestuur van Stichting Atelier Van 
Gogh: 
Voorzitter: Jos Deckers
Penningmeester: Ronald Rueb 
Secretaris: Yolanda de Muijnck

Mentorklas
tekenen en schilderen 

De mentorklas is bedoeld voor mensen 
die al geruime tijd schilderen en overwe-
gend zelfstandig kunnen werken. De be-
geleidend kunstvakdocent reikt, indien 
gewenst, thema’s, ideeën en werkwijzen 
aan. Tijdens het werkproces is er voor elke 
deelnemer aan het atelier voldoende ge-
legenheid voor overleg. Van de 30 lessen 
is de docent 10 lessen aanwezig.

30 lessen - Prijs € 185,- 
Dinsdag 13.15 - 15.30 uur 
Docent: Yolanda de Muijnck 
Start: 17 september 2019

“Ik heb geen speciaal 
talent. Ik ben slechts 
nieuwsgierig.”
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 de knie krijgen? Wil je abstract-, 
model-, 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.

Jan de Koning Jan de Koning studeerde 
aan de Academie voor Industriële Vorm-
geving Eindhoven (nu DesignAcademy). 
Exposities in binnen en buitenland. Het 
doel van zijn cursussen: het werk van de 
cursisten naar een hoger niveau brengen. 
Ideeën / wensen van deelnemers worden 
altijd verwerkt in de lessen.

Abstract schilderen  

Voor een ieder die graag abstract wil leren 
schilderen of onder deskundige leiding 
een nieuwe impuls wil geven aan de ma-
nier 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. Door middel van gerichte 
opdrachten onderzoek je verschillende 
mogelijkheden binnen het schilderen. Op 
zoek naar wat past bij mij. Wat zeggen de 
kleuren mij, welke vormen voelen voor 
mij oké? We proberen verschillende tech-
nieken uit en gaan op zoek naar een meer 
gevoelsmatig contact maken met kleur en 
vorm. Zo wordt schilderen een ontdek-
kingstocht. 
8 lessen - Start: 30 september 2019 
8 lessen - Start: 13 januari 2020 
Prijs € 128,- per blok van 8 lessen 
(excl. materiaalkosten) 
Maandag 19.30 - 22.00 uur 
Docent: Marjo van Meer 

In een inspirerende omgeving wordt ge-
werkt aan opdrachten. Naar de natuur, 
naar foto’s, en ook vanuit de fantasie.  
Materiaalonderzoek speelt hier een niet 
te onderschatte rol in. Denk aan druk-
techniek, collage, onderschildering etc. 
Omdat iedereen aan dezelfde opdracht 
werkt, is er ook een verrassende wissel-
werking tussen de cursisten onderling. 
Iedere cursist wordt door de docent per-
soonlijk begeleid. Via voorbeelden uit de 
kunstgeschiedenis worden beeldende za-
ken vaak verduidelijkt.



Colofon 
Redactie: Ad van der Kolk, Vormgeving: TOEV - Loes van Orsouw, Druk: Drukkerij Messerschmidt   
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Jacques van Erven heeft de opleiding 
MO A+B tekenen in Tilburg gevolgd en 
de Jan van Eijck Academie te Maastricht. 
Woont en werkt in Eindhoven. Sinds 1978 
werkzaam als beeldend kunstenaar en als 
muzikant actief in allerlei groepen. Naast 
schilder (schildert met ei-tempera) is hij 
ook graficus (etsen). Zijn werk heeft een 
sterke relatie met de natuur en de cyclus 
van het leven.

Maurits van Hout is een beroepsfotograaf 
die sinds 1999 cursussen fotografie geeft. 
Op zaterdag in Nuenen, doordeweeks in 
zijn studio in Rijswijk. 

Docenten
Yolanda de Muijnck studeerde aan de Aca-
demie voor Beeldende Vorming Tilburg 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. Met ei-
gen werk treedt ze regelmatig naar buiten 
bij presentaties en tentoonstellingen.

Peter Linnartz  is afgestudeerd aan de Ko-
ninklijke Academie voor Kunst en Vorm-
geving te ‘s-Hertogenbosch. Hij heeft 
veel geëxposeerd waaronder in Museum 
Kempenland, Solo en Volkenkundig en 
Religieus Museum in Groningen. Momen-
teel doceert hij aan diverse centra. Hij is 
actief in vele disciplines zoals : grafiek, ke-
ramiek, beeldhouwen, film en fotografie 
en vooral tekenen en schilderen. Thema’s 
zijn: landschap, figuren, het ongrijpbare.

Marjo van Meer is in 1990 afgestudeerd 
aan de Academie voor Beeldende Vor-
ming Tilburg als 1e graad docent tekenen/
schilderen en kunstgeschiedenis. In haar 
lessen wil ze mensen stimuleren, om zo 
goed mogelijk weer te geven wat ze be-
leven aan de werkelijkheid. Ze is zeer ge-
interesseerd in ieders persoonlijk creatief 
proces. Marjo is ook werkzaam in haar 
eigen atelier. Aandacht voor creativiteit, 
verbinding met de natuur, tot rust komen 
(mandala tekenen), gericht op persoonlij-
ke en trans-persoonlijke ontwikkeling.
Elma van Weerden  is in 2010 afgestu-
deerd aan de Academie voor Beeldende 
Vorming in Tilburg als Docent beeldende 
kunst. In haar eigen werk heeft ze een pas-
sie ontwikkeld voor portrettekenen, waar-
bij ze houdt van het pure en authentieke 
in een portret. Tijdens haar opleiding is 
ze op het discipline film afgestudeerd. Ze 
heeft ervaring met kunstlessen geven in 
het speciaal onderwijs en heeft creatieve 
workshops gegeven in de kinderopvang.

José Jansen is opgeleid aan de Academie 
voor Beeldende Kunsten Tilburg, de Ko-
ninklijke Academie voor Beeldende Kun-
sten ‘s Hertogenbosch en de Academie 
voor Industriële Vormgeving Eindhoven; 
disciplines tekenen, schilderen en grafiek. 
Sinds 1982 werkt ze als vrij beeldend kun-
stenaar. José heeft sinds 1986 bij de voor-
malige Stichting CAN gewerkt en sinds 
2015 is zij actief als docent bij het Atelier 
van Gogh te Nuenen. Hiernaast werkt José 
bij vier andere kunstencentra,  geeft work-
shops op aanvraag en werkt in opdracht.

Tekenen en schilderen  

Aan het begin van de cursus zijn er een 
paar gezamenlijke opdrachten. Een ieder 
wordt uitgedaagd zich te verbinden met 
een gekozen thema, of een bepaalde te-
ken- 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 wij-
ze vorm te geven. Later kies je een eigen 
onderwerp om aan te werken. Er is altijd 
inspiratiemateriaal aanwezig. Na afloop 
wisselen we ervaringen uit. Het 2e deel 
van de cursus kiest ieder een eigen onder-
werp om aan te werken. Ik begeleid indivi-
dueel en geef gericht aanwijzingen.

24 lessen - Prijs € 295,- 
Dinsdag 9.30 - 11.30 uur 
Docent: Marjo van Meer 
Start: 17 september 2019 

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

Modeltekenen en  
-schilderen

16 lessen - Prijs € 260,- 
Modelgeld € 80,- 
Woensdag 19.30 - 22.00 uur 
Docent: José Jansen 
Start: 18 september 2019

Schilderen voor 
volwassenen

24 lessen + 1 bonus € 370,- 
Donderdag 19.45 - 22.15 uur 
Docent: Jacques van Erven 
Start: 26 september 2019 

Landschap /  
buitenschilderen

De 1e les is in het Atelier, hierna gaan we 
zoveel mogelijk naar buiten en tekenen 
en schilderen we op locatie. Teken- en 
schildermateriaal naar eigen voorkeur. 
Voor beginners en gevorderden.
  6 lessen - Prijs € 86,- 
Dinsdag 10.00 - 12.30 uur 
Docent: Marjo van Meer 
Start: 14 april 2020 

Tekenen en schilderen  
voor beginners en 
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 de basisbeginselen al onder de 
knie hebben, is deze cursus geschikt. Geef 
je snel op want er is maar beperkt plaats.

12 lessen - Prijs € 180,- 
Woensdag 9.30 - 12.00 uur 
Docent: José Jansen 
Start: 18 september 2019 

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

Portrettekenen en  
-schilderen 

10 lessen - Prijs € 140,- 
Modelgeld € 40,- 
Woensdag 19.30 - 22.00 uur 
Docent: José Jansen 
Start: 5 februari 2020 

aanmelden: www.ateliervangogh.nl

Het Bestuur van Stichting Atelier Van 
Gogh: 
Voorzitter: Jos Deckers
Penningmeester: Ronald Rueb 
Secretaris: Yolanda de Muijnck

Mentorklas
tekenen en schilderen 

De mentorklas is bedoeld voor mensen 
die al geruime tijd schilderen en overwe-
gend zelfstandig kunnen werken. De be-
geleidend kunstvakdocent reikt, indien 
gewenst, thema’s, ideeën en werkwijzen 
aan. Tijdens het werkproces is er voor elke 
deelnemer aan het atelier voldoende ge-
legenheid voor overleg. Van de 30 lessen 
is de docent 10 lessen aanwezig.

30 lessen - Prijs € 185,- 
Dinsdag 13.15 - 15.30 uur 
Docent: Yolanda de Muijnck 
Start: 17 september 2019

“Ik heb geen speciaal 
talent. Ik ben slechts 
nieuwsgierig.”
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 de knie krijgen? Wil je abstract-, 
model-, 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.

Jan de Koning Jan de Koning studeerde 
aan de Academie voor Industriële Vorm-
geving Eindhoven (nu DesignAcademy). 
Exposities in binnen en buitenland. Het 
doel van zijn cursussen: het werk van de 
cursisten naar een hoger niveau brengen. 
Ideeën / wensen van deelnemers worden 
altijd verwerkt in de lessen.

Abstract schilderen  

Voor een ieder die graag abstract wil leren 
schilderen of onder deskundige leiding 
een nieuwe impuls wil geven aan de ma-
nier 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. Door middel van gerichte 
opdrachten onderzoek je verschillende 
mogelijkheden binnen het schilderen. Op 
zoek naar wat past bij mij. Wat zeggen de 
kleuren mij, welke vormen voelen voor 
mij oké? We proberen verschillende tech-
nieken uit en gaan op zoek naar een meer 
gevoelsmatig contact maken met kleur en 
vorm. Zo wordt schilderen een ontdek-
kingstocht. 
8 lessen - Start: 30 september 2019 
8 lessen - Start: 13 januari 2020 
Prijs € 128,- per blok van 8 lessen 
(excl. materiaalkosten) 
Maandag 19.30 - 22.00 uur 
Docent: Marjo van Meer 

In een inspirerende omgeving wordt ge-
werkt aan opdrachten. Naar de natuur, 
naar foto’s, en ook vanuit de fantasie.  
Materiaalonderzoek speelt hier een niet 
te onderschatte rol in. Denk aan druk-
techniek, collage, onderschildering etc. 
Omdat iedereen aan dezelfde opdracht 
werkt, is er ook een verrassende wissel-
werking tussen de cursisten onderling. 
Iedere cursist wordt door de docent per-
soonlijk begeleid. Via voorbeelden uit de 
kunstgeschiedenis worden beeldende za-
ken vaak verduidelijkt.



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

Met leuke opdrachten wordt kennis ge-
maakt met verschillende technieken en 
materialen. Elke les wordt er aan een nieu-
we opdracht gewerkt, dus elke keer weer 
een frisse start. Op speelse manier wordt 
aandacht besteed aan begrippen uit de 
teken- en schilderkunst, zoals diepte sug-
gereren, kleuren mengen, compositie, zelf 
een stilleven opstellen, landschap en die-
ren of portretten schilderen. Na het geven 
van een gezamenlijke opdracht loop ik bij 
ieder langs en zal ik ieder kind individueel 
verder helpen. Individuele begeleiding is 
overigens de kracht van al mijn cursus-
sen. Van de kinderen wordt wel verwacht 
dat zij affiniteit met tekenen of schilderen 
hebben.

12 lessen - Prijs € 85,- 
24 lessen - Prijs € 170,-
Vrijdag 16.00 - 17.30 uur 
Docent: Peter Linnartz 
Start: 13  september 2019 
 

Wil je niet de hele cursus volgen, 
dan betaal je € 47,50 voor 6 aaneen-
gesloten lessen.

 

Schilderen naar thema

Code 280 -  20 lessen - Prijs € 320,- 
Donderdag 9.15 - 11.45 uur 
Docent: Jan de Koning 
Start: 26 september 2019

Vervolgcursus fotografie

15 lessen - Prijs € 260,- 
Zaterdag 10.00 - 12.00 uur 
Docent: Maurits van Hout 
Start: 31 augustus 2019 

In de vervolgcursus gaat de gevorderde 
fotograaf aan de hand van opdrachten en 
workshops aan de slag om de verschillende 
facetten van zijn fotografie te versterken en 
te verbeteren.  In een groep heb je telkens 
om en om workshops en fotobesprekingen. 
Voor de gevorderde hobbyfotograaf.
Maximaal 15 deelnemers, minimaal 5. 

Basiscursus fotografie

In de basiscursus leer je omgaan met 
jouw spiegelreflexcamera en krijg je de 
basiskneepjes van de fotografie uitge-
legd. Denk aan compositieleer, bijzondere 
lichtomstandigheden, portretfotografie 
etc. Daarnaast ruime aandacht voor alle 
camera-instellingen zoals bijvoorbeeld 
witbalans. Je bent enthousiast en beschikt 
over een spiegelreflexcamera. Deelname 
met systeemcamera in overleg. Maximaal 
15 deelnemers, minimaal 5. Verdeling les-
sen: 5 theorielessen en 5 praktijklessen. 
Voor de beginnende hobbyfotograaf.

10 lessen - Prijs € 220,- 
Zaterdag 12.30 - 14.30 uur 
Docent: Maurits van Hout 
Start: 31 augustus 2019

aanmelden: www.ateliervangogh.nl

Programma 2019-2020
www.ateliervangogh.nl

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 
jou gekozen materiaal zoals potlood, pas-
tel, aquarel-, olie-, of acrylverf.

24 lessen - Prijs € 370,- 
Dinsdag 19.30 - 22.00 uur 
Docent: Peter Linnartz  
Start: 17 september 2019

De cursus is een combinatie van ambacht 
en vernieuwing. In het eerste deel van 
de cursus gaan we zelf verse ei-tempera 
verf maken. Daarna: korte experimenten 
en werken we met bekende kunstwerken 
als inspiratiebron. Ei-tempera zorgt voor 
krachtige kleuren en een mat uniek flu-
weelachtig oppervlak. In het tweede deel 
van de cursus werkt iedereen aan zijn/
haar eigen, nieuwe ‘meesterwerk’! Naast 
ei-tempera kun je nu ook werken met acryl 
of olieverf. Aan bod komen onder meer: 
compositie, collage, gebruik van fotogra-
fie / tablet, projectie, kleuren mengen, 
idee-ontwikkeling, manier van schilderen.

Meesterschilders met 
ei-tempera  

18 lessen - Prijs € 320,- 
Donderdag 13.15 - 15.30 uur 
Docent: Jan de Koning 
Start: 26 september 2019

Tekenen en schilderen 
voor kinderen 
(9 t/m 12 jaar) 

Deze cursus is geschikt voor kinderen van 
9 t/m 12 jaar die affiniteit met tekenen en 
schilderen hebben en zich graag verder 
willen ontwikkelen hierin. Elke les pak-
ken we een nieuwe opdracht of thema 
aan. Sommige opdrachten kunnen ook 
meerdere lessen doorlopen. We maken 
kennis met allerlei technieken en mate-
rialen. Daarbij wordt spelenderwijs aan-
dacht besteed aan aspecten zoals kleuren  
mengen, perspectief, composities of bij-
voorbeeld naar waarneming schilderen. 
De creativiteit en talenten van de kin-
deren zijn mooi om te zien en hier is dan 
ook genoeg ruimte voor. Tijdens de lessen 
beginnen we centraal, maar als we aan de 
slag gaan zal ik iedereen individueel ver-
der helpen.  

24 lessen - Prijs € 150,- 
Woensdag 16.00 - 17.30 uur 
Docent: Elma van der Weerden
Start: 8 januari 2020

Vanaf 4 september is er werk van cursisten 
te zien in het Klooster te Nuenen. 

Tentoonstelling

Laat je begeleiden door professioneel  
opgeleide docenten die allen als zelfstandig 
kunstenaar actief zijn.

Atelier Van Gogh in Nuenen is actief op het gebied van 
beeldende educatie. Atelier Van Gogh biedt  een breed 
scala aan kwaliteitscursussen en workshops. Docenten 
van het voormalige CAN (Culturele Activiteiten Nuenen)  
hebben het Atelier in 2015 in Nuenen opgericht. Onze 
docenten zijn opgeleid aan de Kunstacademie en zijn 
actief als autonoom kunstenaar. Gezamenlijk beschik-
ken zij over een mooie atelierruimte in Het Klooster.
 
Het avontuur is belangrijk en uitdagend, maar op de  
eerste plaats  staat bij het Atelier Van Gogh de professio-
nele 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. Atelier  Van Gogh biedt
cursussen voor beginners en gevorderden, voor kinde-
ren, jongeren en volwassenen. 
Iedereen raakt geïnspireerd bij Atelier Van Gogh!

Het doel is om het werk naar een hoger ni-
veau te brengen. Nieuwe ‘input’ is hierbij 
van belang. Ook is idee-ontwikkeling een 
belangrijk onderdeel. We werken steeds 
naar aanleiding van een onderwerp / the-
ma en soms naar de waarneming. Het is 
mogelijk om apart aan je eigen onderwer-
pen of je eigen ideeën te werken. Dat kan 
abstract en realistisch; elke stijl is geoor-
loofd. (Foto: zie voorpagina)

Ga op avontuur!
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gretig aftrek. Voor de kinderen was er 
een goed gevulde snoepzak en een ijs-
je. Ondanks de geringe publiciteit wa-
ren er toch veel Nuenenaren al of niet 
nieuw die ongedwongen met elkaar in 
gesprek waren. Het was gezellig. We 
besloten de middag weer met het lied: 
‘Het leven is goed in het Brabantse 
land’ met een aangepast refrein dat 
door velen werd meegezongen. 

 We danken alle aanwezigen voor deze 
gezellige middag. 

Welkom Picknick voor 
Nuenense nieuwkomers 
Door Leo Beckers 

Afgelopen zaterdag 24 augustus was er in de Regenboogkerk te Nuenen 
een ontmoetingsbijeenkomst voor nieuwkomers in Nuenen. Meest vluchte-
lingen met een verblijfsstatus, die na een soms langdurig verblijf in een AZC 
sinds kort in de Nuenense gemeenschap wonen en hier graag een plaats 
verwerven. Zoals ook in vorige jaren was deze welkom picknick bedoeld om 
andere Nuenenaren te ontmoeten en te leren kennen onder genot van 
drankjes en (exotische) picknickhapjes. De welkom picknick werd georgani-
seerd door de beide Diaconieën van de Nuenense kerken samen met de LEV-
groep en met ondersteuning van de gemeente Nuenen. 

De middag werd geopend door Bas 
Smouter namens de Diaconieën, waar-
na predikante Marlies Schultz en pastor 
Hans Vossenaar de aanwezigen namens 
de kerken een fijne middag wensten. 
Wethouder sociale zaken Ralf Stultiëns 
opende daarna officieel de picknick. De 
openingswoorden werden vertaald in 
het Arabisch door Zainab Alshabi als 
tolk, behalve woorden van de wethou-
der, die iedereen verraste met een ope-
ningswoord in het Arabisch. 
Bij de opening waren al veel status-
houders aanwezig, maar er kwamen er 
in de loop van de middag nog een aan-
tal binnenlopen. Het werd een onge-
dwongen samenzijn, waarbij er buiten 
voor de kinderen een springkussen 
aanwezig was met daarnaast de mo-
gelijkheid om kennis te maken met het 
stoepballen. Op het tuinterras buiten 
stonden enkele oudhollandse spelen, 
binnen kon men deelnemen aan het 
foto vragenspel over artikel 1 van de 
grondwet. In de hal was er Danial, de 
goochelaar, die erg goed was met zijn 
kaarttrucjes. Ook was er Michelle, die 
op knappe wijze de kinderen maar ook 
volwassenen voorzag van mooie gri-
me plaatjes. Daarnaast waren er voor 
de kinderen ook nog diverse knutsel-
spulletjes. 
Er werd ongedwongen met elkaar ge-
praat en soms gedanst op Arabische 
muziek. Een statushoudster uit Iran 
speelde met de hand op haar meege-
brachte trom. Zij kreeg er de voeten 
mee van de vloer. Ook van de afsluiten-
de muziek van de Sonorians met hun 
jazzmuziek werd door de aanwezigen 
genoten, waarbij ook werd gedanst 
door klein en groot. In de keuken was 
het de hele middag een komen en 
gaan. De diverse door de gasten mee-
gebrachte drankjes en hapjes vonden 

Meer ruimte met een schitterende nieuwe bovenverdieping

Optiek Verhoeven weer open 
na grondige verbouwing
Door Caroline van Nes

Al ruim tachtig jaar is Optiek Verhoeven een begrip in de regio. Midden ja-
ren dertig opende Frans Verhoeven de eerste winkel in Veldhoven. Inmid-
dels zijn er zeven vestigingen en werken ze samen met nog elf zelfstandige 
opticiens in de regio. 

oogmeetspecialisten. We vinden het 
erg belangrijk dat mensen zich thuis-
voelen bij ons. Daarnaast is een van de 
belangrijkste redenen van het succes, 
dat we altijd problemen oplossen. Onze 
klanten weten: als ik een bril koop en er 
is iets mee, dan weet ik honderd pro-
cent zeker dat het wordt opgelost en ik 
weer tevreden naar buiten loop”.

Sinds 2006 zit de optiek in Nuenen. Be-
gonnen in de Parkstraat op nummer 
15, werd de winkel na een aantal jaren 
te klein en verhuisde men in 2012 naar 
het huidige pand op nummer 24. Er 
werd toen gegrapt: “Als we weer zo 
snel groeien, moeten we de hele bo-
venverdieping er maar bij nemen!” En 
inderdaad, na zeven jaar is het zo ver: 
de bovenverdieping van het pand is 
verbouwd, waardoor er twee mooie 
grote werkruimtes en een fijne ruimte 
voor het personeel zijn ontstaan. 

Bedrijfsleider Mark Steenbakkers wordt 
er vrolijk van. “We hebben niet alleen 
een hele verdieping erbij, maar de hele 
winkel heeft een mooiere uitstraling 
gekregen”, vertelt hij. “Voor iedereen is 
er meer ruimte om te werken, dat is 
prettig voor ons maar het zorgt ook 
voor een snellere service voor onze 
klanten. We streven ernaar dat mensen 
die binnenlopen meteen worden ge-
holpen.” 

Vast team
De kracht van Optiek Verhoeven is vol-
gens Mark dat er al jaren wordt gewerkt 
met hetzelfde team. “Klanten vinden 
het fijn om vertrouwde gezichten te 
zien. We hebben twee gastvrouwen, 
twee contactlensspecialisten en twee Heel WoensXL zingt; 

gratis muzikaal 
sentiment   
voor jong en oud!
Op zaterdag 31 augustus, tussen 12.30-
16.30 uur, spelen er verschillende cover 
bands. Op drie verschillende podia, ver-
spreid over Winkelcentrum Woensel kun 
je luisteren naar gezellige live muziek. 
 Maxpoint met muziek uit de jaren 60 
en 70 op het podium zuid: nabij Em-
men Schoenen. Op het podium in de 
midden passage, The Rocking Naviga-
tors met onvervalste Rock & Roll en op 
podium noord, nabij de C&A, kun je 
genieten van het muzikaal akoestisch 
duo Rockoustics met Rock & Roll-, 
Americana-, Country- en Rockmuziek. 
Tevens zullen die middag op de ge-
noemde podia ook Mark Elbers (Elvis 
tribute zanger) en Laura van Elzen met 
Mark Hofmann op verschillende tijden 
optreden.
Kom met het gehele gezin naar dit 
GRATIS evenement en luidt met onze 
winkeliers de nazomer in! Tot zaterdag 
31 augustus bij WoensXL!

Cool Nuenen voor een   
fitter en gezonder Nuenen
Op maandagavond 9 september start in Stralend040 om 19.30 uur  het leef-
stijltraject Cool. Cool staat voor coaching op leefstijl. Cool is een van de leef-
stijlprogramma’s die vergoed wordt vanuit de basisverzekering! Het is een 
programma van 24 maanden. ‘Hierdoor zie je dat mensen de veranderingen 
in hun leefstijl beter volhouden’, aldus leefstijlcoach Esther Meulman. Om-
gaan met verleidingen en terugval is ook een van de thema’s van het traject.

flinke dosis motivatie om aan de slag 
te gaan. 

Meer weten of aanmelden? Bel Esther 
Meulman (06-54923223) of stuur een 
mailtje naar info@vitavitale.nl.

Alle onderdelen van leefstijl (voeding, 
beweging, slaap, in-en ontspanning, 
mindset en gedrag) komen aan bod. 
‘Dit doen we in groepsbijeenkomsten. 
Na iedere bijeenkomst heeft iedereen 
eigen acties en veranderingen om 
mee aan de slag te gaan. In de indivi-
duele gesprekken wordt nog extra in-
gezoomd op de specifieke situatie van 
de deelnemer en de uitdagingen waar 
die voor staat als het gaat om leefstijl.’

Om deel te nemen op kosten van de 
verzekering gelden de volgende eisen: 
ernstig overgewicht (BMI >30)? of 
overgewicht (BMI 25-30) en een ver-
hoogd risico op of het hebben van dia-
betes of hart- en vaatziekten, een ver-
wijzing van de huisarts en vooral een 

Zaterdag 26 oktober wordt het weer Scary in en om Ons Dorp

 Hunt or be hunted
(Halloween the game)

Dit jaar is het Halloween the game, Hunt or be Hunted. Het is een interactie-
ve tocht op GPS coördinaten. 

Groepen van maximaal 8 personen 
worden naar een vertrekpunt gebracht 
van waaruit de groep via GPS coördina-
ten de weg moeten volgen. Onderweg 
zullen ze worden opgejaagd door de-
monen en zombies. Door de juiste co-
ordinaten te volgen en de opdrachten 
goed uit te voeren komen de groepen 
bij het eindpunt waar we de Hunt ein-
digen met een Scary Afterparty zodat 
iedereen weer een beetje minder ge-
spannen naar huis kan.
Omdat de spanning hoog kan oplo-
pen hebben we een leeftijdsgrens van 
18+. De avond begint om 20.00 uur en 
de kosten bedragen € 7,50 p.p.
Inschrijven kan vanaf vrijdag 13 sep-
tember bij café Ons Dorp. Ben er snel 
bij want vol is vol.

Tot zaterdag 26 oktober als je durft.
The Freaks

 
 

HUNT OR BE HUNTED 
EEN GPS-GAME IN HALLOWEENSTIJL 

v.a. 20:00 uur Max 8 personen per groep 7,50 euro p.p. 

 Inschrijving & meer info vanaf vrijdag 13 september  

 

SCARY AFTERPARTY @ CAFE ONS DORP 

 

HUNT OR BE HUNTED
7,50 euro p.p.

HUNT OR BE HUNTED

v.a. 20:00 uur 

- CAFÉ - 

Hoorspecialist
Het team van Optiek Verhoeven is 
sinds 2012 versterkt met twee audi-
ciens, die vrijblijvend een hoortest af-
nemen en indien noo dzakelijk een 
hoorapparaat aanmeten. Klanten kun-
nen bij Verhoeven Hoorcomfort te-
recht voor ieder advies op hoorgebied, 
ook voor oordoppen op maat. “In Veld-
hoven is destijds gestart met een hoor-
afdeling, dit liep zo goed dat we dat 
hier ook zijn gaan doen”, vertelt Mark. 
“Toen we naar dit pand gingen verhui-
zen was daar ook ruimte voor. We had-
den nog geen audicien in Nuenen dus 
het was direct zo’n succes dat er snel 
een tweede bij kwam. Ook de hooraf-
deling heeft met de verbouwing meer 
werkruimte gekregen, waardoor we 
onze klanten nu complete oog- en 
oorservice kunnen bieden. 
U bent van harte uitgenodigd om te ko-
men kijken in onze vernieuwde winkel.” 

 



#VRRKKS VOORDELIG UIT ETEN
MET JUMBO TON GRIMBERG

Spaar van woensdag 28 augustus t/m dinsdag 24 september tijdens de
Hallo Hapweken bij Jumbo Ton Grimberg voor een heerlijk en #VRRKKS
voordelig etentje! Tegen inlevering van een volle spaarkaart krijg je in de

hele maand september het tweede 3-gangen actiemenu gratis bij de
deelnemende restaurants. Je maakt daarnaast ook nog eens kans op één

van de zeven dinercheques t.w.v. € 100 of 1 minuut gratis winkelen.

Auberge Vincent, NuenenBrasserie De Kruik, Nederwetten Lunchcafé Janssen, NuenenParkstreet BBQ & Grill, NuenenRest. De 3 Gebroeders, GerwenRestaurant Olio, Gerwen Rest. The Yellow Rabbit, Nuenen

MENU € 27,50

Voorgerecht
Bruschetta’s:

focaccia met tomaat, knoflook,
serranoham, buffelmozzarella, hummus 

en gegrilde groenten
of

Rundvleescarpaccio
met truffelcrème, pijnboompitten, 

croutons en Parmezaanse kaas
of

Tomatensoep met pesto 
en Parmezaanse kaas

Hoofdgerecht
Black Angus steak met whisky-pepersaus 

en groene groentes
of

Zalmfilet met een laagje van rode pesto 
en groente groentes

of
Pasta geitenkaas: verse pasta met geitenkaas, 

groene asperges, zongedroogde tomaten, 
pijnboompitten en pesto

Dessert
Chocolade brownie 

met witte chocoladesaus, 
slagroom en rode vruchten

MENU € 35,00*

Voorgerecht
Salade geitenkaas met een huisgemaakte 

mosterd-honingdressing en walnoten
of

Kippenboutjes met chilisaus
of

Vitello van kalfsvlees met een groene 
pestomayonaise

of
Salade Butterfly Shrimp met Japanse 

mayonaise

Soep*
Tomatensoep

of
Soep van de dag

*in plaats van soep kan ook voor een verfrissende spoom 
gekozen worden (alcoholvrij indien gewenst)

Hoofdgerecht
Bistrospies (varkenshaas, rundvlees en kip) 

met paprika en ui
of

Beenhammetje met mosterdsaus
of

Vis van de dag; laat je verrassen!
of

Vegetarische wrap gevuld met allerlei 
groenten, gegratineerd met kaas

*meerprijs glutenvrij € 5,00

MENU € 21,50

Voorgerecht
Soep van de dag

Hoofdgerecht
Salade Fitti met vers fruit,

roomkaas, kip en aardbeidressing
of

Salade Sea met kreeftenstaartjes,
krab, avocado en cocktaildressing

Dessert
IJstaart uit eigen keuken

of
Griekse yoghurt met vers fruit

MENU € 24,95

Voorgerecht
Tomatensoep van gepofte tomaat 

met kruidencrème
of

Oma’s groentesoep
met rundergehaktballetjes

Hoofdgerecht*
Oostenrijkse megaschnitzel

met champignonsaus
of

Gamba’s met knoflook en rode peper
en knoflookbrood

of
Runderhaaspuntjes ‘grootmoedersstijl’ 

met uien en champignons

Dessert
Ouderwets lekkere dame blanche
met zelfgemaakte chocoladesaus 

en een kletskop
of

Koffie met een petit four

*alle hoofdgerechten worden geserveerd met 
handgesneden frites en gegratineerde witlof of coleslaw

MENU € 49,50

Voorgerecht
Amuseplateau bestaande uit 6 gerechtjes

Hoofdgerecht
Kalfsoester | slowcooked kalfswang | 

pancetta | rode uiencompote | portjus
of

Kabeljauw | coquille | scampi | truffelrisotto | 
gepofte tomaat | groene kruidenolie

of
Flan van gele peen | rode bietensalade | 

krokant van Parmezaanse kaas 

Dessert
Dessertplateau bestaande uit 5 desserts

MENU € 49,50*

Voorgerecht
Dun gesneden runderhaas met truffel, 

zongedroogde tomaat en rucola
of

Heldere kalfsbouillon met bospaddenstoelen 
en groene groenten

of
Frisse salade met op de huid gebakken 

rode mul en crème van sinaasappel
of

Gemarineerde tonijn met kruidige garnaal 
en een dressing van soja en peper

Hoofdgerecht
Tamme eendenborst met gebakken witlof 

en jus van rode ui
of

Gebakken tournedos met paddenstoelen 
en jus van rode wijn

of
Kabeljauwrug omwikkeld met buikspek 

en jus van truffel
of

Op de huid gebakken roodbaars 
met anti-boise en risotto

Dessert
Chocolade lava brownie met vanille-ijs

of
Cheesecaketaartje met coulis van rood fruit

of
Diverse bollen sorbetijs met vers fruit

of
Kaasbordje met stroop en vijgenbrood

*inclusief 2 amuses en een sorbetje

Supplement
Frietjes € 3,50

Eendenleverkrullen € 3,50

MENU € 37,50

Aziatische proeverij
Een 3-gangen verrassingsmenu

met drie verschillende gerechten
bij elke gang

Met specifieke (di)eetwensen wordt 
op verzoek rekening gehouden.

2e menu gratis • 2
e menu gratis • 2

e menu gratis • 2
e menu gratis • 2

e menu gratis • 2
e menu gratis • 2

e menu gratis • 2
e menu gratis • 2

e menu gratis • 2
e menu gratis

De eerste spaarzegel krijg je cadeau op de spaarkaart die bij deze Rond de Linde is verspreid (JA/NEE-stickers uitgezonderd). Spaarkaarten zijn ook
 verkrijgbaar in onze winkel. Bekijk alle informatie over de deelnemende restaurants en de volledige actievoorwaarden op: jumbotongrimberg.com
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of

Rundvleescarpaccio
met truffelcrème, pijnboompitten, 

croutons en Parmezaanse kaas
of

Tomatensoep met pesto 
en Parmezaanse kaas

Hoofdgerecht
Black Angus steak met whisky-pepersaus 

en groene groentes
of

Zalmfilet met een laagje van rode pesto 
en groente groentes

of
Pasta geitenkaas: verse pasta met geitenkaas, 

groene asperges, zongedroogde tomaten, 
pijnboompitten en pesto

Dessert
Chocolade brownie 

met witte chocoladesaus, 
slagroom en rode vruchten

MENU € 35,00*

Voorgerecht
Salade geitenkaas met een huisgemaakte 

mosterd-honingdressing en walnoten
of

Kippenboutjes met chilisaus
of

Vitello van kalfsvlees met een groene 
pestomayonaise

of
Salade Butterfly Shrimp met Japanse 

mayonaise

Soep*
Tomatensoep

of
Soep van de dag

*in plaats van soep kan ook voor een verfrissende spoom 
gekozen worden (alcoholvrij indien gewenst)

Hoofdgerecht
Bistrospies (varkenshaas, rundvlees en kip) 

met paprika en ui
of

Beenhammetje met mosterdsaus
of

Vis van de dag; laat je verrassen!
of

Vegetarische wrap gevuld met allerlei 
groenten, gegratineerd met kaas

*meerprijs glutenvrij € 5,00

MENU € 21,50

Voorgerecht
Soep van de dag

Hoofdgerecht
Salade Fitti met vers fruit,

roomkaas, kip en aardbeidressing
of

Salade Sea met kreeftenstaartjes,
krab, avocado en cocktaildressing

Dessert
IJstaart uit eigen keuken

of
Griekse yoghurt met vers fruit

MENU € 24,95

Voorgerecht
Tomatensoep van gepofte tomaat 

met kruidencrème
of

Oma’s groentesoep
met rundergehaktballetjes

Hoofdgerecht*
Oostenrijkse megaschnitzel

met champignonsaus
of

Gamba’s met knoflook en rode peper
en knoflookbrood

of
Runderhaaspuntjes ‘grootmoedersstijl’ 

met uien en champignons

Dessert
Ouderwets lekkere dame blanche
met zelfgemaakte chocoladesaus 

en een kletskop
of

Koffie met een petit four

*alle hoofdgerechten worden geserveerd met 
handgesneden frites en gegratineerde witlof of coleslaw

MENU € 49,50

Voorgerecht
Amuseplateau bestaande uit 6 gerechtjes

Hoofdgerecht
Kalfsoester | slowcooked kalfswang | 

pancetta | rode uiencompote | portjus
of

Kabeljauw | coquille | scampi | truffelrisotto | 
gepofte tomaat | groene kruidenolie

of
Flan van gele peen | rode bietensalade | 

krokant van Parmezaanse kaas 

Dessert
Dessertplateau bestaande uit 5 desserts

MENU € 49,50*

Voorgerecht
Dun gesneden runderhaas met truffel, 

zongedroogde tomaat en rucola
of

Heldere kalfsbouillon met bospaddenstoelen 
en groene groenten

of
Frisse salade met op de huid gebakken 

rode mul en crème van sinaasappel
of

Gemarineerde tonijn met kruidige garnaal 
en een dressing van soja en peper

Hoofdgerecht
Tamme eendenborst met gebakken witlof 

en jus van rode ui
of

Gebakken tournedos met paddenstoelen 
en jus van rode wijn

of
Kabeljauwrug omwikkeld met buikspek 

en jus van truffel
of

Op de huid gebakken roodbaars 
met anti-boise en risotto

Dessert
Chocolade lava brownie met vanille-ijs

of
Cheesecaketaartje met coulis van rood fruit

of
Diverse bollen sorbetijs met vers fruit

of
Kaasbordje met stroop en vijgenbrood

*inclusief 2 amuses en een sorbetje

Supplement
Frietjes € 3,50

Eendenleverkrullen € 3,50

MENU € 37,50

Aziatische proeverij
Een 3-gangen verrassingsmenu

met drie verschillende gerechten
bij elke gang

Met specifieke (di)eetwensen wordt 
op verzoek rekening gehouden.

2e menu gratis • 2
e menu gratis • 2

e menu gratis • 2
e menu gratis • 2

e menu gratis • 2
e menu gratis • 2

e menu gratis • 2
e menu gratis • 2

e menu gratis • 2
e menu gratis

De eerste spaarzegel krijg je cadeau op de spaarkaart die bij deze Rond de Linde is verspreid (JA/NEE-stickers uitgezonderd). Spaarkaarten zijn ook
 verkrijgbaar in onze winkel. Bekijk alle informatie over de deelnemende restaurants en de volledige actievoorwaarden op: jumbotongrimberg.com
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Seizoensbrochure   
2019/2020 Cultuur Overdag 
Ook dit jaar heeft Cultuur Overdag weer een brochure samengesteld met 
een overzicht van alle geplande activiteiten in de maanden september tot 
en met december.

vrouw of -heer van Vier het Leven die u 
meeneemt in de eigen auto. Samen 
geniet u van de voorstelling. Na afloop 
wordt u weer gezellig en veilig thuis-
gebracht.

Ook inwoners van de gemeente Nue-
nen kunnen bij activiteiten van Cul-
tuur Overdag worden begeleid door 
vrijwilligers van Vier het Leven. Voor-
waarden zijn: de activiteit moet zijn 
opgenomen in het programma van 
Vier het Leven, men moet zich als gast 
aanmelden bij Vier het Leven en er 
geldt een minimumleeftijd van 65 jaar.

Op de website van Vier het Leven 
(www.4hetleven.nl) is te vinden welke 
activiteiten in de regio Nuenen door 
Vier Het Leven worden aangeboden. In 
het programmaoverzicht van Cultuur 
Overdag herkent u deze activiteiten 
aan het logo van Vier het Leven.

Geïnteresseerden kunnen zich bij Vier 
het Leven per e-mail of telefonisch aan-
melden voor uitnodigingsbrieven en 
nieuwsbrieven. Men stuurt ook graag 
vrijblijvend het programma toe met 
een uitgebreid aanbod aan voorstellin-
gen in de regio. Het welkomstpakket is 
aan te aanvragen via info@4hetleven.nl 
of telefonisch op werkdagen van 9.00 
tot 18.00 uur op 035-524 51 56.
 

De brochure is verkrijgbaar bij Het 
Klooster en ligt ook op diverse andere 
locaties in de gemeente Nuenen. Ui-
teraard worden ze ook uitgereikt bij de 
komende activiteiten, zoals de film 
‘What will people say’ (donderdag 12 
september) en de voorstelling ‘Stem-
men uit de Loopgraven’ (dinsdag 17 
september).

Samenwerking Cultuur Overdag en 
Vier het Leven
Met ingang van seizoen 2019/2020 
werkt stichting Vier het Leven ook sa-
men met Cultuur Overdag. Vier het Le-
ven heeft een groot aantal activiteiten 
van Cultuur Overdag opgenomen in 
haar programma-aanbod.
Cultuur Overdag is hiermee bijzonder 
blij: het betekent dat voor een aantal 
geselecteerde activiteiten gasten door 
Vier het Leven van deur tot deur kun-
nen worden begeleid. En dit geldt ook 
voor alle maandelijkse filmvertonin-
gen in Het Klooster!

Stichting Vier het Leven werd opge-
richt in 2005 en is inmiddels een lande-
lijke organisatie die sociaal culturele 
arrangementen verzorgt voor duizen-
den ouderen door heel Nederland.
Uitgaan met Vier het Leven is samen 
genieten. Dat begint al thuis. Vooraf 
wordt u opgehaald door een gast-

Basiscursus fotografie    
gaat weer starten 
Op 31 augustus gaat de basiscursus fotogra� e weer van start. Plaats van han-
deling zoals altijd Atelier van Gogh in Het Klooster aan het Park 1 in Nuenen.

Docent Maurits van Hout geeft al jaren 
les in Het Klooster en is sinds 2002 ac-
tief als beroepsfotograaf, hij heeft een 
eigen studio in Rijswijk bij Den Haag.
*Tien lessen *In principe om de twee 
weken behalve in schoolvakanties 
*Maximaal vijftien deelnemers, maar in 
de praktijk tussen de vijf en tien deelne-
mers *Lestijd: zaterdag tussen 12.30 uur 
en 14.30 uur.  *Kosten: 220 euro inclusief 
btw *Benodigd: spiegelreflexcamera/
systeemcamera met manuele functies. 
*Aanmelden: via https://fotogra� e-
cursusdenhaag.com/cursussen/
basiscursus-fotogra� e-nuenen 

In deze cursus, die plaats biedt aan vijf-
tien deelnemers maximaal, leer je in 
een doorgaans kleine groep jouw ca-
mera (spiegelreflex- of systeemcame-
ra) beter te beheersen. Daarnaast leer 
je belangrijke aspecten van de foto-
grafie, zoals omgaan met lastige licht-
situaties, het maken van een goede 
compositie, het maken van een goed 
portret en het digitaal bewerken van 
jouw foto om tot een mooi resultaat te 
komen. De cursus is opgebouwd uit 
telkens een theorie- en aansluitend 
een praktijkles. Bij de cursus hoort een 
cursusboekje. 

Kienen in Lieshout 
We zijn weer begonnen met onze we-
kelijkse Kienavonden op vrijdagavond 
in het Dorpshuis Grotenhof 2 Lieshout. 
Door drie Lieshoutse verenigingen (de 
KVL, (Katholieke Vrouwen Vereniging), 
Seniorenvereniging/KBO, en Carna-
valsvereniging De Raopers) wordt ie-
dere vrijdagavond in de grote zaal een 
Kienavond georganiseerd. 
De kienprijzen bestaan uit goedgevul-
de levensmiddelen tassen, vleespak-
ketten van de plaatselijke slager, koffie-
pakketten en 2 rondes met geldprijzen. 
Daarnaast maakt u kans om de Jackpot 
te winnen. Tot slot wordt er een loterij 
gehouden waarmee je vleesprijzen 
kunt winnen.
De zaal gaat open om 19.00 uur en het 
kienen begint om 20.00 uur. Vrijdag-
avond 30 augustus is het de beurt aan 
Seniorenvereniging/KBO Lieshout.  Wij 
nodigen iedereen uit om een avondje 
gezellig te komen kienen.

Country dansen  
in Lieshout
Op de eerste zondag van september 
organiseert The Black Longhorn tij-
dens de kermis de eerste Country 
Dance Party aan het begin van ons 
nieuwe dansseizoen. Dit gebeurt op 
zondagmiddag 1 september. We dan-
sen in de mooie grote zaal van het 
Dorpshuis in Lieshout. 
Alle populaire line- en partnerdansen 
worden zoals altijd keurig achter el-
kaar gezet door onze eigen Country-
DJ Henk. De nadruk ligt hierbij op ech-
te country muziek. Volop genieten dus 
en alleen kijken mag ook. Aanvang is 
13.30 uur en de entree is gratis, een ca-
deautje van ons omdat het kermis is.
Graag tot ziens dus op zondag 1 sep-
tember bij The Black Longhorn: Dorps-
huis-Lieshout, Grotenhof 2, Lieshout. 
Telefonische info: 0499-422088. Meer 
info? Website: www.blacklonghorn.nl 
of email: info@blacklonghorn.nl.
Enjoy the good things in life and keep 
it country !!
The Black Longhorn, since ‘91 Country Mu-
sic & Dancing the way it was meant to be.

Uitnodiging open dag    
Bevers Rudyard Kipling 
 
Omdat de jongste kinderen van de scouting doorgaan naar de volgende 
leeftijdsgroep, is er weer plaats bij onze speltak. Daarom houden wij een 
Open Dag; zaterdag 7 september van 10.00 - 12.30 uur.

De Bevers zijn jongens en meisjes van 5 
en 6 jaar oud. Iedere zaterdag komen 
we bij elkaar en gaan we vaak iets bak-
ken boven het kampvuur, een speur-
tocht lopen door ons mooie bos, hutten 
bouwen of spelletjes doen. Heel soms 
blijven we ook een nachtje logeren.

Vind je het leuk om ook te komen spe-
len, kom dan zaterdag 7 september 
iets voor 10.00 uur naar onze blokhut? 
Je ouders mogen ook mee om te ko-
men kijken en ze kunnen dan al hun 
vragen stellen.
Aanmelden hoeft niet maar is wel fijn 
via: bevers@rudyardkipling.nl
 
Groetjes van de Beverleiding,
Papenvoortse Heide 5b in Nuenen
www.rudyardkipling.nl

Uitnodiging open dag    Uitnodiging open dag    

Tien jaar Atelier Nuenen 
Een mooiere dag hadden ze niet kunnen uitkiezen: een stralende zon, 26 graden. 
Zo’n 60 leden van Atelier Nuenen vierden donderdag 22 augustus in en bij de Wa-
termolen van Opwetten het tienjarig bestaan van het schilderscollectief. In zijn 
welkomstwoord zette voorzitter Harrie van der Wielen de dertien schilders die 
vanaf het eerste uur lid zijn in het zonnetje, waarna iedereen met zijn zojuist ont-
vangen goodiebag vol tekenmaterialen in de omgeving van de watermolen een 
plekje zocht om te tekenen. En wat is er leuker dan in de schaduw van de bomen 
je uit te leven met een pennetje, een penseeltje en wat verf? 
Na de gezellige lunch op het terras werd het Rural Sketching - een eigen variatie 
op Urban Sketching - nog even voortgezet  en rond vier uur vertrokken de kunste-
naars naar hun home, het voormalige schoolgebouw aan de Vroukensakker. Bij 
hapjes en drankjes werden herinneringen aan de afgelopen jaren opgehaald en 
werd de viering van het tienjarig bestaan van Atelier Nuenen afgesloten. 

Jaarlijkse boekenmarkt op Weverkeshof

Op de Weverkeshof boeken 
uitzoeken voor een spotprijs
Dorpsboerderij De Weverkeshof organiseert voor de 20e keer de gezelligste 
grote boekenmarkt. Ruim van omvang en gedurende twee dagen.

Alle boeken zijn voor het goede doel 
geschonken door de inwoners van 
Nuenen. Ook u kan het hele jaar door 
uw oude boeken hier kwijt.
Mensen die de jaarlijkse boekenmarkt 
wel eens bezocht hebben, weten wel-
ke hoge kwaliteit aangeboden wordt.
Ook op zondag worden de tafels met 
honderden nieuwe titels aangevuld.
Dorpsboerderij Weverkeshof hoopt u 
op beide dagen te mogen verwelko-
men. Zoals altijd is de toegang gratis.

Zaterdag 31 augustus en zondag 1 
september vanaf 10.00 tot 17.00 uur.
Weverkeshof, Jhr.Hugo van Berckel-
laan 5 in Nuenen (achter het gemeen-
tehuis). Telefoon: 040-2838772.
www.weverkeshof.nl

Voor u liggen 12.000 geweldige boe-
ken klaar. De periode met de langere 
avonden komt er aan. Tijd dus om naar 
goede boeken om te zien. Deze boe-
kenmarkt biedt daartoe de mogelijk-
heid.

U treft een grote voorraad aan met 
prachtige romans, thrillers en een se-
lecte keus uit de Nederlandse en we-
reldliteratuur. Duizenden boeken over 
natuur, geschiedenis, godsdienst, enz. 
apart ingedeeld. Daarnaast staan er 
vele mooie kinder- en jeugdboeken.

Prijs voor alle boeken: € 3.00 per stuk 
en 4 voor € 10.00. Op de bovenverdie-
ping de duurdere boeken en boeken 
uit ons internetaanbod.

TIES: nieuwe inwoner in onze gemeente!
De geboorten van nieuwe inwoners in onze gemeente leidt soms tot opval-
lende openbaarmakingen. Aan Alvershool 2B in Gerwen is zoon Ties gebo-
ren en mama en papa Van Hoek hebben dat op een drietal borden in de 
voortuin openbaar gemaakt. Geen drieling, wel zoontje Ties die als Gerwe-
naar in het dorp wordt opgenomen. TIES, welkom in onze gemeente!
 

ting naar de redactie. Of ziet u een op-
vallende geboorteaankondiging, laat 
het de redactie weten: redactie@rond-
delinde.nl. (Foto Cees van Keulen)

Hebt u ook een opvallende aankondi-
ging in de voortuin staan of een ‘ge-
boortekaartje’ op de raam, schiet dan 
een fotootje en mail dat met toelich-

Landschapswande-
ling Gulbergen
Donderdag 5 september organiseert 
het IVN Nuenen de derde landschaps-
wandeling van dit jaar.
Deze wandeling met als thema ‘waar-
om is het landschap het landschap dat 
je zietv gaat door het Steenoventer-
rein en de Gulbergen. We kijken naar 
de ontwikkeling van het Steenoven-
terrein, zoeken naar resten van de 
steenoven die daar gestaan heeft, ste-
ken de spoorlijn met zijn landschaps-
geschiedenis over en vervolgen de 
wandeling naar Gulbergen. Hier kijken 
we naar de invloed die de voormalige 
vuilstort op het landschap heeft en 
proberen te achterhalen hoe het land-
schap er uit zag voordat er vuil gestort 
werd.
We vertrekken per fiets om 13.00 uur 
vanaf Het Klooster aan het Park in Nue-
nen. Om 13.15 uur begint de wande-
ling aan het einde van de Parallelweg 
bij het informatiebord van de heem-
kundekring dat gaat over de oude 
steenoven. Het meenemen van hon-
den is helaas niet toegestaan. Het aan-
trekken van stevig schoeisel en iets te 
drinken meenemen is aanbevolen.
Voor inlichtingen kunt u bellen met 
Remy Luijten, 06-30773734, of kijk op 
de site van IVN Nuenen. 
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Elke vrijdag ACTIVITEITENAGENDA

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

De activiteitenagenda wordt gesponsord door:

autoverhuurnuenen.nlheesbeen.nl

Kerkberichten

8 t/m 14 september 
Collecteweek voor het Prinses

Beatrix Spierfonds.

Donderdag 12 september
10.30 uur Cultuur Overdag Film What will 

people say
Klooster Nuenen

Zaterdag 14 en zondag 15 september
12.00-16.00 uur Vlooienmarkt 

Scouting Panta Rhei
Pastoorsmast 12 Nuenen

Zaterdag 14 september
13.00 uur Nuenen op zijn kop

Stichting Dani & de strijd tegen Duchenne
Pastoorsmast 14, kantine van RKSV Nuenen

Vrijdag 6 t/m zondag 8 september 
American Car Weekend 2019

 Backstage Chevy Club
 Laco Strandbad, Enodedreef 3 Nuenen

Vrijdag 6 t/m zondag 8 september 
Trouvailles Festival bij Art Dumay

Cockeveld 4, Nuenen

Zaterdag 7 september
10.00-12.30 uur Open dag Bevers Rudyard 

Kipling. Papenvoortse Heide 5b Nuenen
20.00 uur Toneelvereniging Mariahout speelt 
‘De Wijze Kater’. Openluchttheater Mariahout

Zondag 8 september
14.00 uur Ierse Muziek

Dorpsboerderij Weverkeshof
Jhr. v. Berckellaan 5, Nuenen

Maandag 2 september
14.00 uur Koningschieten Kermismaandag 
 gildeterrein aan de Beemdkant te Lieshout

Maandag 2 september
14.00 uur WGL Dubbellezing van:

Mantelzorgmakelaar ‘Saar aan huis’ 
door Karin Bouwdewijns en Kariene van Dijck

de Heuvel in Gerwen

Donderdag 5 september
10.00 uur Opening Kringloopwarenhuis 

Het Goed. De Pinckart 12
13.00 uur IVN wandeling Gulbergen

Start Klooster Nuenen

Vrijdag 6 september
13.30 uur Senergiek lezing 
Klaas de Graaff criminoloog

in de Trefpunt-zaal van Het Klooster

1 t/m 8 september 
Lissevoort Watermolen van Opwetten 35+ 

en 55+ dubbel tennistoernooi 
TV Lissevoort

Zondag 1 september 
10.00-19.00 uur Ezeltjesdag

‘Jo Arts’ terrein aan Mulakkers, Eeneind
10.30 uur Hooidonkviering 
Hooidonkse Watermolen

Zondag 1 september
11.30-17.00 uur Zilverschoon 

After Summer Event. Berg 51, Nuenen
13.00-18.00 uur Zomerfestival

Heuvelplein in Gerwen

Zondag 1 september
13.30 uur Country dansen tijdens de kermis

Dorpshuis, Grotenhof 2, Lieshout

1 t/m 22 sept: 
Kubra Art vernissage ‘Ontmoeting in Kleur’

Open woe en zondag 13-17 uur, vrijdag 13-
20 uur.

SHE Art Gallery, De Huufkes 34, Nuenen. 

Vrijdag 30 augustus t/m 
zondag 1 september 
Harleyweekend 2019
Huikert 35, Gerwen

Zaterdag 31 augustus en 
zondag 1 september 

10.00 uur Grote Boekenmarkt
Dorpsboerderij Weverkeshof
Jhr. v. Berckellaan 5, Nuenen

1 t/m 7 september
70e KWF-collecteweek

Maand augustus

  Afscheid nemen begint bij vasthouden wat je lief is. begint bij vasthouden wat je lief is.
V.l.n.r. Belinda Vermeltfoort-GruijtersV.l.n.r. Belinda Vermeltfoort-Gruijters
Thijs van den Biggelaar RU
Monique van Heesch-Toirkens RUMonique van Heesch-Toirkens RU
Wijnand Stuart RU
uitvaartverzorgers

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

In samenwerking met Yarden

Een fijne gedachte: 
het afscheid in 
vertrouwde 
handen.

Dag en nacht bereikbaar 040 84 48 630

Van Veldekestraat 28 Nuenen - Oranjelaan 54 Beek en Donk
info@degroofuitvaart.nl  www.degroofuitvaart.nl  www.crematoriumtlaar.nl

Verslagen namen wij kennis van het overlijden 
van onze - in leeftijd - oudste gildebroeder

 
FOPPE DE LANG

 
Van 1980 tot heden lid van ons gilde.

 
Zijn nagedachtenis zal bij ons in ere blijven.

 
Gildebroeders en Gildezusters van het

St. Annagilde Nuenen-dorp

“Samen blijft samen”

Zij overleden samen op zaterdag 24 augustus 2019 

Nelleke en Sabine
Hanneke en Mike

Wij hebben in besloten kring afscheid genomen van onze ouders.

Frans
Sanders

Marga
Sanders-Poels

Het is hartverwarmend om zoveel medeleven te ontvangen 
na het plotselinge overlijden van mijn echtgenoot

Niek Zonneveld
Als ‘steun in de rug’ is het goed om me te realiseren dat velen hem 
gewaardeerd hebben als huisarts, vriend, bestuursgenoot of anderszins.
Voor uw belangstelling in woord en gebaar wil ik u dan ook, 
mede namens onze kinderen, hartelijk bedanken.

Wilma Zonneveld-Bavinck

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 31 augustus 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorgangers leden 
van de werkgroep.
Zondag 01 september 09.30 uur: Geen 
viering in Nuenen, maar op Hooidonk 
om 10.30 uur!

Misintenties
Zaterdag 31 augustus 18.30 uur: Leen-
tje en Lennard de Haas; Ernest, Will en 
Gerard de Haas.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Ludo 
Weebers, Pijlkruidhof 5 en Leo Tebbens, 
Refelingse Erven 2. Wij wensen de fami-
lies en vrienden veel troost en sterkte 
bij het verwerken van dit verlies. 

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 1 september: geen viering in 
Gerwen, maar om 10.30 uur op 
Hooidonk!

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 1 september om 10.30 uur: vie-
ring bij de Hooidonk Kapel, samenge-
steld koor, voorgangers pastor J. Vosse-
naar en pastoraal werker R. van Eck.

Misintenties 
Theo Roovers en Annie Roovers - Ver-
kuilen; Jos Janssen; Ad van den Akker; 
Ouders Renders - Van Hoof; Familie 
Migchels - Vlietstra; Mia Teunisse; Lau-

ra Migchels - De Greef; Jan Coppel-
mans; Adrianus Smits en Christina; 
Smits - Renders; Jan Migchels, namens 
de familie Renders; Piet Renders en Ilse 
Renders; Bert Sengers en overleden fa-
milieleden.

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

Zondag 1 september zal onze eigen 
predikant da. Marlies Schulz om 10.00 

uur voorgaan. De collecte is deze keer 
voor jeugdwerk JOP. Voor kinderen van 
de basisschool is er weer kinderneven-
dienst. U bent van harte welkom om 
deze kerkdienst met ons mee te vieren.
 
Donderdag 29 augustus is er van 10.00 
- 12.00 weer Open Huis.
Onder het genot van een kopje koffie 
of thee is er de mogelijkheid elkaar te 
ontmoeten, een praatje te maken of 
gewoon gezellig bij elkaar te zijn.
Voor meer informatie: zie onze website 
en op Facebook.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van paus 
Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 29 augustus. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, Onthoofding van de 
H. Johannes de Doper; gedachtenis 
van H. Sabina, martelares. 
Vrijdag 30 augustus. 07.15 uur H. Mis, 
H. Rosa van Lima, maagd; gedachtenis 

Ouderavond voor 
Eerste Communie ‘20
Alle katholieke kinderen vanaf groep 4 
van de basisschool, die ingeschreven 
staan in Parochie Heilig Kruis (uit Nue-
nen, Gerwen, Nederwetten), kunnen 
in 2020 hun Eerste Communie doen. 
Op woensdagavond 11 september om 
20.30 uur is er een informatieve ouder-
avond voor de Eerste Communie. Deze 
avond vindt plaats in de St. Clemens-
kerk, Heuvel 17 te Gerwen. U wordt op 
deze avond geïnformeerd over de 
voorbereiding van de communie (acti-
viteiten, data, vieringen) en de com-
munieviering zelf.  U kunt aan het eind 
van deze avond uw kind(eren) opge-
ven voor de Eerste Communie. De kos-
ten hiervoor zijn € 40,- per communi-
cant. Wij vragen u dit bedrag deze 
avond mee te brengen in een envelop-
pe met daarop de naam van uw kind. 
Wij kijken ernaar uit om u als ouder van 
aanstaande communicanten te mogen 
begroeten op 11 september aanstaan-
de. Mocht u in de tussentijd vragen 
hebben, dan horen we het graag.

Hanneke Schuurmans 
communicanten@parochienuenen.nl 

Taizé-vesper in het 
Van Goghkerkje
Komende zondag start het nieuwe sei-
zoen van de Taizévespers in het Van 
Goghkerkje. Elke eerste zondag van de 
maand zijn er kleine vespers, medita-
tief van aard, even stil worden voor de 
komende week en nu ook voor het sei-
zoen dat weer komen gaat. Een klein 
kerkje, een kleine samenkomst, een 
klein uurtje. De elementen ‘rust en me-
ditatie’ maken de vespers altijd stem-
mig en bezinnend. Het zoeken van een 
rustpunt in jouw leven van alledag. 
Ook kun je luisteren naar mooie Taizé-
liederen en zelfs meedoen. Deze liede-
ren zijn eenvoudig en nodigen je ook 
vaak uit om mee te doen, ze worden 
ook wel ervaren als een mantra. De ves-
per is in het sfeervolle kleine kerkje aan 
de Papenvoort in Nuenen en begint 
om 19.30 uur. Vooraf is er pianomuziek.

van H. Felix en Adauctus, martelaren. 
Zaterdag 31 augustus. Geen H. Mis. H. 
Raymundus Nonnatus, belijder.
Zondag 1 september. 12de zondag na 
Pinksteren. 08.30 uur gezongen Hoog-
mis; daarna kinderzegen.

Maandag 2 september. 18.30 uur H. 
Mis, H. Stefanus, koning en belijder.
Dinsdag 3 september. 18.30 uur H. Mis, 
H. Pius X, paus, patroon van de Pries-
terbroederschap St. Pius X.
Woensdag 4 sept. 07.15 uur H. Mis. 

Elke zondag:
• 09.00 uur WSV-wandeling. ingang van de tennisvelden op Sportpark De Lissevoort
• Elke tweede zondag v.d. maand. 14.00-17.00 uur Ierse sessies. Dorpsboerderij Weverkeshof, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 5 Nuenen.
• 15.00 uur ‘In de voetsporen van Vincent’: wandelen met gids. Vincentre Nuenen (er is geen 
reservering nodig) t/m september 
• Eerste zondag van de maand: 19.30 uur Taizé-vesper in het Van Goghkerkje aan de 
Papenvoort Nuenen

Elke dinsdag:
• 13.00 uur Beweegroute in groepsverband Fysiotherapie Kwiek, Vincent van Goghstraat 139, 
Nuenen.
• 13.30-15.00 uur Taalcafé, Goudvinkhof 12a Nuenen

Elke woensdag:
• 15.00 uur ‘In de voetsporen van Vincent’: wandelen met gids. Vincentre Nuenen (er is geen 
reservering nodig) t/m september
• 19.00 uur WSV-wandeling. ingang van de tennisvelden op Sportpark De Lissevoort

Elke donderdag:
• 09.30-11.30 uur Nederlandse taalles, Goudvinkhof 12a Nuenen

Elke vrijdag:
• Eerste vrijdag van de maand: 09.00-11.00 uur Open Coffee Dommeldal, Watermolen van 
Opwetten, Opwettenseweg 203, Nuenen.
• 20.00 uur Kienen in Lieshout. Dorpshuis Grotenhof 2 Lieshout

Elke zaterdag: 
• 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur. Rondleidingen Salon Nune Ville, www.salonnuneville.nl
Berg 24 Nuenen.



LINDEBLAADJES

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

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, 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 

FEESTJE?  HUUR: 
Statafel € 4,-; Barkruk € 1,25; 
Karaoke € 25,-; Abraham/
Sarah € 35,-; Muziekinstallatie 
€ 30,-; Partytent vanaf € 20,-; 
Verwarming, Drankkoelers, 
tafels en stoelen etc. Bezorgen 
mogelijk. Mulders Verhuur, 
Bruhezerweg 49, Helmond, 
0492-510855 of 06-27175412. 
www.ikgeefeenfeestje.nl

ERVAREN ARTS verricht 
rijbewijskeuring bij u 
thuis! Tel. 040-2844993.

REPARATIE van was-, 
droog- en koel-apparaten. 
Uw specialist AD IVITS 
tel. 06-14697792, email: 
informatie@ivits.nl

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m. € 135,-
200 cm hoog p.m. € 145,-

Drie kleuren of combinaties.
Aluminium schutting, poorten.

Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL
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A A N B I E D I N G E N*

ONAFHANKELIJK SLAAPADVIES  
VOOR DE BESTE NACHTRUSTB E D D E N S P E C I A A L Z A A K

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

Maandag t/m zaterdag geopend

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

uw WONINGINRICHTER

Pullman Premier 90x200    € 699,-- 
uit voorraad leverbaar

Pullman: Al 4 jaar de best geteste pocketveer

Pullman express matras: 
van € 599,-- voor € 449,--

Pullman Express Compleet: 
Boxspringset incl. poten, matrassen, 
comforttopper en hoofdbord 
nu € 2.499,-- (vast)
nu € 3.499,-- (verstelbaar)

KASTEN   MATRASSEN   BEDBODEMS   LEDIKANTEN   BOXSPRINGS   SLAAPKAMERS

VACATURE:
Adviseur 

Meubelen & Slapen

*vraag naar de voorwaarden

2e Tempur artikel 50% korting

Auping matrassen:
Superzacht zomervoordeel
bv: Matras Cresto
van € 1.095,-- voor € 930,--

Tempur:
2e Tempur artikel 50% korting

Boxspring 
Raikkinen 
compleet:

vast vanaf  
€ 1.695,--

elektr. 
verstelbaar 
vanaf  
€ 2.595,--

Inloopkasten, 
schuifdeurkasten 
en draaideurkasten 
op maat

administraties | belastingen | advies
Voirt 55, 5671 HB Nuenen

M 06-41184188
info@jenladministratie.nl
www.jenladministratie.nl

“Altijd en overal up-to-date, zonder 
veel extra kosten, tijd en rompslomp”

www.kaartjesprinten.nl
powered by Rooijmans print en druk 

Geboortekaartjes - Trouwkaarten - Uitnodigingen - Kerstkaarten - Verhuiskaarten

Gratis Proefdruk         Vóór 13:00 uur besteld dezelfde dag verzonden               Ophalen is ook mogelijk

ICT-ER MET DE VUT 
helpt graag met uw: Wifi; 
computer versnellen / op-
schonen; Windows 7/8/10, 
Ipad-, e-mail-, virusscan- 
installatie. 040-2952567 / 
06-23854915.

CORTENSTAAL, KUNST-
STOF EN HOUTEN PLAN-
TENBAKKEN. Luxe en 
kwaliteit. www.cortenstijl.nl 
www.kunststofstijl.nl Leve-
ring aan huis. Vulling bakken 
op advies. 150 exotische 
plantensoorten te leveren. 
06-19702668.

TE KOOP: natuurweide 
hooi in ronde balen. Tel. 06-
51879019 .

PEDICURE ALTA GRACE: 
Lekker makkelijk, ik kom 
ook bij u thuis! Voor diabe-
tes en reuma. Voor cadeau-
bonnen en informatie, bel 
06-50571183.

PRANA YOGA STUDIO 
ontdek de genezende wer-
king van  ontspanningsyoga! 
Volg eerst 3 kennismakings-
lessen voor €30,- Aanmel-
den en info: Corina van 
Dommelen, ’t Hofke 59, 
5641AJ Eindhoven. 040-
2840430 & 06-27055614 
www.pranayogastudio.nl

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

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

50e Gerwense vlooienmarkt een groot succes!
Afgelopen zondag, 25 augustus, vond de 50e editie plaats van de enige echte Gerwense Vlooienmarkt. Drum-
fanfare Jong Leven haalt op deze manier een mooie clubbijdrage op. Het was een prachtige dag: zonnig weer, 
veel bezoekers en een mooie opbrengst voor de vereniging. Het was een dag vol vermaak voor jong en oud.

andere kramen goed zocht kon ook 
daar prachtige spullen kopen voor 
een mooi bedrag. Drumfanfare Jong 
Leven ziet het als een dubbele winst-
pakker. Na hier en daar wat onder-
handelen over de prijzen, wat voor 
sommige bezoekers echt een ‘sport’ 
is, zijn zowel bezoekers als de vere-
niging blij. Wie vlak voor sluitingstijd 
nog aanwezig was pro� teerde van 
de grootste actieprijzen. Om 15.00 
uur werd iedereen verzocht het ter-
rein te verlaten zodat de medewer-
kers alle ruimte hadden om de markt 
af te breken.

Voor alle vrijwillige medewerkers 
wordt er jaarlijks na de vlooienmarkt 
een afsluitende borrel georgani-
seerd: een week hard werken moet 
beloond worden. De penningmees-
ter maakt dan ook de opbrengst 
bekend, en ook dit jaar mag Drum-
fanfare Jong Leven trots zijn op wat 

er is opgehaald. Met deze opbrengst 
zullen zij onder andere investeren 
in de muziekopleidingen die leden 
volgen en kunnen er nieuwe unifor-
men, bladmuziek en instrumenten 
worden aangeschaft.

Natuurlijk heeft Drumfanfare Jong 
Leven deze markt niet kunnen reali-
seren zonder haar trouwe sponsoren 
die onder andere zorgen voor de 
jaarlijkse opslag van spullen en het 
uitlenen van verschillende goede-
ren om deze markt tot een succes te 
brengen. Hun dank is groot! 

Zoals U gewend bent vindt de Ger-
wense Vlooienmarkt plaats op de 
laatste zondag van augustus. Dat 
betekent dat de 51e editie plaats zal 
vinden op zondag 30 augustus 2020. 
Namens Drumfanfare Jong Leven, 
bedankt voor uw komst en hopelijk 
tot volgend jaar!

Medewerkers van de vlooienmarkt 
werden verzocht om voor 09.00 uur 
aanwezig te zijn op het Heuvelplein 
in Gerwen. Kort daarna stonden de 
eerste trouwe marktbezoekers al 
voor een gesloten ingang klaar om 
hun slag te slaan. Klokslag 10.00 
uur openden de hekken. Vanuit de 
vlooienmarkt commissie heette 
Twan van Erp alle bezoekers welkom 
en door de speakers werd nogmaals 
de indeling van het terrein herhaald. 
Alles was netjes gesorteerd van 
speelgoed tot elektronica, van de 
meubels tot de C&A afdeling en van 
keukengerei tot aan serviesgoed. 
Natuurlijk mochten de cateringtent 
en de opbodwagen ook dit jaar niet 
ontbreken. 
Om 11.00 uur stonden er vele be-
zoekers rond de opbodwagen waar 
de meest authentieke en waarde-
volle spullen van de vlooienmarkt 
werden geveild. Maar, wie er bij de 
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Wijziging startplaats 
bij WSV Nuenen
 
De startlocatie voor de zondagmor-
gen- en woensdagavondwandeling bij 
de Nuenense wandelsportverenging 
WSV is in de maand september de in-
gang van de tennisvelden op Sport-
park De Lissevoort.

Op zondagmorgen om 09.00 uur en op 
woensdagavond om 19.00 uur ver-
trekken 2 groepen, ieder in een eigen 
tempo, voor een sportieve wandeling 
van maximaal 2 uur door de mooie 
Nuenense omgeving. Iedereen is wel-
kom om ook eens vrijblijvend mee te 
wandelen. Vooraanmelden daarvoor is 
niet nodig, men kan zich melden op de 
startlocatie.

Voor nadere info: www.wsvnuenen.nl. 
Ook kunt u mailen naar het secreta-
riaat, secretariaat-wsv@outlook.com

Soe�  Centrum 
Eindhoven
Op zondag 1 september houdt het Soe-
fi Centrum Eindhoven een Universele 
Eredienst. Sakya van Male zal het thema 
´Gaan waar geen weg is’, vanuit het Uni-
verseel Soefisme en met teksten uit de 
grote Wereldreligies belichten. 

Doelstellingen van het Universeel Soe-
fisme zijn: Respect tonen voor anders-
denkenden; verbinding leggen tussen 
oost en west; volgen van het mystieke 
pad.
De bijeenkomst vindt plaats in de bo-
venzaal van ‘de Herberg’ op het terrein 
van Woonpark Eckartdal, Nuenense-
weg 1, 5631 KB Eindhoven. Aanvang 
11.00 uur.  Na afloop is er koffie en thee, 
een boekentafel en gelegenheid tot 
een nagesprek. Iedereen is van harte 
welkom. De toegang is vrij.

Start reconstructie Broekdijk, Eikelkampen, Hooidonk

Nederwetten bereikbaar via (auto)omleidingen
Het fietspad langs de Broekdijk, tussen 
Gerwen en Nederwetten, wordt geas-
falteerd. Op Eikelkampen komt een as-
faltlaag om het verkeersgeluid te be-
perken. De werkzaamheden starten 
maandag 9 september en duren tot 
eind mei volgend jaar. 

(Brom)� etsers op � etspad of rijbaan
Gedurende de gehele uitvoeringsperi-
ode worden Broekdijk, Eikelkampen 
en Hooidonk afgesloten voor door-
gaand verkeer. Het doorgaande 
(sluip-)verkeer tussen Son en Breugel 
en Nuenen wordt omgeleid via de 
Lieshoutseweg. Nederwetten blijft al-
tijd via de Soeterbeekseweg bereik-
baar.
Fietsers en bromfietsers kunnen tij-
dens de eerste fasen van het fietspad 
gebruik blijven maken. Tijdens de 
eindfase worden fietsers en bromfiet-
sers tijdelijk over de rijbaan geleid. 
Voor de exacte locatie en tijdsduur van 
verkeersafzettingen, zie https:/ /live.
andes.nl/nuenenBroekdijk: behoud van mooie laanstructuur…..(foto Cees van Keulen)

Groot Bevrijdingsconcert, gratis toegankelijk!

Orkest, koren en solisten 
brengen Oorlog en Vrede
De twintigste eeuw was een eeuw waarin oorlog en vrede als golven elkaar 
afwisselden. Naast diepe dalen, vreselijke situaties en dramatische levens-
verhalen waren er ook tijden van hoop, van vrede en feest.

Ook het verhaal van Miss Saigon zal te 
horen zijn. Een prachtige medley van 
de musical vertelt een verhaal over 
een onmogelijke liefde in de tijd van 
de Vietnamoorlog.
Beide koren zingen verhalen over 
hoop, over de fantasie van een perfec-
te wereld.
Na de pauze is de sfeer anders! De be-
vrijding kan gevierd worden! Lichte to-
nen, nummers om mee te zingen, Wil-
liam Kersten zal de zaal nog extra op-
zwepen! Deze ras-entertainer laat voe-
len hoe we moeten vieren dat er vrede 
is. Ook de koren en het orkest pakken 
uit: Een nieuwe dag, een nieuwe tijd, 
een nieuwe wereld zal worden bezon-
gen. 
Dit spektakel brengt je in twee uur tijd 
over de hele wereld en laat kleine en 
grote verhalen herleven.

De uitdaging die orkest het Gerwens 
Muziekkorps, het Nuenens Mannen-
koor, Zanggroep Midòre en zanger Wil-
liam Kersten hebben, is om dit allemaal 
bij elkaar te brengen in één concert.
Op zondag 22 september zal dit con-
cert de afsluiting zijn van een weekend 
vol herdenken en feest.

Dat deze omgeving al 75 jaar in vrede 
leeft, verdient dan ook extra aandacht!
De verhalen rondom oorlog, bevrij-
ding en vrede moeten worden blijven 
verteld. Eén van die verhalen is natuur-
lijk dat van Anne Frank. Een klein, per-
soonlijk verhaal opgetekend in een 
dagboek, maar zo veelzeggend dat 
het de hele wereld overging. Er is een 
prachtig muziekstuk over geschreven, 
wat kippenvel op je armen zal laten 
ontstaan. Indringend mooi.

Stilstaan bij 75 jaar vrijheid

Burgers gedood na bevrijding 
van Gerwen in 1944
Door Cees van Keulen

“30 october. Duits vliegtuig gooit twee bommen uit. Een komt bij Toon van 
der Maat op het huis, ’t huis stort in, z’n vrouw en twee kinderen worden ge-
dood.” Dat heeft Bert Sanders toegevoegd aan zijn dagboek ‘Onze bevrij-
ding’. Hij sloot dit dagboek af op 22 september 1944 met de woorden: “En zo 
is nu de bevrijding van Gerwen voltooid, heel anders als velen hadden dur-
ven verwachten. De soldaten trekken weer verder en de mensen gaan weer 
aan de slag. Einde.”

zwaar gekwetst maar genas. De ande-
re bom sloeg een wijden en diepen 
ronden kuil in de akkers tegenover be-
doelde woningen.”

De woning die niet geraakt werd door 
de bommen staat er nu nog en wordt 
bewoond door Mia en Frans Konings - 
Bastiaans (Laar 48). Op de plaats waar 
de verwoeste woningen stonden zijn 
nieuwe huizen gebouwd, nl. Laar 44 en 
46 (zie foto). In de stal die bij het ver-
woeste huis van Toon van der Maat 
stond (zie foto) heeft na de bevrijding 
het gezin Henk en Ida van Keulen met 
hun drie zonen ruim tien jaar gewoond. 

75 jaar vrijheid
Komende tijd wordt in ons land stilge-
staan bij 75 jaar vrijheid. Zo ook in 
onze gemeente met als belangrijkste 
datums 17, 20, 21 en 22 september. 
Ook volgend jaar vinden er tal van eve-
nementen plaats om 75 jaar vrijheid te 
vieren. Het zuiden van ons land is be-
vrijd in september 1944, nu dus 75 jaar 
geleden. De rest van Nederland werd 
met de capitulatie van de Duitse troe-
pen op 4 mei 1945 bevrijd. Volgend 
jaar mei wordt 75 jaar vrijheid van heel 
Nederland gevierd.

Een maand later vallen er toch nog 
drie burgerslachtoffers in Gerwen en 
wel op het adres Laarstraat B116, nu 
Laar geheten. Eerder vonden ook al 
burgers de dood tijdens de bevrijding. 
Bert Sanders (1927 - 1995) was 17 jaar 
toen hij dit dagboek optekende. In de 
editie van 15 augustus jl. van dit week-
blad werd al aandacht geschonken 
aan het dagboek van deze Gerwenaar.

Pastoor Frenken over twee bommen 
op ‘t Laar…
In die tijd was Janus (Adrianus, Maria) 
Frenken pastoor van de St. Clemen-
sparochie Gerwen. Mgr. A.M. Frenken 
(1879 - 1968) was er pastoor van 1926 
tot 1952. Hij is auteur van het boek 
‘Memoriaal der dorpen en parochies 
Gerwen, Nuenen en Nederwetten 
(1948)’. De pastoor beschreef ook de 
bevrijding van zijn toenmalige woon-
plaats in het parochieboek van Ger-
wen. En over de bommen die na sep-
tember 1944 Gerwen troffen schreef 
Frenken: “Op zondagavond 29 Octo-
ber omstreeks 7 uur wierp een vliege-
nier twee bommen vooraan op ‘t Laar. 
De eene viel op een huis met vier wo-
ningen, waarvan er twee verwoest 
werden. In een van deze, bewoond 
door het gezin A. v.d. Maat, werd de 
moeder (A. v.d. Maat-Boudewijns) en 
een zoontje (Antoon) van drie maan-
den op slag gedood, hun dochter (Jo) 
van 12 jaar stierf een paar uur later, 
hun tienjarige dochter (Tonij) werd 

De stal bij het verwoeste huis van Toon van 
der Maat bleef overeind en werd later be-
woond….(foto Cees van Keulen)

Op de locatie van het verwoeste huis staan nu de woningen Laar 44 en 46 (vanaf rechts 
gezien) en daarnaast Laar 48….(foto Cees van Keulen)

Hooidonkviering 2019
Op zondag 1 september vindt weer de jaarlijks Hooidonkviering plaats in 
Nederwetten. De viering vindt plaats in het kapelpark achter de eeuwenou-
de Hooidonkse watermolen. Op deze historische plaats stond eens Het 
Klooster van adellijke nonnen waar op 4 september 1244, nu 775 jaar gele-
den, het ‘Wonder van Hooidonk’ plaatsvond.

Toen werd op wonderlijke wijze vast-
gesteld dat het stukje hout van het H. 
Kruis dat men hier sinds de kruistoch-
ten bewaarde een gedeelte was van 
het kruis waaraan Christus was gestor-
ven. Een klein gedeelte van de reli-
kwie, twee kleine stukjes hout worden 
tot op de dag van vandaag bewaard in 
de fraaie reliekhouder in de kerk van 
Nederwetten.
Deze reliekhouder wordt op zondag 1 
september in processie, met het Sint 
Annagilde Nederwetten, meegedra-
gen naar de kapel in het Heilig Kruis-
park, dat er weer goed onderhouden 
uitziet dankzij de inzet van de vele vrij-
willigers.

De eucharistieviering begint om 10.30 
uur en is de enige zondagviering in 
onze parochie.

Het thema van de viering: ‘Verbonden 
met elkaar’, verwijst naar de horizonta-
le balk van het kruis wat symbool staat 
voor de onderlinge band van mensen.
Verbonden met elkaar: “Als ik zo moe 
ben dat ik alleen niet meer verder kan, 
mag ik dan op jou leunen?” Of zoals de 
socioloog Emile Durkheim (1885-
1917) verwoordde: “Het primaire doel 
van een georganiseerde godsdienst is 
niet om mensen met God in aanraking 
te brengen, maar om hen met elkaar in 
verbinding te brengen.”

Pastoor Hans Vossenaar zal voorgaan 
in de viering die mede wordt verzorgd 
door het parochiekoor uit Gerwen en 
Nederwetten. 
We rekenen op goed weer, zo niet dan 
vindt de viering plaats in de Lamber-
tuskerk in Nederwetten. Als het niet meer zo makkelijk gaat

Als u wat ouder wordt en sommige handelingen, die altijd zo gewoon leken, 
niet meer zo makkelijk gaan, dan heeft u mogelijk wat hulp nodig. Mis-
schien heeft u moeite met de huishouding of de boodschapjes. Maar u wilt 
niet altijd een beroep doen op vrienden of familie of zij wonen wat ver weg, 
het zou kunnen dat u zich zelfs wel wat eenzaam voelt. Dan kan ‘Saar aan 
huis’ u tot steun zijn. 

De WLG organiseert een dubbele le-
zing, waarbij Saar aan huis vertegen-
woordigd wordt door Karin Bouwde-
wijns en De Mantelzorgmakelaar Ka-
riene van Dijck over de hulp aan de 
mantelzorger zal vertellen. Zij zullen 
uitleggen over de hulp die ze kunnen 
bieden als het niet meer zo makkelijk 
gaat, voor mensen die zelfstandig wo-
nen en wat hulp kunnen gebruiken of 
die al mantelzorg krijgen. Deze lezing 
is ook heel leerzaam voor mensen die 
mantelzorger zijn.

U bent van harte welkom aanstaande 
maandag 2 september, de lezing start 
om 14.00 uur, de koffie staat klaar van-
af 13.30 uur bij de WLG; werkgroep 
leefbaarheid Gerwen. D’n Heuvel, Heu-
vel 11 in Gerwen. E-mailadres: werk-
groepleefbaarheidgerwen@gmail.
com.  Telefoon: 06-41102625. 

www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl

Saar geeft persoonlijke begeleiding, 
bijvoorbeeld hulp in de huishouding, 
wandelen, begeleiding naar een arts, 
ziekenhuis of therapeut, samen koken, 
tuinieren, het onderhouden van socia-
le contacten en nog veel meer. 
Het kan ook zijn dat u al een mantelzor-
ger heeft die u helpt, of dat u mantelzor-
ger voor iemand bent. Als mantelzorger 
wilt u het liefste uw tijd gebruiken om 
voor uw familielid of vriend(in) te zor-
gen. Maar veel tijd gaat verloren aan de 
hele papierwinkel rondom aanvragen 
en het vinden van de juiste instanties. 
Wanneer u voelt dat u overbelast raakt 
of te weinig tijd hebt voor bepaalde za-
ken en daardoor vastloopt in de regel-
geving, of moeite hebt met het invullen 
van formulieren, of u heeft simpelweg 
een vraag, dan kan de Mantelzorgont-
zorger hulp bieden. De Mantelzorgont-
zorger kan de zorg zelf niet uit handen 
nemen, maar veel taken die in het ver-
lengde van mantelzorg liggen zeker wel. 

Wil je dit niet missen? Zorg dan dat je 
erbij bent! 
Zondag 22 september, Het Klooster te 
Nuenen. De zaal gaat om 14.30 uur 
open, het concert start om 15.00 uur.

VOL = VOL, maar op het Rabobank-
plein zal een groot scherm hangen 
waar het concert ook op te zien is. 

Binnenkort wordt begonnen met de reconstructie van de wegen Broekdijk, 
Eikelkampen en Hooidonk. De eigenaar van de weg, de gemeente Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten, wil het cultuurhistorisch karakter van de Broek-
dijk en de mooie laanstructuur behouden. De reconstructie bestaat uit een 
veilige klinkerweg met een breedte van vijf meter met grasbetonstroken. 



In deze functie verricht jij huishoudelijke 
werkzaamheden bij cliënten thuis die 
dit zelf niet meer kunnen.

Bij Savant Zorg kun jij aan de slag tijdens 
schooltijden en bij jou in de buurt.
Natuurlijk met reiskostenvergoeding, 
vakantietoeslag, pensioenopbouw en 
eindejaarsuitkering. 

Meer weten?
Kom naar de informatiebijeenkomst en 
ontdek de mogelijkheden!

Direct solliciteren?
Stuur een bericht naar 
recruitment@savant-zorg.nl 
of kijk op onze website 
www.werkenbijsavant.nl

Huishoudelijke hulp in de zorg?
Maak jij graag een praatje en bezorg jij onze cliënten graag een schoon huis 
én een glimlach? Heb jij geen zorgdiploma maar wil jij toch iets voor de oudere 
cliënt betekenen? Wij hebben mogelijkheden voor je, ook in Nuenen!

Dinsdag 3 september 
tussen 14.00 en 17.00 uur

Aardappeleterssteegje 3  
5671 CV  Nuenen

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

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

• parket
• laminaat
• renoveren
• onderhoud
• PVC-vloeren

Laar 1
5674 RC Nuenen

Tel./Fax. (040) 254 94 20
www.sandersparket.com
Showroom (op afspraak)

Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Zin in een bijbaantje!

Rond de Linde is op zoek 
naar bezorgers in Nuenen!
Meld je aan als kranten/folderbezorger en.....

• Ben je 13 jaar of ouder
• Verdien je eigen geld
• Bezorgen op: 
 woensdagmiddag of donderdag
Ben jij geïnteresseerd?
Bel of mail zo snel mogelijk!

040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

€ 20, - START BONUS

* bij goed bezorgen van 26 weken

*

Lage Dijk 2A, 5705 BZ Helmond | Tel. 0492 - 33 00 39
Openingstijden: Ma-Vr 8.30-17.00 uur, Za 8.30-12.00 uur

helmond@regbat.nl | www.regbathelmond.nl

Gratis accu-check en montage 
zonder afspraak!

REGBAT HELMOND is dealer van o.a. Landport & Dynac accu’s voor snor/brom-fietsen, 
motoren, auto’s, vrachtauto’s, caravans, scootmobielen, golfkarren, hoogwerkers, boten enz.
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SPORT
Programma
VOETBAL
RKVV NEDERWETTEN
Vrijdag 30 augustus
Nederwetten 1 - 
Vierdorpen toernooi Boerdonk 19.00
Zaterdag 31 augustus
Nederw. VE - Oirsch. Vooruit VE 16.30
Zondag 1 september 
EMK 1 - Nederwetten 1  . . . . . . . 14.30
Woens. Boys 9 - Nederw. 2  . . . . 14.30
Nederw. 3 - Woens. Boys 7  . . . . 10.00
Nederw. VR1 - D. Dungen VR1  1 2.15

RKGSV GERWEN 
Zondag 1 september
RKGSV 1 - Tongelre 1  . . . . . . . . . . 14.30 
RKGSV 2 - SV Unitas ‘59 8  . . . . . . 11.00 
RKGSV 3 - Braakhuizen 9  . . . . . . 11.00 
RKSV Nuenen 8 - RKGSV 4  . . . . . 12.00 
EFC VR2 - RKGSV VR1  . . . . . . . . . . 10.00

Honk & Softbalclub Nuenen

Tinus van de Lockant 
benoemd tot erelid
Dit jaar viert Honk & Softbalclub Nuenen haar 50jarig bestaan. Onderdeel 
van de festiviteiten was een gezellige reünie-dag afgelopen zondag. Vele le-
den en oud-leden waren naar de Lissevoort gekomen om elkaar na soms ve-
le jaren weer te ontmoeten, een gezellig drankje te drinken, én men kon nog 
laten zien wat men kon tijdens een vriendschappelijk wedstrijdje softbal, 
dat overigens op het scherpst van de snede werd afgewerkt.

worden gehouden over wat er nog te 
doen is voor oud-leden in dit jubileum-
jaar, stuur dan een email aan redactie@
hscn.nl 

 

Eén van de mensen die vanaf het prille 
begin betrokken is geweest bij HSCN is 
de heer Tinus van de Lockant, en het 
bijzondere is dat Tinus tijdens dit jubi-
leumjaar nog steeds clublid is, en dus 
maar liefst 50 jaar lid! Vanaf de oprich-
ting van HSCN in 1969 is Tinus zeer ac-
tief binnen de vereniging. Trainer, 
coach bij zowel senioren als jeugd-
teams, diverse bestuursfuncties en on-
telbare andere zaken zijn door Tinus in 
de afgelopen 50 jaar in goede banen 
geleid. De laatste jaren doet hij het op 
het sportieve vlak wat rustiger aan, 
maar nog altijd kunnen we op hem re-
kenen voor diverse taken achter de 
schermen. Afgelopen zondag werd hij 
hiervoor in een vol clubhuis als verras-
sing in het zonnetje gezet, door hem 
te benoemen tot HSCNerelid. Het is 
hem van harte gegund, heel erg be-
dankt namens alle leden van HSCN. 
Wil je meer informatie over honkbal, 
softbal of beeball (honkbal voor de al-
lerkleinsten) stuur dan een email aan 
tc@hscn.nl. Wil je graag op de hoogte 

C L U B  N U E N E N

HO

NK- EN SOFTBAL

H S  C N

S i n d s

Welkom bij
Honk- en Softbalclub Nuenen

 Zonnig Nuenen c.a. 
voetbaltoernooi in Gerwen
Het team Nuenen 2 is nipt winnaar geworden van het Nuenen c.a. voetbal-
toernooi. Nuenen 2 won twee keer, speelde 1-1 tegen EMK en scoorde er vro-
lijk op los. Met tien doelpunten voor en slechts eentje tegen werd EMK met 
een neuslengte verslagen. EMK won ook twee duels en kwam uit op een 
doelsaldo van 9-2.

De grote bokaal voor de winnaars 
werd uitgereikt door sportwethouder 
Hetty Tindemans (zie foto). De organi-
satoren van het Nuenen c.a.-toernooi, 
Barry van Dun en Bas Lammers, kregen 
loon naar werken: een applaus van de 
deelnemende teams uit Eeneind 
(EMK), Gerwen (RKGSV), Nederwetten 
en Nuenen. Het toernooi werd zater-
dag 24 augustus gespeeld op het zon-
nige sportpark van RKGSV in Gerwen.

Uitslagen van het toernooi
RKGSV - EMK     0-1
Nederwetten-Nuenen  0-7
Nuenen - EMK    1-1
RKGSV-Nederwetten  2-0
Nuenen - RKGSV    2-0
EMK - Nederwetten   7-1

Spelmomenten van de wedstrijden RKGSV- Nederwetten en Nuenen - EMK….

Sportwethouder Hetty Tindemans over-
handigt de grote Nuenen c.a. Bokaal aan 
Max Wisse, aanvoerder van Nuenen 2….

Start tweede seizoen Walking 
Football bij RKSV Nuenen
Er wordt niet gerend, er mogen geen slidings worden gemaakt en lichame-
lijk contact is verboden. Verder lijkt Walking Football heel erg op gewoon 
voetbal. Een spel dat speciaal ontwikkeld is voor senioren die lang niet meer 
gevoetbald hebben of er pas op late leeftijd mee willen beginnen. Op woens-
dag 4 september is weer de eerste training op Sportpark ‘Oude Landen’ aan 
de Pastoorsmast 14 te Nuenen. 

informatie en een kopje koffie in de 
kantine, het sociale aspect is net zo be-
langrijk. De intensiteit van de oefenin-
gen en spelvormen kan ieder op zijn 
niveau volgen. Door een verantwoor-
de opbouw van de training proberen 
we juist eenieder plezierig te laten 
sporten en niet onbelangrijk, blessu-
res te voorkomen. De trainingen vin-
den plaats op kunstgras waar je met 
goede sportschoenen met licht profiel 
uitstekend op kunt bewegen en voet-
ballen. Na afloop van de activiteit kan 
onder het genot van een drankje nog 
even nagepraat worden over alle on-
derwerpen die op dat moment be-
langrijk zijn.”

Walking Football start weer woensdag 
4 september om 09.30 uur op sport-
park ‘Oude Landen’ aan de Pastoors-
mast 14 te Nuenen. 

Aanmelden is niet direct nodig, komen 
kijken en vrijblijvend meedoen kan. 
Voor meer informatie zie: http://www.
rksvnuenen.nl/oldstars of bel naar 
Rens van den Nieuwenhof: 06-
22904248 of mail naar I.vandennieu-
wenhof01@onsnet.nu of bel naar Arno 
Dekkers: 06-37296921.

Peter Coolen, fervent beoefenaar van 
deze leuke sport “Na het succesvol ver-
lopen van het eerste seizoen, waarin 
we wekelijkse trainingen, oefenwed-
strijden en toernooien hebben ge-
speeld, gaan we op woensdag 4 sep-
tember weer beginnen met een nieuw 
seizoen. Walking Football is een va-
riant op het reguliere voetbal en af-
komstig uit Engeland. Bij dit speltype 
mag er alleen (snel)gewandeld wor-
den en dus niet gerend. Dit om blessu-
res te voorkomen en iedereen de mo-
gelijkheid te bieden mee te doen. Er 
wordt zes tegen zes gespeeld, zonder 
keepers.”
Ook mogen er geen slidings worden 
gemaakt en is lichamelijk contact ver-
boden, benadrukt Coolen: “Hierdoor 
ligt de nadruk op het positiespel en is 
het de perfecte variant voor mensen 
die lang niet meer hebben gevoetbald 
of pas op late leeftijd willen beginnen 
met voetbal. Plezier en sociale contac-
ten staan hierin voorop.
De activiteiten zijn specifiek gericht op 
de doelgroep zestig plus en laagdrem-
pelig, zodat iedere zestigplusser mee 
mag doen.
De trainingen staan onder deskundige 
leiding. Coolen: “Elke training start met Dine & Bike 2.0 

Op 17 augustus was het opnieuw tijd voor Dine & Bike. Een bijzondere ge-
beurtenis met negen stellen uit Nuenen. Uitgangspunt hiervoor is al jaren 
eten, � etsen en gezelligheid. Dit jaar Dine & Bike 2.0, de verwachtingen wa-
ren hoog gespannen. 

moesten daarna op verschillende loca-
ties in Nuenen met en voor elkaar ko-
ken. Tassen met ingrediënten werden 
bezorgd. Het eindresultaat van het 
voor-, hoofd- en nagerecht werd op de 
foto gezet, gedeeld in de groepsapp 
en later beoordeeld door de jury. De 
winnaars van dit jaar werden bekend 
gemaakt en mogen volgend jaar Dine 
& Bike organiseren. Niet alleen het be-
gin was geweldig maar ook de rest van 
deze avond. Het bleef nog lang onrus-
tig ‘ s nachts ergens in Nuenen ! 

De deelnemers moesten allerlei op-
drachten uitvoeren op het gebied van 
gastronomie in aanloop naar 17 au-
gustus. Foto’s en filmpjes werden uit-
gewisseld en het was lang onduidelijk 
hoe Dine & Bike deze keer georgani-
seerd zou worden. Het begin was ge-
weldig. We werden gastvrij ontvangen 
door Soenil Bahadoer in zijn 2 Michelin 
sterren restaurant de Lindehof. Soenil 
gaf uitleg over zijn signature dish die 
werd geserveerd in combinatie met 
een heerlijke Cava. De Dine & Bikers 

Twan van Erp al 
12,5 jaar in dienst 
bij Heesbeen 
Attractieverhuur 
Afgelopen dinsdag was Twan van Erp 
precies 12,5 jaar in dienst bij Heesbeen 
Attractieverhuur. Deze dag is niet on-
opgemerkt voorbij gegaan en hij is 
flink in het zonnetje gezet.
Op kantoor is hij de spil van het bedrijf. 
Alle reserveringen lopen via Twan. Hij 
gaat bij elke klant voor een 100% ge-
slaagd evenement, groot of klein. 
twan@heesbeen.nltwan@heesbeen.nl

Garage sale op het Eeneind
Op zondag 18 augustus is er voor het eerst een garage sale op het Eeneind 
georganiseerd. Het weer zag er niet al te veelbelovend uit en deze keer had 
buienradar het helaas bij het juiste eind. Het heeft de hele tijd gemiezerd.  
Maar tot grote vreugde van de organisatie was de opkomst boven verwach-
ting. Om 09.00 uur stonden de eerste bezoekers al op de stoep. 

Foto’s Cees van Keulen

Bij de ingang van de woonwijk (vanaf 
de Geldropsedijk) was een informatie-
punt ingericht zodat de bezoekers, 
mochten er nog vragen zijn, daar te-
recht konden. De looproute was aan-
gegeven op een plattegrond die de 
bezoekers kregen bij dit informatie-
punt. Ruim 35 enthousiaste bewoners 
deden mee en boden hun koopwaar 
aan vanuit hun garage of oprit. 

Door de vele positieve reacties van zo-
wel deelnemers als bezoekers zijn wij 
als organisatie er van overtuigd dat er 
een nieuwe traditie geboren is op het 
Eeneind. In 2020 zal de garage sale 
rond 23 augustus plaatsvinden, dus 
zet de datum alvast in de agenda voor 
het komende jaar. 

Wij willen u nog melden dat wij niet de 
volledige inkomsten (inschrijfgeld 
deelnemers)  nodig hebben gehad 
voor vergunningen en reclame uitin-
gen, dus zoals afgesproken wordt het 
resterende bedrag overgemaakt aan 

de organisatie van het Sinterklaasfeest 
voor de kinderen van het Eeneind. 
Dan rest ons nog een dankwoord aan 
de beheerder van het Enodegebouw 
voor het feit dat bezoekers gebruik 
konden maken van het toiletgebouw. 

Voor foto’s en meer reacties kunt u te-
recht op de site www.eeneind.net

Help mijn   
kind wordt   
18 jaar? Wat   
moet ik regelen?
Voor kinderen met een verstandelijke 
beperking die 18 jaar worden, veran-
dert er veel in de wet- en regelgeving. 
Belangenvereniging Sien helpt ouders 
graag op weg en organiseert daarom 
op woensdagavond 18 september a.s. 
een themabijeenkomst bij MBS Eind-
hoven (school voor speciaal onder-
wijs) over ‘Help, mijn kind wordt 18! 
Wat moet ik regelen?’.

Deelnemers aan de bijeenkomst kun-
nen kiezen uit vier workshops over 
praktische zaken, zoals het regelen van 
de financiën, wetgeving, werk en dag-
besteding en beschermingsmaatrege-
len en erfrecht. Er is volop gelegenheid 
tot het stellen van vragen aan deskun-
digen en na afloop ontvangen alle 
deelnemers een goodiebag met onder 
meer alle presentaties. 

Sien helpt
Sien komt op voor de belangen van 
mensen met een verstandelijke beper-
king en hun directe omgeving. Dit 
doet zij door leden te informeren, be-
leid te beïnvloeden en ouders en ver-
wanten een plek te bieden om elkaar 
te ontmoeten. Sien helpt, adviseert en 
informeert bij belangrijke onderwer-
pen zoals, geld, zorg en participatie. 
Samen met de leden en vrienden zet 
Sien zich in voor een samenleving 
waar mensen met een verstandelijke 
beperking gewoon kunnen meedoen, 
net als ieder ander. Meer informatie en 
aanmelden voor de themabijeen-
komst: www.sien.nl

Help mijn   
kind wordt   



Q Bedrijfslocaties geeft uw bedrijf de ruimte!

BEDRIJFSHUISVESTING

NUENEN

T +31 (0)40 212 22 12

www.q-bedrijfslocaties.nl

Eindhoven

TE KOOP
TE HUUR

TE KOOP
Cockeveld 12-12A-12B 
Duivendijk 7A, Nuenen

• Opvallend bedrijfsgebouw op markante hoeklocatie!
• Bedrijventerrein: Eeneind II
• M²: 375 m² kantoorruimte/ 143 m² bedrijfsruimte
• Perceel: 716 m²
• P  12 parkeerplaatsen op eigen terrein
• Beschikbaar: per direct

•  Zeer markant woon – werk gebouw met multifunctionele 
gebruiksmogelijkheden!

• Bedrijventerrein: Berkenbosch
• M²: 2 woningen/ 160 m² kantoorruimte/ 125 m² bedrijfsruimte
• Perceel: 1.255 m²
• P  op eigen terrein en voor de deur
• Beschikbaar: in overleg

TE KOOP/TE HUUR
Gulberg 35, Nuenen

TE HUUR
Het Steenen Huys 30, Nuenen

€ 13.800,- per jaar € 21.000,- per jaar TE HUUR
Het Steenen Huys 34-36, Nuenen

• Zéér representatieve commerciële units op de begane grond!
• Gelegen: commerciële plint in woonwijk Nuenen Oost.
• M²: 78 m² hoogwaardige kantoor-/praktijkruimte
• P  openbaar parkeren voor de deur
• Beschikbaar: per direct

• Zéér representatieve commerciële units op de begane grond!
• Gelegen: commerciële plint in woonwijk Nuenen Oost.
• M²: 140 m² instapklare kantoor-/praktijkruimte
• P  openbaar parkeren voor de deur
• Beschikbaar: per direct

E 895.000 k.k. € 545.000,- k.k. / 
€ 48.500,00 per jaar

WONING - KANTOOR - BEDRIJFSRUIMTE KANTOOR - BEDRIJFSRUIMTE

KANTOOR - PRAKTIJKKANTOOR - PRAKTIJK

020079_QBedrijfslocaties_Adv_Nuenen_4panden_29,5x45cm.indd   1 27-08-19   10:31
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