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

SPOEDPOST
Spoedpost Anna-ziekenhuis,

Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 088 - 876 51 51
‘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

OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Hoge Brake 72.

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.

Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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DEZE KLANTSCORE IS ONAFHANKELIJK ONDERZOCHT DOOR KLANTENVERTELLEN.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

U bent bij ons o.a. aan het juiste adres voor:

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG
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WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer
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Puzzel mee 
Win een kadobon ter waarde van 
€ 10,- van Jumbo Kernkwartier Nue-
nen. Zie de puzzelpagina in ons week-
krant voor meer info.

Het opa /
oma / kind 
toernooi 
van Nuenen

Nuenens 
ganzenbord 
bij Jumbo 
Ton Grimberg

Helpt Elkander 
heeft huurwoningen 
voorzien van nieuwe 
rookmelders

WONING 
KOPEN?
040 - 209 4104
De Pinckart 54 - Nuenen

www.makelaarsplein.com

makelaarsplein stopper herfst 2022.indd   2makelaarsplein stopper herfst 2022.indd   2 29-08-2022   08:2029-08-2022   08:20

Duivendijk 7B, Nuenen
040-2838837 / quikservice.nl

Bosch Car Service Nuenen
Wij doen alles voor uw auto

Onderhoud & APK 
(ook lease) 
en occasions 
van alle merken

De zomer voorbij

Hele maand September

Winkelcentrum Kernkwartier

Deze week als bijlage
programma 2022-2023 

Atelier Van Gogh

Atelier Van Gogh in Nuenen is actief op het gebied van beeldende educatie en biedt  een breed scala 

aan kwaliteitscursussen en workshops. Onze docenten zijn opgeleid aan de Kunstacademie en zijn 

actief als autonoom kunstenaar. Gezamenlijk beschikken zij over een mooie atelierruimte in Het Kloos-

ter. Het avontuur is belangrijk en uitdagend, maar op de eerste plaats staat bij het Atelier Van Gogh de 

professionele benadering van het tekenen en schilderen centraal. Je start met het leren van basisbegin-

selen zoals kijken, positie, verhoudingen, compositie, kleurgebruik, plasticiteit en perspectief.  Atelier 

Van Gogh biedt cursussen voor beginners en gevorderden, voor kinderen, jongeren en volwassenen. 

Iedereen raakt geïnspireerd bij Atelier Van Gogh!

Mentorklas tekenen en schilderen 

De mentorklas is bedoeld voor mensen die al gerui-

me tijd schilderen en overwegend zelfstandig kun-

nen werken. De begeleidende kunstvakdocent reikt, 

indien gewenst, thema’s, ideeen en werkwijzen aan. 

Tijdens het werkproces is er voor elke deelnemer aan 

het atelier voldoende gelegenheid voor overleg. Van 

de 30 lessen is de docent 12 lessen aanwezig.

30 lessen - € 185,-
Dinsdag 13.15 - 15.30 uur 
Docent: Yolanda de Muijnck
Start: 20 september 2022

Onze cursussen

Tentoonstelling
Vanaf 5 september is er werk 

van cursisten te zien 
in Het Klooster te Nuenen. 

Onze docenten
Yolanda de Muijnck studeerde aan de Academie 

voor Beeldende Vorming Tilburg als eerstegraads do-

cent tekenen, schilderen en kunstgeschiedenis.

José Jansen is opgeleid aan de Academie voor Beel-

dende Kunsten Tilburg, de Koninklijke Academie voor 

Beeldende Kunsten ‘s Hertogenbosch en de Acade-

mie voor Industriële Vormgeving Eindhoven

Peter Linnartz is afgestudeerd aan de Koninklijke 

Academie voor Kunst en Vormgeving te ‘s-Hertogen-

bosch. 

Jacques van Erven heeft de opleiding MO A+B teke-

nen in Tilburg gevolgd en de Jan van Eijck Academie 

te Maastricht.

Marjo van Meer is in 1990 afgestudeerd aan de Aca-

demie voor Beeldende Vorming Tilburg als eerste-

graads docent tekenen/schilderen en kunstgeschie-

denis.

Anouk Bax is opgeleid aan St. Joost, Breda. 

Ze is actief met het creatief begeleiden en lesgeven. 

Jan de Koning studeerde aan de Academie voor In-

dustriële Vormgeving Eindhoven (Design Academy). 

Maurits van Hout is  beroepsfotograaf.

Cursusoverzicht 2022-2023

Meld je nu aan: Ateliervangogh.nl

Abstract schilderen 

Voor wie graag abstract wil leren schilderen of onder 

deskundige leiding een nieuwe impuls wil geven aan 

de manier waarop je nu schildert. Ben je op zoek naar 

een vrijer omgaan met kleur en vorm, een meer van-

zelf creeren, 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 jou. Wat zeggen 

de kleuren, welke vormen voelen ok. We proberen 

verschillende technieken uit en gaan op zoek naar een 

meer gevoelsmatig contact maken met kleur en vorm. 

Zo wordt schilderen een ontdekkingstocht. Je komt 

steeds dichter bij wat goed voelt voor jou. Op zoek 

naar een meer eigen manier van schilderen.

8 lessen - Start: 26 september 2022 en 

8 lessen - Start: 16 januari 2023
€ 136,- per blok van 8 lessen (Excl. materiaal.)

Maandag 19.30 - 22.00 uur 
Docent: Marjo van Meer

Tekenen en schilderen 

Voor beginners en gevorderden! In deze praktijkge-

richte cursus ga je op zoek naar jouw unieke schep-

pende vermogens. Tijdens deze cursus werkt ie-

dereen aan zijn eigen werkstuk en bepaal je 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 aanwij-

zingen vaker tot grote stappen voorwaarts. Daarbij 

is er veel aandacht voor compositie en kleurgebruik 

maar word je ook geholpen met perspectief vorm en 

verhouding, of de techniek van het door jouw geko-

zen materiaal zoals potlood, pastel, aquarel-, olie-, of 

acrylverf.

24 lessen - € 395,-
Dinsdag 19.30 - 22.00 uur
Docent: Peter Linnartz 
Start: 27 september 2022

Collages, welke kunstenaar heeft ze niet gemaakt? 

Geen ‘copy/paste’ met de computer, maar foto’s 

knippen en plakken op papier, op zoek naar onver-

wachte composities. Je schildert dus als het ware 

met afbeeldingen/foto’s. De docent geeft richting 

en zorgt steeds voor nieuwe ‘input’. Uiteindelij-

ke resultaten kunnen uitmonden in: ideeën voor 

schilderijen, decors, grote fotoprints, originele uit-

nodigingskaarten,   boekjes en meer.   Deelname 

staat open voor iedereen! Kijk voor resultaten op:

groetenuitnuenen.wordpress.com

Collages voor volwassenen

7 lessen - € 122,-
Donderdag 1 x per 2 weken van  13.15 - 15.30 uur

Docent: Jan de Koning
Start: 22 september 2022

Schilderen naar thema

13 lessen - € 225,-
Donderdag 9.15 - 11.45 uur
Docent: Jan de Koning
Start: 22 september 2022

Het doel is om ieders werk naar een hoger nivo te bren-

gen. Idee-ontwikkeling is hierbij een belangrijk onder-

deel. De docent is eerder een coach. Hij brengt steeds 

nieuwe onderwerpen in, geeft richting en ‘feedback’. 

Voor mensen met enige of veel schilderservaring, die 

zelfstandig kunnen werken, maar ook graag in een 

groep schilderen. Ieder werkt op zijn/ haar eigen ni-

veau. Vrijheid staat voorop. En dus is het ook mogelijk 

om aan je eigen eigen ideeën te werken… dat kan ab-

stract, realistisch, elke stijl is geoorloofd. De sfeer in 

de cursus is open en heel toegankelijk. Kijk voor resul-

taten op: groetenuitnuenen.wordpress.com.

12 lessen - € 85,- / 24 lessen - € 170,-

Vrijdag 16.00 - 17.30 uur
Docent: Peter Linnartz
Start: 16 september 2022

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

Aan de hand van  leuke opdrachten wordt kennis ge-

maakt met verschillende technieken en materialen. 

Elke les wordt  aan een nieuwe opdracht gewerkt, 

dus elke keer weer een frisse start. Op speelse ma-

nier wordt aandacht besteed aan begrippen uit de te-

ken- en schilderkunst, zoals diepte suggereren, kleu-

ren mengen, compositie, zelf een stilleven opstellen, 

landschap, en dieren of portretten schilderen. Na het 

geven van een gezamenlijke opdracht loop ik bij ie-

dereen langs en zal ik ieder kind individueel verder 

helpen. Van de kinderen wordt wel verwacht dat zij 

affiniteit met tekenen of schilderen hebben.

Docent: Jacques van Erven
Start: 29 september 2022

In een inspirerende omgeving wordt gewerkt aan 

opdrachten. Naar de natuur (b.v. stilleven), naar fo-

to’s, maar ook vanuit de fantasie (of combinaties). 

Materiaalonderzoek speelt hier een niet te onder-

schatten rol in. Denk aan druktechniek, collage, 

onderschildering etc. Daar iedereen aan dezelfde 

opdracht werkt is er ook een verrassende wisselwer-

king tussen de cursisten onderling. Verrast bij het 

zien van de manier waarop een ander iets verbeeldt. 

Iedere cursist wordt door de docent persoonlijk be-

geleid. Via voorbeelden uit de kunstgeschiedenis 

worden beeldende zaken vaak verduidelijkt.

Tekenen en schilderen 
beginners & gevorderden

Modeltekenen en -schilderen

Aan de hand van levende ‘portretten’ leer je een 

gezicht of ‘kop’ opbouwen. Via verschillende in-

valshoeken en manieren van aanpak komt u gelei-

delijk tot een goed lijkend portret. Iedereen wordt 

persoonlijk begeleid en er kan desgewenst ook ge-

schilderd worden. Voor beginners en gevorderden.

Portrettekenen en -schilderen 

10 lessen - € 180,- (Inclusief modelkosten.)

Woensdag 19.30 - 22.00 uur
Docent: José Jansen
Start: medio februari 2023

Atelier van Gogh

Voor wie toe is aan een nieuwe uitdaging. Of voor wie 

altijd al heeft willen tekenen/schilderen maar er nog 

nooit aan toegekomen is. Een beginnerscursus waar-

in we stap voor stap gaan werken aan de basisbegin-

selen van tekenen/schilderen. Er is aandacht voor 

vorm, volume, licht/donker werking, kleur mengen, 

materialiteit. We beginnen met potlood, hierna wer-

ken we met krijt of houtskool, met Oost- Indische inkt 

en later ook met acrylverf. Stap voor stap krijgen we 

zo alles onder de knie, wat belangrijk is als je wilt leren 

tekenen en schilderen. Verschillende onderwerpen 

komen aan bod. Je zult blij verrast zijn over wat je in 

12 lessen kunt leren, onder deskundige begeleiding.

12 lessen - € 156,-
Dinsdag 9.30 - 11.30 uur
Docent: Marjo van Meer
Start: 20 september 2022

Tekenen en schilderen
voor beginners

Tekenen en schilderen 
kinderen (7 t/m 12 jaar)

Al experimenterend met verschillende materialen 

gaan we op ontdekkingstocht door de wereld van het 

tekenen en schilderen. Hoe ziet de wereld eruit door 

een roze bril of op zijn kop? Wat kunnen we leren van 

verschillende kunstenaars en van elkaar? Elke woens-

dag een nieuwe uitdaging. Naast de basisbegrippen 

uit de schilder- en tekenkunst, staat de verwondering 

centraal.

volgeboekt

Landschap / buitenschilderen

De 1e les is in het atelier, hierna gaan we zoveel mo-

gelijk naar buiten en tekenen en schilderen we op 

locatie. Teken en schildermateriaal naar eigen voor-

keur. Voor beginners en gevorderden.

4 lessen - € 64,-
Dinsdag 10.00 - 12.30 uur
Docent: Marjo van Meer
Start: 9 mei 2023

Basiscursus fotografie

Je hebt een camera maar wil niet meer op de automa-

tische piloot fotograferen, maar weten wat je doet en 

bewust keuzes leren maken? Dan is dit voor jou een 

prima cursus. Instellingen, lastige omstandigheden 

qua licht, een goede compositie, het maken van een 

portretfoto en een introductie beeldbewerking; het 

komt allemaal voorbij in deze cursus. 

We werken altijd in een kleine groep. Lesdata bespre-

ken we gezamenlijk, zodat iedereen zoveel mogelijk 

kan! Doe je mee? Er zijn nog een paar plekken!

10 lessen - € 240,- 
Zaterdag 12.30 - 14.30 uur
Docent: Maurits van Hout
Start: 10 september 2022

Voor de gevorderde fotograaf is er een vervolgcursus. 

De kennis uit de basiscursus ga je uitdiepen per on-

derwerp van de fotografie. Er zijn telkens workshops 

en een bespreekles. Je gaat ook werken aan een eigen 

opdracht. Een mooie cursus om jouw fotografie zo-

wel inhoudelijk als technisch te verbeteren. 

Vervolgcursus fotografie 
voor de gevorderde fotograaf

volgeboekt

Schilderen voor volwassenen 

beginners & gevorderden

Docent: Anouk Bax
Start: 21 september 2022

Docent: Maurits van Hout
Start: 10 september 2022

volgeboekt

Meubelplein
   Ekkersrijt
viert 10 jaar

Maak iedere maand 
kans op een 

wooncheque t.w.v. 

€1.000

meubelpleinekkersrijt.nl/

10-jaar-meubelplein

Kijk hier 
& maak kans:

Feel Fit Center Nuenen   
bestaat 50 jaar
Het zwembad van Feel Fit Center Nuenen bestaat 50 jaar 
en dat is reden voor een feestje.

Graag vieren wij dit met jullie in de 
feestweek van 5 t/m 11 september. In 
deze week zullen er verschillende 
feestelijke momenten plaatsvinden. 
Zo wordt er in de horeca iets lekkers 
geregeld voor bij je drankje, kunnen 
de kinderen deelnemen aan een 
kleurwedstrijd waar ze leuke prijsjes 
kunnen winnen en ontvangen alle 
bezoekers in de feestweek een leuk 
feestelijk presentje.

Verder zal er tijdens deze week op 
verschillende plekken in het pand 
een fotopresentatie (made by Bert 
Mickers) getoond worden met oude 
bekenden en beelden van het zwem-
bad door de jaren heen. 

Dit is echt een bijzondere presentatie 
geworden die de moeite waard is om 
te komen bekijken op het sportcen-
trum. Je bent van harte uitgenodigd!

Als afsluiting van de feestweek, zou-
den we het leuk vinden om op 11 
september tussen 12.30-14.30 uur sa-
men met jullie te proosten op de 
mooie 50 jaren die we gehad hebben 
en de vele mooie jaren die er hopelijk 
nog gaan komen. 

Hopelijk tot dan!

Vlooienmarkt op
24 en 25 september
Achter de schermen zijn de vrijwilligers van Scouting Panta Rhei al hard 
bezig met de grootste vlooienmarkt van Nuenen maar vanaf deze week 
hebben we uw hulp hard nodig.

Vorige week hebt u in onze adverten-
tie in deze krant de ophaaldata kun-
nen vinden en weet u dat komende 
zaterdag 10 september Nuenen-Zuid 
aan de beurt is. Hopelijk hebt u de ad-
vertentie bewaard zodat deze goed 
zichtbaar opgehangen kan worden 
voor onze vrijwillige ophaaldienst.

Natuurlijk zijn wij bij voorbaat heel 
blij met uw spullen maar helaas kun-
nen we niet meer alles meenemen. 
Sommige spullen nemen te veel 
ruimte in beslag of kosten ons veel 
geld om naderhand af te voeren. Voor 
een complete lijst kunt u de adverten-
tie raadplegen of kijk op www.scou-
tingpantarhei.nl. U vind daar ook tips 
hoe u het onze vrijwilligers nog mak-
kelijker kunt maken om te sorteren.

Zou u weleens zo’n vrijwilliger willen 
zijn en ons willen helpen met bijvoor-

Open Monumentendag 2022

Vanuit het Heemhuis een bezoek brengen 
aan verduurzaamde monumenten
Afgelopen jaren is de Open Monumentendag door Heemkundekring De 
Drijehornick, vaak in samenwerking met de gemeente, georganiseerd. 
Ook dit jaar is dat het geval. Het landelijke thema is duurzaamheid. Naast 
dat monumenten naar hun aard over het algemeen duurzaam zijn, willen 
wij ons dit jaar focussen op de directe verduurzaming van monumenten. 

Het monumentale Heemhuis van De Drijehornick is vanwege Open Monumentendag 
zaterdag 10 september open tussen 11.00 en 16.00 uur onder het motto ‘duurzaam-
heid monumenten’

Op zaterdag 10 september staat het 
monumentale Heemhuis van De  
Drijehornick in het teken van Open 
Monumentendag 2022. Wie vanaf 
11.00 uur tot 16.00 uur het Heemhuis 
bezoekt, kan vanaf daar een korte 
wandeling maken langs een paar 
panden Berg 37 en 44 en Park 27 
waar al veel is gebeurd op het gebied 
van verduurzaming. De betreffende 
eigenaren leggen ter plekke voor 
hun pand uit wat ze hebben gedaan 
en welke aandachtspunten en tips ze 
hebben voor de collega-monument 

eigenaren en alle belangstellenden. 
Enkele zullen ook bezoekers in hun 
pand toelaten. Het monumentale 
Heemhuis van De Drijehornick is ge-
legen aan Papenvoort 15A, links voor 
het gemeentehuis.

De aanpak bij minder grote restaura-
ties begint met ‘kierenjacht’. Daar-
voor hebben de energiecoaches in-
middels een speciaal apparaat dat 
ook is gebruikt om de kieren in het 
Heemhuis op te sporen en zo de ex-
ploitatiekosten te verminderen. Dat 
kan na overleg ook in uw pand. U 
kunt uiteraard zelf beoordelen of de 
monumentale waarden van de pan-
den door de verduurzaming ernstig 
zijn aangetast. Wij horen graag uw 
mening bij de terugkomst in het 
Heemhuis. 
Vanuit de gemeente is promotor 
Duurzaamheid Jos Habraken betrok-
ken en vanuit De Drijehornick is dat 
Jan Vellekoop.

beeld sorteren of verkopen van de 
spullen dan kunt u aanmelden via    
tel: 06-26 96 88 03 of via de mail: 
vlooienmarktpantarhei@gmail.com.
En natuurlijk zien we u heel graag tij-
dens de verkoopdagen tussen 12.00 
uur en 16.00 uur op de blokhut van 
Scouting Panta Rhei Nuenen aan de 
Pastoorsmast 12. Toegang nog steeds 
gratis!
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Gemeente
Nuenen

 AFVALWEETJE:

Geef uw spullen een 2e leven en 
breng ze naar kringloopwinkel Het Goed

 GEMEENTEHUIS NUENEN
Veel zaken regelt u direct via onze website. Moet u toch 
langskomen op het gemeentehuis? Maak dan online een 
afspraak. Het gemeentehuis is elke werkdag open van 
08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 
19.00 uur. Geen internet? Bel ons klantcontactcentrum. 
Wij zijn telefonisch bereikbaar van ma t/m do van 08.30 
tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.

T: 040-2631631
A: Jan van Schijnveltlaan 2, 5671 CK Nuenen

 E: gemeentehuis@nuenen.nl
W: www.nuenen.nl

 Ga voor meldingen openbare ruimte naar:
www.nuenen.nl/melding-doen

 MILIEUSTRAAT 
De Huufkes 48-50, 5674 TM Nuenen | T: 040-28373 83 
Openingstijden:  di. en vr. 13.00-17.00 uur, 
woe 13.00 - 20.00 uur, za. 10.00-17.00 uur.

 CMD, CENTRUM   
 MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, 
omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven 
wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? 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!
Inloop voor echtscheidingsspreekuur is iedere dinsdag 
van 18.00 - 20.00 uur.
Op vrijdag is er geen inloop voor Wmo.

Adres: Berg 22c, 5671 CC Nuenen
Telefoon: 040-2831675 | E-mail: cmd@nuenen.nl

Open: Maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, 
 Dinsdagavond 18.00-20.00 uur.

   ANTWOORDKAART

NUENENS PREVENTIEAKKOORD 
– DOE OOK MEE!
Gezondheid is veelomvattend en belangrijk voor ons al-
lemaal. De afgelopen periode is dit alleen maar duidelijker 
geworden. Eind 2018 is het landelijke preventieakkoord met 
afspraken om Nederland gezonder te maken gesloten. De 
aanpak van roken, overgewicht en overmatig alcoholge-
bruik zijn daarbij centrale thema’s.

Gemeente Nuenen wil hier op lokaal niveau uitvoering aan 
geven in samenwerking met lokale partners (o.a. welzijn, 
zorg, sport, scholen en bedrijven). In Nuenen gebeurt na-
tuurlijk al veel rondom preventie en gezondheid. Het 
Sportakkoord is hier een mooi voorbeeld van. Toch hopen 
we dat ook u een bijdrage wilt leveren aan het Nuenens 
Preventieakkoord.

Aanmelden deelname Nuenens Preventieakkoord
Herkent u het belang van de aanpak van gezondheidspre-
ventie en denkt u hier een bijdrage aan te kunnen leveren? 
Dan komen we graag met u in contact.

Samen maken we een plan om (verder) te werken aan een 
rookvrije omgeving en het voorkomen van problematisch 
alcoholgebruik en overgewicht. Ook biedt het preventie-
akkoord een mooie kans om te werken aan andere thema’s 
zoals eenzaamheid, mentale gezondheid en een gezonde 
leefomgeving.

We zijn ervan overtuigd dat iedereen een steentje kan 
bijdragen. Samen komen we verder! We hopen daarom 
dat u meedoet.

Scan de QR-code hieronder en vul tot uiterlijk 19 septem-
ber 2022 de antwoordkaart in.

Zo krijgen we al een idee over wat u belangrijk vindt en 
over uw mogelijke bijdrage. Dit is een inventarisatie, u bent 
nergens toe verplicht. In het najaar vindt een bijeenkomst 
plaats met lokale partners om de plannen verder te con-
cretiseren.

INFORMATIEBIJEENKOMST: 
OUDERBIJEENKOMST OVER 
SCHEIDEN
De impact van een scheiding is groot. Zowel voor de schei-
dende partners als hun kinderen.

Er verandert veel in korte tijd. Veel kinderen die met een 
scheiding te maken hebben ervaren angsten, emoties en 
onzekerheden en hebben veel vragen.

Wat een kind in de scheidingsperiode emotioneel door-
maakt kan van invloed zijn op de rest van zijn of haar leven. 
Reden om er als ouders goed bij stil te staan.

Gratis entree en vrije inloop op maandag 26 september 
van 20.00 - 22.00 uur in Het Klooster.
Liever anoniem en online volgen? Meld je vóór 19 septem-
ber 2022 aan via: s.damhuis@nuenen.nl

 VERGUNNINGEN PERIODE   
 30-08-2022 EN 05-09-2022

In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) 
zijn de volgende besluiten gepubliceerd:

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Enodedreef 3 Toestemming voor het tijdelijk  
 wijzigen van het gebruik ten  
 behoeve van het organiseren  
 van het evenement 
 Promsfestival@thelake 
Sportlaan 8 Het plaatsen van een tijdelijk  
 schoolgebouw 
Hoge Panakker 3 Het verlengen van een 
 erfafscheiding 
Esrand 16 Het starten van een teken- en  
 tattoostudio aan huis 

Aanvragen / meldingen  APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Beth van de Rijtlaan Melding voor burendag 
Ten Worpe Melding voor een buurtfeest 
Van den Waarsenburglaan Melding voor burendag 
Sophiastraat Melding voor een straatspeeldag
Park 35 Melding voor tijdelijke 
 verkeersmaatregel 
Hendrikhof Melding voor een buurtfeest  

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Het grasveld aan  Buurtactiviteit Camping voor
Wilgenstraat één nacht 
Op de terreinen aan  Het Landjuweel
Gerwenseweg  
Mulakkers 23 Ezeltjesdag  
Op de terreinen aan  Wielerevent voor kinderen
Gerwenseweg  
Enodedreef 3 Toestemming voor 
 Promsfestival @ the lake  

 DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving
30-08 Nuenen c.a. Besluit straatnaamgeving  
  Kerkplein Nederwetten 

Dit zijn kennisgevingen en geen o¤  ciële publicaties. Het 
digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de o¤  ciële 
publicatie. Abonneer je op de e-mailservice of download 
de app om berichten digitaal te ontvangen via: www.
overuwbuurt.overheid.nl

Open dag Hobbycentrum de 
Dorpswerkplaats
Op zondag 11 september van 11.00 tot 15.00 uur organiseert Hobbycen-
trum de Dorpswerkplaats een Open Dag. Ook u wordt uitgenodigd om 
een kijkje te komen nemen! De hobbygroepen gaan spoedig weer aan de 
slag en dus is het interessant om eens te kijken of een van de vele hobby’s 
uw interesse heeft. Actief bezig zijn en daarbij allerlei creatieve mensen 
ontmoeten is voor alle leeftijdsgroepen goed. Dingen van en aan elkaar 
leren levert vaak verrassende resultaten op. Kom het bekijken! We heb-
ben nu 438 leden. Misschien bent u de eerstvolgende? Wie weet.

Ons pand is gelegen aan het adres 
Park 63b, dus centraal in Nuenen en 
goed bereikbaar. U kunt op de Open 
Dag kennismaken met een reeks 
hobbygroepen die u graag hun resul-
taten laten zien: onder andere teke-
nen, schilderen, aquarelleren, boet-
seren/keramiek, grafische technie-
ken, houtsnijden, fotografie, enz. We 
vertellen u graag meer over de con-
versatiegroepen moderne talen 
waaronder Spaans, Frans, Duits en 
Engels. We hebben een apart groepje 
voor mensen die beter Nederlands 

willen leren spreken. Op onze eigen 
jeu-de boules baan is soms gezellig 
druk en er kan bij ons ook worden ge-
sjoeld in groepsverband. Op de Open 
Dag hoort en ziet u er alles over.

Het Nuenense hobbycentrum be-
schikt over een mechanische metaal-
werkplaats met uitstekende metaal-
bewerkingsmachines. Bijna alles kan, 
ook lassen. De grote houtwerkplaats, 
waar leden 5 dagen per week terecht 
kunnen, beschikt over professionele 
houtbewerkingsmachines en veel 

handgereedschappen. Kom kijken 
en verbaas u. 

Het hobbycentrum heeft het ge-
bouw in eigendom. We zoeken vrij-
willigers die in een plezierige sfeer 
willen meewerken aan het in stand 
houden en verbeteren van ons ge-
bouw en terrein. Heeft u interesse 
om actief te zijn op dit gebied? Be-
zoek dan de Open Dag en meld u 
aan bij een van de vrijwilligers of be-
stuursleden. Wie graag lekker bezig 
is kan bij ons vooruit in een gezellige 
omgeving!

Zoekt u een ruimte om zelf een hob-
bygroep op te starten? Dan bent u bij 
ons aan het juiste adres. Wij kunnen u 
ruimte en ondersteuning bieden bij 
de opstart van de door uzelf gekozen 
hobby.

Kortom, er is veel te zien op zondag 
11 september tussen 11.00 en 15.00 
uur. De ingang van het Nuenense 
hobbycentrum ligt aan het Park tus-
sen restaurant Ratatouille en Goes-
ting. U bent van harte welkom. Zie 
ook onze website www.dorpswerk-
plaatsnuenen.nl  

Mogelijk alsnog  
coronasteun voor 
cultuurondernemers
 
1) Bent u een bedrijf of zzp-er met 
winstoogmerk (dus geen stichting of 
vereniging)

2) Bent u actief in de cultuursector en 
gevestigd in de gemeente Nuenen? 

3) Is uw bedrijf als direct gevolg van 
de coronabeperkingen in de afgelo-
pen jaren in de problemen gekomen?
Laat dit dan zo spoedig mogelijk we-
ten aan Tom Suters via info@tomsu-
ters.nl of 06-54974744.
Samen kunnen wij ervoor zorgen dat 
het college van B&W alsnog een re-
geling treft waarmee ook wij als on-
dernemers compensatie kunnen ont-
vangen uit de 85.000 euro die de ge-
meente Nuenen van rijkswege heeft 
ontvangen om lokale cultuurmakers 
te helpen de coronacrisis te over-
bruggen.
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- Flexibele opvang voor kinderen
van 0-4 jaar

- Openingstijden vanaf 07.00-18.30 uur
met toekomst vanaf 06.00 uur open

Prachtige locatie Kinderdagverblijf

PUMPULUNCHI
Geldropsedijk 2a  5672 AC  Nuenen

Wilt u meer informatie dan kunt u contact met ons opnemen via:
E-mail: kdvpumpulunchi@live.nl  Tel.: +31 (0)6- 53537732

WAAR SPELEN IS LEREN!!

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

Autobedrijf Joop v.d. Heuvel 

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

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

GESPECIALISEERD IN VOLVO EN JAPANSE MERKEN

TE KOOP: Volvo S60 sedan zwart
2.0T Drivers Edition  |  Bouwjaar 2007

benzine, automaat   |  Kilometerstand 220.000
(betreft bemiddeling voor klant)

Papenhoef 17, 5737 BS Lieshout
Telefoon 0499-423597, Fax 0499-423095

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

“BUITENGEWOON BINNENWERK”
 • Winkel/-& Horeca-inrichting
 • Kantoorinrichtingen
 • Kasten & Wanden
 • Balies
 • Keukens & Badkamers
  • Meubels

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

INFO@HS-INTERIEURBOUW.NL
WWW.HS-INTERIEURBOUW.NL

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

Voor al uw werkzaamheden op het gebied van
CV - gas - water - sanitair - zink

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2, 5674 CA Nuenen
Tel: 040 - 3040003

www.wildenbergautoschade.nl

Voor al uw
autoschades

ALLE MERKEN

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

Meld je aan als kranten/folderbezorger en.....

• Ben je 13 jaar of ouder
• Verdien je eigen geld
• Bezorgen op: 
 woensdagmiddag en/of donderdag

Ben jij geïnteresseerd? Bel of mail zo snel mogelijk!
040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

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

Rond de Linde is op 
zoek naar bezorgers:

Nuenen - Oost/Zuid/West
Lieshout

Zin in een bijbaantje!Zin in een bijbaantje!

PER DIRECT

€ 20,- startbonus bij goed bezorgen van 26 weken.
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MULTI
PRINTEN

ONTWERPENONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

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

 Bel of mail:
040-283 12 00

admin@ronddelinde.nl

Rond de LindeRond de Linde
Het best gelezen weekbladHet best gelezen weekblad

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

kijk ook eens op:
www.tebak.keurslager.nl

Voor als het goed moet zijn!

4 Runder Hamburgers  ................. 5,95
Tropische Passie  ........... 100 gram 1,95
100 gram Boterhamworst +
100 gram Snijworst  .........................3,50
Kip Roerbakreepjes  ... 500 gram 7,45

KOOPJE

Brie-Varkenshaas schuitje  . p.st. 4,95
Procureur Schijven  .......... 4 stuks 6,95
Mexicaanse Vleesrol  ............ p.st. 3,50

OP BROOD

KOOPJE

SPECIAL

SPECIALShoeby Den Bosch Rompert bestaat 25 jaar!
Vier dit fashion feest met ons mee van woensdag

 14 september t/m zondag 18 september.

* De korting is geldig van woensdag 14 september t/m 18 september 2022 op  
de originele prijs van de artikelen uit de hele collectie van Shoeby Den Bosch Rompert.  

Niet geldig i.c.m. andere acties, giftcards, BN-er en Mieke collectie.

20% 
korting* op de 
hele collectie

Shoeby Den Bosch Rompert bestaat 25 jaar!
Vier dit fashion feest met ons mee van woensdag

 14 september t/m zondag 18 september.

* De korting is geldig van woensdag 14 september t/m 18 september 2022 op 
de originele prijs van de artikelen uit de hele collectie van Shoeby Den Bosch Rompert. 

Niet geldig i.c.m. andere acties, giftcards, BN-er en Mieke collectie.

20%
korting* op de
hele collectie

Shoeby Nuenen bestaat 25 jaar!
Vier dit fashion feest met ons mee van woensdag  

14 september t/m zaterdag 17 september.

* De korting is geldig van woensdag 14 t/m 17 september 2022 op de originele prijs van de artikelen uit de hele collectie van  
Shoeby Nuenen, Parkstraat 27, Nuenen. Niet geldig i.c.m. andere acties, giftcards, BN-er en Mieke collectie.

SPECIAL

KOOPJE
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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.

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

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaatsen 
van nieuwe ketels. J. Ver-
happen, 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; 
Abraham/Sarah € 35,-; Mu-
ziekinstallatie € 30,-; Partytent 
vanaf € 25,-; Verwarming, 
Drankkoelers, tafels en stoe-
len etc. Bezorgen mogelijk. 
Mulders Verhuur, Bruhezerweg 
49, Helmond, 0492-510855 of 
06-27175412. www.ikgeef-
eenfeestje.nl

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

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m. € 204,-
200 cm hoog p.m. € 214,-
Drie kleuren of hout  combinaties.

Aluminium schutting, poorten.
Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

 dagvlinder PUZZELHOEKPUZZELHOEKWeek 36

Oplossingen wk 35

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

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

Kruiswoord

P A P Y R U S P O E S P A S

O C E O C D A R U M M

L F N O C H P R O F J E

S I R S O E L A A S B A R

E N I G L R J A N A S I

N B E K A F A F G O D G

Z I G O

M N I M E S A B D I S L

E V E N P K P L T I P I

R A G K O E K O E K K A S

G T T A S T L I E D S T

E D U N C O L N U K I

L O G I S C H O N T S L A G

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku4 6 1
1 8 7 6

2
1 8 2 6 4

3 4 8 2
6 7 4 1 9

7
4 9 3 1

9 5 2

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

Horizontaal: 
1 kraaiachtige vogel 6 ijsdrank 12 bereide dierenhuid 13 grasstengel 15 pl. in Amerika 
18 riv. in Zuid-Amerika 20 pers. vnw. 21 dat wil zeggen 23 belust op 24 overal 26 verdaging 
28 hijstoestel 29 doopvader 31 volk 33 groet 34 spinachtig insect 36 riv. in Italië 38 fi rmament 
41 staat in Amerika 43 soort schaatsen 45 catastrofe 47 plakmiddel 49 lengtemaat 51 aquariumvis 
52 hoofdstuk 55 vampier 58 beest 59 ontschorsen 60 gelijkspel 61 eiergerecht.

Verticaal: 
2 klimplant 3 droog (van wijn) 4 houtsoort 5 hevig 7 eenheid van weerstand 8 veldvrucht 9 bladzijde 
10 ontroering 11 bruine platvis 14 waanzin 16 onderwereld 17 riv. in Duitsland 18 hebzuchtig begeren 
19 ingebeeld meisje 22 watercloset 25 in het midden 26 neerslag 27 allebei 28 inhoudsmaat 
30 inspringtoets 32 tuinkruid 35 vliegend dier 36 verlegen 37 hoofdstad van Italië 38 dappere vechter 
39 strandmeer 40 babysit 42 gekuifde vogel 44 serie 46 loskorrelig 48 drijvend baken 
50 Japanse rijstwijn 53 visgerei 54 doctorandus 56 vertrager 57 gevangenisruimte.

AANRAKEN
ATALANTA
BOLUS
BROER
BUIKRIEM
CELLULAIR
DEKBLAD
EGAAL
GOUDFAZANT
GRUIS
HAARTJES
INHOUD
ISLAM
JUNGLE
KAATS
KARPET
KILTE
KRAAMPJE
KREUK
KRULTANG
LACUNE
LIBERO
NEKSLAG
OPPAS
PRELAAT
PRESENT
PRIKSTOK
PRONT
RUCHE
RUIMTE
SPEEN
STANK
STAPEL
TAIWAN
TRILJOEN
TUCHTRECHT
VERTELTOON
VLAAG
VOETBAD
VOLGENS
WAGENMAKER
WATERKARAF

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

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

S N E T S I L A A Z S R E P T

B E T O O G K L E P P E N W B

G R N T E D R A A W T S E R G

A E E I A A R F A K P E M L E

L W L N E M A R A R D O A A V

S N L I U L H S I R L T N D O

N O A F G O I T A E S A P E E

A E W A O V S C N E I A O N L

M R I F G T H S E F E T M K L

N E D W T T T M S F L N L E O

K L O K K E N D L E V E I L O

S E J D E I L O P C K T F P S

P T I N O K L A B T B O G E N

T A C T I E K E H E G P H E E

L M E L K Z U U R C D E U C E

B U I T E N S P I E G E L
Winnaar: week 34, Dhr. M. Spaan, Nuenen

Pedicure: Alta Grace
Ik kom ook aan huis! Laat 
je extra verwennen met ge-
lakte nagels/voetmassage. 
Cadeaubonnen te verkrijgen! 
Tel: 06-50571183.

040 - 209 72 41

ICT-ER MET DE VUT
helpt graag met uw: WiFi; 
comp. opschonen/reparatie; 
Windows 7 / 8 / 10-, Ipad-, e-
mail-, virusscan install.; aank. 
advies. Tel. 040-2952567 / 06-
23854915.

houten vloeren leggen, 
renoveren, onderhoud, 
laminaat en diverse
timmerwerkzaamheden

www.bertrenders.nl
T. 06 - 24 63 62 91

Honden uitlaatservice
“de Snuffelende Snuit”
al 25 jaar !!! Uw hond wordt 
uitgelaten in 2 Ha dogproof 
professioneel omheind 
bos! 06-1250 8487 www.
snuffelendesnuit.nl

Te koop: Tenttapijt Kampa 
250x500 € 35,-. Windscherm 
Brunner 400 cm breed € 45,-.
Beide producten ongebruikt.
Tel.: 06 20711802.

HUISDIERENOPPAS 
NUENEN  Dag weg? 
Vakantie? Ik verzorg uw 
huisdier! Opvang of 1/2 
uurs huisbezoek/wandeling.
Aanvraag via: pawshake.nl
(invullen: Nuenen, Bianca) 

Frank Helsper 
Tomakker 40, 5673 LG Nuenen  |  040-2839698  |  06-15653151

f.helsper5@upcmail.nl  |  www.frankhelsper.nl

Zowel klassiek, pop en blues. 
Gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Piano-Keyboard 
LESSEN

La Pagonda Houtbouw  overkappingen • schuren • bijgebouwen

H o v e n i e r s b e d r i j f  e n  H o u t b o u w

Wettenseind 8a  5674 AA  Nuenen  |  06 19702668  |  www.lapagondatuinen.nl

 Ons kantoor neemt deel aan de  Ons kantoor neemt deel aan de 
 Dag van de scheiding op 9 september 2022 Dag van de scheiding op 9 september 2022

Op de ‘Dag van de Scheiding’ openen wij onze deuren om informatie te 
geven over scheiden. Dit jaar is het thema: Het samengestelde gezin. 
Belangstellenden kunnen dan informatie krijgen over allerlei onderwerpen, 
zoals alimentatie, scheiden met kinderen, boedelverdeling, mediation en nog 
veel meer.

Op 9 september 2022 tussen 09.00 uur en 14.00 uur kunt u vrijblijvend een 
afspraak maken.

Indien mogelijk verzoeken wij u voorafgaand een afspraak te maken, zodat 
we drukte aan de deur kunnen voorkomen. Ook kunt u uiteraard een e-mail 
sturen met uw contactgegevens. Mocht het niet mogelijk zijn om op deze dag 
een afspraak te plannen, staan we u graag op een ander moment eveneens 
vrijblijvend te woord.

Leslie de Hondt-Buijs, advocaat en mediator
Industrieweg 67A  5683 CB  Best
tel: 0499-325 868     info@khbadvocaten.nl

Na 45 jaar HEICO ga ik genieten van mijn pensioen 
Ik wil graag alle klanten bedanken voor het jarenlange vertrouwen en de 

leuke band die ik met velen van jullie heb opgebouwd.
Dankbaar ben ik dat mijn fietsenwinkel wordt doorgezet door Reinald, 

Esther en Maud in hun Fietsskuur en Bonteboel.
Wij wensen hun heel veel geluk en ik zal er ook nog regelmatig te zien zijn.

Heinz, Angelien en Monique

Doktersassistente(n) gezocht! 
Huisartsenpraktijk Laan ter Catten zoekt 
twee enthousiaste doktersassistentes 
per 1 november 2022. Ben je geïnteresseerd 
stuur dan je reactie met CV op naar Laan ter 
Catten 33, 5673 BB Nuenen of bel met de 
praktijk: 040-2837085.  

Boord 14 Nuenen | 040 2837418 | www.kwekerij-jansen.nl

Herfst Workshop
22 en 27 september

zie website voor info

VOLOP TUINPLANTEN

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

 Bel of mail: 040-283 12 00
admin@ronddelinde.nl

Het beste gelezen Het beste gelezen 
weekbladweekblad

van Nuenenvan Nuenen

Stichting LEVgroep 
Nuenen afd. Vluchte-
lingenwerk zoekt vrij-
willigers om vluchtelingen 
te begeleiden en hun de 
weg te wijzen binnen de 
Nuenense samenleving. 
Voor meer informatie: De 
LEVgroep  Berg 22 c tel. 
040-2831675 ma. t/m do. 
van 9.00 -16.00 uur en vrij. 
van 9.00 - 12.30 uur. 

Stichting LEVgroep 
Nuenen zoekt een vrij-
williger die alles rond de 
organisatie van het Taal-
café in goede banen kan 
leiden. De werkzaamhe-
den kun je veelal zelf inde-
len. Voor meer informatie: 
De LEVgroep  Berg 22 c 
tel.040-2831675. ma. t/m 
do. van 9.00 -16.00 uur en 
vrij. van 9.00 - 12.30 uur. 

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail admin@ronddelinde.nl
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekkrant, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen c.a., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100 
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

ADVERTENTIES
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. 
Redactieleden: Edwin Coolen, Karin Aarts, 
Josine Janssen, Caroline van Nes, Nannie 
van den Eijnden en Janneke Mes.

Aanleveren van digitale teksten tot uiterlijk 
maandag 17.00 uur, anders in overleg.

Rond de Linde behoudt zich het recht voor 
ingezonden kopij naar eigen inzicht te be-
werken en/of in te korten en is niet verant-
woordelijk voor de inhoud van aangeleverde 
kopij, advertenties en/of advertorials.
Kopij, advertenties en advertorials die door 
omstandigheden foutief of niet geplaatst 
zijn, geven geen recht op schadevergoe-
ding. Aangeleverd (beeld)materiaal dient 
vrij te zijn van rechten. 

© 2022 - “Alle rechten voorbehouden. Niets 
uit deze uitgave mag worden verveelvou-
digd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand en/of openbaar gemaakt 
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elec-
tronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opnamen of op enige andere manier zon-
der voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de uitgever.”

PRIVACYWET:
In verband met de privacywetgeving wijst 
Rond de Linde de lezers en adverteerders 
erop dat zij met het insturen van een tekst of 
advertentie akkoord gaan met het vermelden 
van eventuele naam en adresgegevens in de 
krant en het krantenarchief op het internet.

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

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

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

&
P E R S O O N L I J K E
U I T VA A R T Z O R G
K L E I N S C H A L I G

E I G E N T I J D S

Marcel Hermans 
en Irma van Laarhoven

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

Sparen voor uniek 
Nuenens ganzenbord bij 
Jumbo Ton Grimberg
 
Bij Jumbo Ton Grimberg aan de Smidse kun je vanaf woensdag 7 septem-
ber sparen voor een unieke Nuenen-editie van het aloude ganzenbordspel, 
maar dan in een nieuw jasje. Met twee tot zes spelers ga je al dobbelstenen 
gooiend op avontuur door Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind. 
Onderweg zorgen de nodige hindernissen voor spanning in het spel. Wie 
als eerste bij het Park in hartje Nuenen uitkomt, is de winnaar!
 
Aan het fraai vormgegeven ganzen-
bordspel werkten de Nuenense foto-
grafen Alexander van der Dussen, 
Eric Verkooijen en Frank van Welie 
mee. Hun foto's van de mooiste plek-
jes in ons dorp vind je terug op het 
spelbord.
 
Wil jij nou ook zo'n uniek ganzen-
bordspel hebben? Spaar dan 10 ze-
gels. Je krijgt er t/m 1 november een-
tje bij elke 10 euro aan boodschap-
pen. Het spel is verkrijgbaar tegen 
inlevering van een volle spaarkaart 

DAG VAN DE SCHEIDING 2022: 
het samengestelde gezin
De vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators 
(vFAS) organiseert elk jaar op de tweede vrijdag van september de Dag 
van de Scheiding, omdat op 14 september 1796 de eerste echtscheiding 
werd uitgesproken in Nederland.

Op deze dag wordt door de vFAS aan-
dacht gevraagd voor het belang van 
deskundige begeleiding bij scheidin-
gen. Het doel is het verbeteren van 
het proces rondom echtscheidingen, 
zodat ex-partners zorgvuldig en res-
pectvol uit elkaar gaan. Op de ‘Dag 
van de Scheiding’ openen vele advo-
catenkantoren de deuren om vrijblij-
vend informatie te geven over schei-
den. 
Ieder jaar wordt op de Dag van de 
Scheiding een bepaald thema uitge-
licht en extra onder de aandacht ge-
bracht. Dit jaar is het thema: Het sa-
mengestelde gezin.
Een samengesteld gezin is een gezin 
waarvan een van de ouders, of soms 
beide ouders, kinderen hebben uit 
een eerdere relatie. Er wordt een 
nieuw gezin gevormd met de kinde-
ren uit de eerdere relatie(s) en soms 
krijgen de nieuwe partners samen 
ook kinderen. Met een samengesteld 
gezin ontstaat een nieuwe gezinssi-
tuatie. Vaak is dat een ingrijpende 
verandering voor de kinderen en de 
ouders.
‘Tijd’ is een belangrijke factor. Als je 
twee bedrijven fuseert, doe je ook 
eerst goed onderzoek. Passen de cul-
turen bij elkaar? Hoe werken we sa-
men? Wat wordt de taakverdeling? 
De overgang naar een stiefgezin/fu-
siegezin is vergelijkbaar met zo’n si-
tuatie. De meeste gezinnen hebben 
baat bij een lange proeffase. Daar-
naast speelt erkenning een belangrij-
ke rol. Veel nieuwe  partner hebben 
vooraf geen idee hoe het voelt om 
stiefouder te zijn en assepoestertafe-
relen liggen op de loer. 
Daarnaast kan er onduidelijkheid zijn 
en vragen opkomen welke (juridi-
sche) positie een stiefouder inneemt: 
Moet ik meebetalen aan de zorg 
voor/van mijn stiefkind? Mag ik mee-
beslissen over belangrijke zaken van 
mijn minderjarige stiefkind? Bijvoor-
beeld: over schoolkeuze of medische 
zaken?

Op de dag van de scheiding kunt u 
die vragen maar ook over andere on-
derwerpen vrijblijvend bij KHB advo-
caten en mediators te Best stellen.
Wij staan u bij in advies, overleg, on-
derhandelingen als ook in procedures 
op vele rechtsgebieden waaronder 
het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, 
vastgoedrecht en personen- en fami-
lierecht. Door de specialisatie van de 
advocaten leveren wij kwalitatief 
hoofwaardig werk aan. Wij staan zo-
wel particulieren als ondernemers bij.

KHB advocaten en mediators
Industrieweg 67A, 5683 CB Best

0499 – 325 868 info@khbadvocaten.nl

Twee topoptredens in De Stam

Paulus Schäfer en Stochelo Rosenberg 
met ‘Five Great Guitars’ 
De Gerwense gitarist Paulus Schäfer en Stochelo Rosenberg van het be-
kende Rosenberg Trio hebben zondag 4 september twee topconcerten 
gegeven met de ‘Five Great Guitars, the Music of Santana’ in café De Stam 
in Gerwen. Twee fantastische optredens van vijf topgitaristen die de al-
lermooiste songs van Santana vertolkten. De andere drie virtuoze gitaar-
spelers waren Marcel (zoon van Boudewijn) de Groot, Digmon Roovers en 
Jan Kuiper. 

Het vijftal speelde akoestische en 
bluesy arrangementen van songs 
van Santana zoals Black Magic Wo-
man en She’s Not There met Marcel 
de Groot als zanger/gitarist. 
Het was niet alleen kijken, luisteren 
en genieten voor het publiek, ook 

Vijf topgitaristen op het podium in De Stam met v.l.n.r.: Marcel De Groot, Digmon 
Roovers, Jan Kuiper, Stochelo Rosenberg en Paulus Schäfer
 (foto Cees van Keulen)

meezingen…. Het nummer Jingo 
Loba werd door de enthousiaste be-
zoekers uit volle borst meegezongen. 
Het middag- en avondconcert vond 
plaats in het kader van ‘Paulus Schä-
fer invites’ georganiseerd door Sinti-
music. 

St. Antoniusschut 
heeft er weer een 
schutsbroeder bij
Afgelopen vrijdag was het weer zo-
ver. Er moest door de gilderaad ge-
boond worden. 31 stemgerechtig-
de schutsbroeders konden of een 
bruine boon (tegen) of een witte 
boon (voor) in de stemkruik doen  
om Anton van den Berg al dan niet 
schutsbroeder te laten worden na 
een jaar aspirant lidmaatschap.

Dat was helemaal geen probleem 
want Anton kreeg 31 witte bonen en 
dus kon hem de eed worden afgeno-
men door onze hoofdman Dre Be-
melmans. Na nog wat formaliteiten 
kon hem de sjerp worden omgehan-
gen en werd hij daarmee gefelici-
teerd.    
Daarna was het de beurt aan de aan-
wezige schutsbroeders om de nieuwe 
schutsbroeder te feliciteren en hem 
een mooie tijd toe te wensen bij de St. 
Antoniusschut Eeneind Opwetten.

Peter de Louw 
eerste Nuenense 
‘Dorpskoning’
Tijdens het Landjuweel ter gele-
genheid van Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten 200 jaar werd voor de 
eerste keer geschoten om de titel 
‘Dorpskoning’. Met het 69e schot 
schoot Peter de Louw de houten 
vogel naar beneden en sleepte de 
titel voor het jaar 2022 binnen.

Tijdens  de kennismakingsbijeenkom-
sten die de afgelopen maand bij de 
Nuenense gilden zijn gehouden, had-
den zich 15 mannen en vrouwen ge-
meld die mee wilden dingen naar de 
titel ‘Dorpskoning’. Nadat de commis-
saris van de Koning, Ina Adema en de 
burgemeester Maarten Houben de 
eerste schoten hadden gelost, kon de 
strijd beginnen. Met het vorderen van 
het aantal schoten begon de span-
ning te stijgen en schoot Peter de 
Louw met een welgemikt schot het 
laatste stuk van de houten vogel naar 
beneden.

Wisselschild
Het Landjuweel was een prima aan-
leiding om deze wedstrijd voor de 
eerste keer te organiseren. De vijf 
Nuenense gilden vinden dit zo’n 
goed initiatief dat ze dat jaarlijks 
gaan herhalen. Ze gaan die wedstrijd 
bij toerbeurt organiseren. Volgend 
jaar kan er dus wederom geschoten 
worden voor de titel ‘Dorpskoning’ 
maar dan voor het jaar 2023.

Schutterskampioen
De gildebroeders konden tijdens het 
Landjuweel schieten voor de titel 
‘Schutterskampioen’. Daarbij ging de 
titel naar Wim v.d. Laar van de Sint An-
toniusschut Eeneind-Opwetten. 
Tweede werd Dré Bemelmans van 
hetzelfde gilde en derde Lex Dedding 
van het Sint Annagilde Nuenen-dorp.

Plaatsnaameditie

Nueneneditie
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Nu 
exclusief

verkrijgbaar

bij

Nu 
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verkrijgbaar
Nu 

exclusief

verkrijgbaar

bij Ton Grimberg
Deze spaaractie loopt van 7 september t/m 
1 november 2022, zolang de voorraad strekt.

en bijbetaling van 15 euro, zolang de 
voorraad strekt.

Orkun Ağir nieuwe dirigent voor  
Muziekvereniging De Parkblaozers
Met een laatste concert in het Carat paviljoen in Helmond heeft Henk 
Westerterp afscheid genomen van ‘zijn’ Parkblaozers. Na 15 jaar als muzi-
kaal leider en daarbij zijn naderende pensionering wil hij minder ver-
plichtingen in zijn agenda.

Dat was het sein om op zoek te gaan 
naar een nieuwe muzikaal leider of 
dirigent voor de Parkblaozers. We 
hebben een nieuwe dirigent waar we 
als Parkblaozers erg enthousiast over 
zijn en met wie we het nieuwe sei-
zoen van start gaan: Orkun Ağir. Or-
kun Ağir doceert muziektheorie, diri-
geert verschillende muziekgezel-
schappen en hij is als gastdocent ver-
bonden aan het conservatorium van 
Mannheim. Hij componeert en arran-
geert muziekstukken.

Optredens in Nuenen en 
Eindhoven
Samen met de dirigent zijn een aan-
tal leuke optredens voorzien, zoals 
op 25 september het kiosk-concert in 
het Park te Nuenen, op 27 oktober 
Muziekgebouw Eindhoven in de gro-
te zaal en op 11 december  jubileum-
concert in het Klooster te Nuenen. In-
middels hebben we onder zijn lei-

ding twee repetities gehad en we kij-
ken uit naar het vervolg na de zomer-
vakantie. De verwachtingen zijn 
hoog gespannen!
Woensdag 7 september beginnen De 
Parkblaozers weer met de repetities 
in het Nuenens College. Aanvang 
20.15 uur. Voor het bijwonen van een 
repetitie of zelf ervaren waar ons en-
thousiasme vandaan komt, bent u al-
tijd welkom. Stuur vooraf even een 
mail naar info@parkblaozers.nl of bel 
met Joost Balder 06 2075 8377.
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Help, mijn kind kan 
niet (meer) meedoen!
De vakanties zijn afgelopen, het ‘normale’ leven gaat weer beginnen. Met 
een(bijna) lege vakantie portemonnee moet er toch weer van alles aan-
geschaft worden. School, de sportclub, muziek of dansopleiding, zwem-
lessen en ga zo maar door! Intussen is de wereld nogal veranderd en kij-
ken we tegen sterke prijsstijgingen aan. Alle levensbehoeften en vooral 
energie zijn flink duurder. Ieder van ons moet dus keuzes maken. Dan 
worden de kinderen vaak letterlijk ‘het kind van de rekening die niet be-
taald kan worden’.

Als Stichting Leergeld Nuenen zijn 
we er juist om alle kinderen te laten 
meedoen ook als het gezinsbudget 
het eigenlijk niet toelaat. We kunnen 
kinderen in dit soort situaties alleen 
bereiken als de vaders en moeders, 
opa’s, oma’s, verzorgers een beroep 
op ons doen. We merken dat vaak al 
op voorhand gedacht wordt “ik kom 
daarvoor toch niet in aanmerking, 
dat is alleen voor mensen in de bij-
stand.” Dat is maar ten dele waar. Bij-
voorbeeld een eenoudergezin met 
een parttime baan of een gezin in de 
schuldsanering moet vaak van een 
zeer beperkt bedrag rondkomen. Wij 
willen dan graag met u kijken wat er 
voor mogelijkheden zijn. 
Concreet hanteren we als norm dat 
het netto gezinsinkomen van een 
tweeoudergezin minder dan € 2027,- 

moet zijn en van een eenoudergezin 
minder dan € 1764,- en voor gezin-
nen in de schuldsanering het leef-
geldbudget. Dan kunt u een beroep 
doen op onze ondersteuning bij het 
betalen van contributies, kosten 
zwemlessen, een fiets om naar school 
te gaan, laptop voor school, bezoek 
kledingbank enzovoort. Dit alles voor 
kinderen tussen de 4 en 18 jaar. 
Aarzel dus niet contact met ons op te 
nemen als u zich herkent in een van 
de bovenstaande situaties. Ook als u 
er niet helemaal zeker van bent neem 
dan toch contact op. Dit kan telefo-
nisch: 06 25286545, via mail leer-
geld@onsnet.nu of via de website: 
www.leergeldnuenen.nl.

Alle kinderen mogen meedoen!
Peter Hendrickx Voorzitter

Jeugd met theatertalent  
gezocht
Ben jij tussen de 12 en 18 en is toneelspelen wel iets voor jou? Dat kan bij 
het jeugdtheaterlab van toneelgroep de Lindespelers in Nuenen!

Al 7 jaar maken we jaarlijks met een 
groep middelbare scholieren een 
voorstelling, waarbij we gebruik ma-
ken van improvisaties van de spelers. 
Dit alles onder begeleiding van een 
ervaren theaterdocent. We repeteren 
iedere week in Het Klooster op vrij-
dag tussen 19 en 21 uur .We begin-
nen in september en treden in het 
voorjaar op.
Dat veel spelers jaren mee blijven 
doen zegt al genoeg. En, we hebben 
zelfs een prijs gewonnen bij een thea-
terfestival. Dat was een erg leuke er-

varing en daar was iedereen natuur-
lijk erg trots op.

Heb jij zin om mee te doen? Maar wil 
je het eerst nog een beetje proeven? 
Kom dan zeker naar onze introductie 
avonden op 16 en/of 23 september. 
Daar kun je terecht met je vragen bij 
spelers en regisseur van het jeugd-
theaterlab en kun je je opgeven voor 
het nieuwe seizoen.

Geef je op voor een introductieavond 
bij secretaris@Lindespelers.nl.

Nederlandse taalles in de 
Goudvinkhof
Elke donderdagmorgen is er de Nederlandse taalles. NT2. Het is voor:
Mensen, dus mannen en vrouwen uit het buitenland, die Nederlands wil-
len leren of verbeteren. Bijvoorbeeld voor Inburgeraars, partners van Ne-
derlandse mannen/ vrouwen die hier wonen, omdat hun mannen/vrou-
wen hier werken. Iedereen is welkom.

Het doel is om elkaar te ontmoeten 
en te leren hoe het hier in de maat-
schappij gaat. We lezen, luisteren, 
schrijven, maar vooral spreken vin-
den we belangrijk. U bent welkom, 
welk niveau van de taal u ook heeft. 
We zijn met vier docenten en kunnen 
dus groepjes maken op niveau. Tij-

dens de schoolvakanties zijn wij ook 
vrij.
We beginnen weer op 15 september.
U bent van harte welkom van 09.30 
uur tot 11.30 uur in de Goudvinkhof 
12A in Nuenen.

Namens de docenten Nel Haisma

Programma LON-TV
Het programma van ons maga-
zine Nuenen Nú wordt meerdere 
keren per week ververst met nieu-
we onderwerpen. De volgende 
onderwerpen zijn in de loop van 
week 36 (onder voorbehoud) in 
de uitzending van Nuenen Nú te 
zien:

• Evenementen op slotdag VGN 
200

• Refelingse Erven bestaat 50 jaar
• Proms Festival in het Strandbad
• Activiteiten op Wereld Alzhei-

merdag (21 september)
• Nieuwe vrijwilligers gevraagd 

voor Vincentre (afl.1)
• Energiebesparing bij TV Lisse-

voort
• ‘Verfstreken’ (VGN 200)
• Tini Scheepers over de vraag 

‘zijn varkens noodzakelijk?’
• Attractieverhuur Heesbeen in 

de serie “Lokale Middenstand”
• ‘Fietsmaatjes’

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú zijn te bekijken om 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 en 23.00 uur. 
Nuenen Nú Extra is te zien om 
12.00, 15.00, 18.00 en 21.00 uur.

De programma’s van LON TV zijn 
ook te volgen via de livestream op 
www.omroepnuenen.nl. 
Tevens kunt u op deze website ac-
tuele nieuwsberichten lezen en 
oude LON-opnames bekijken. 
U kunt alle reportages ook apart 
bekijken op You Tube, Facebook, 
via www.youtube.com/lokaleom-
roepnuenen en op de LON app.

Op welke TV- kanalen kunt u 
LON TV ontvangen?
• Ziggo digitaal (kanaal 36); 
 met CI+ module kanaal 334
• KPN: kanaal 1436
• Xs4all: kanaal 1436
• T.Mobile: kanaal 791
• Ook te zien op 
 www.omroepnuenen.nl

Hebt u een idee of een tip voor 
een door LON TV te verzorgen re-
portage? Stuur dan een e-mail 
naar tv@omroepnuenen.nl

Makelaar Pieter van Santvoort is gespecialiseerd 
in nieuwbouwmakelaardij. Hij maakt deel uit van 
de klankbordgroep van NVM Makelaars en beschouwt 
elke 2 weken de situatie op de woningmarkt in de regio.

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Woningmarkt in beweging
Gunstig energielabel loont
In de vakantieperiode ging het vaak over de sterk stijgende energie- en 
brandstofprijzen. Nou ja, we hebben de afgelopen maanden niet hoeven 
stoken, maar menig airco zal wel overuren hebben gemaakt. Voor de ko-
mende winter gaat het in ieder geval lonen om te werken aan de energie-
zuinigheid van onze woningen. Want het aandeel van de energiekosten 
in de totale woonlasten zal alleen maar verder toenemen. Dus reden ge-
noeg om te kijken naar (snel) te realiseren maatregelen om je huis te ver-
duurzamen. Je vindt ze bijvoorbeeld op www.verbeterjehuis.nl

Er is nog een tweede reden om werk te maken van een energiezuinige wo-
ning, zeker als je van plan bent om binnenkort of binnen enkele jaren je huis 
te verkopen. Want ook mensen die een woning willen kopen, kijken steeds 
scherper naar de energielasten die ze kunnen verwachten. Het energielabel 
geeft aan hoe energiezuinig jouw huis is op een schaal van A++++ (donker-
groen, zeer zuinig) tot G (rood, zeer onzuinig). Bekijk alle informatie over het 
label op www.energielabel.nl/woningen
Uit meerdere recente onderzoeken is gebleken dat een gunstig energielabel 
tot een hogere verkoopprijs leidt. Hoe duurzamer de woning, hoe hoger de 
woningwaarde. Een woning met label C brengt gemiddeld 7,9% meer op 
dan een vergelijkbare woning met label G. En verandert een label van B naar 
A, dan levert dat gemiddeld een prijsstijging van 3,3% op, blijkt uit onder-
zoek van data-analist Matrixian. Het onderzoek laat ook regionale verschillen 
zien. De grootste effecten zijn bereikt op het platteland; in de steden is de 
waardeverhoging beperkter. Maar ook tussen de steden zijn de verschillen 
groot. En het verduurzamen van een woning heeft in Eindhoven meer effect 
dan in Den Haag. Van label B naar label A levert in Eindhoven een positief ef-
fect op de marktwaarde van 4,4%, terwijl dat in Den Haag beperkt blijft tot 
0,7%. 

In een ruimere woningmarkt (dus met een groeiend aan-
bod) – waar we misschien langzamerhand weer naar-

toe groeien – is de meerwaarde van een duurzame 
woning nog wat groter dan in een krappere markt. 
Hoe dan ook is het lonend om te werken aan het 
energiezuiniger maken van je woning. Uiteraard is 
het – zeker bij grotere investeringen - verstandig te 
kijken naar de terugverdientijd bij het besparen op je 

energielasten. Maar neem dus ook de te verwachten 
stijging van de woningwaarde mee in je overwegingen.

<< Makelaar Pieter van Santvoort is gespecialiseerd 
in nieuwbouwmakelaardij. Hij maakt deel uit van 
de klankbordgroep van NVM Makelaars.>>

Primeur in Nuenen: MARGOT live op meerdere locaties te zien

CONN maakt vertoning live registratie 
op externe locaties mogelijk
Op zaterdag 22 en zondag 23 oktober vindt de uitvoering plaats van 
MARGOT, de muzikale toneelvoorstelling over het liefdesverhaal van 
Margot Begemann en Vincent van Gogh. Dat dit voor Nuenense begrip-
pen bijzondere optredens zouden worden, stond vanwege de unieke in-
houd en internationale uitstraling van het verhaal al vast. Door de samen-
werking aan te gaan met de Coöperatie OnsNet Nuenen krijgt de uitvoe-
ring nóg een bijzondere component erbij.

Het liefdesverhaal van Margot Bege-
mann en Vincent van Gogh heeft zich 
zo’n 138 jaar geleden afgespeeld 
midden in ons dorp op een aantal bij-
zondere locaties. Denk aan Nune Vil-
le, de pastorie van Van Gogh maar 
ook aan begraafplaats de Oude To-
ren. Ook het van Goghkerkje, waar de 
vader van Vincent van Gogh domi-
nee was, speelt een belangrijke rol in 
het verhaal. Het was voor Brass Band 
Nuenen, de initiatiefnemer en orga-
niserende partij van MARGOT, altijd 
al een wens om die locaties te betrek-
ken in de productie.

Live verbinding
De samenwerking met de Coöperatie 
OnsNet Nuenen (CONN) stelt de or-
ganisatie in staat om deze wens te 
realiseren. Als mede-eigenaar van 
het Nuenense glasvezelnetwerk on-
dersteunt de CONN initiatieven die 
zorgen voor “verbinding” in Nuenen. 
Door de mogelijkheden die het su-
persnelle glasvezelnetwerk biedt, 
zijn we in Nuenen in staat om de uit-
voering live te tonen op de locaties 
van toen. Daarmee wordt het heden 
en het verleden met elkaar verbon-
den.

Om dit te realiseren wordt op zater-
dagavond een live-registratie met 4 
camera’s gemaakt van de voorstel-
ling in Het Klooster. Via het glasvezel-

netwerk wordt het beeld en geluid 
live naar het van Goghkerkje en Ar-
chipel Akkers gestuurd. Op deze bij-
zondere locaties kunnen mensen in 
een unieke ambiance via grote scher-
men genieten van het optreden.

“Wij zijn bijzonder blij met de samen-
werking met de CONN”, aldus Stefan 
Prinsen van Brass Band Nuenen. 
“Hiermee kunnen we het optreden 
laten zien aan een nog groter publiek 
én kunnen we het verhaal tonen op 
locaties waar het zich heeft afge-
speeld. Zonder het glasvezelnetwerk 
in Nuenen en de ondersteuning van 
de CONN hadden we dit niet voor el-
kaar kunnen krijgen”.

“Als CONN vinden wij het belangrijk 
om initiatieven in Nuenen te steunen 

waarbij het glasvezelnetwerk een 
unieke kans biedt om voor connecti-
viteit te zorgen” zegt Hans Doffeg-
nies, voorzitter van de CONN. “Wij 
waren direct enthousiast over de 
ideeën van de organisatie en zijn dan 
ook bijzonder blij dat we hiermee 
kunnen laten zien welke mogelijkhe-
den het snelle glasvezelnetwerk kan 
bieden. Het lijkt inmiddels bijna van-
zelfsprekend maar dit is echt uniek 
voor Nuenen.”

Leden
Leden van de CONN worden in de ge-
legenheid gesteld om de live verto-
ning van het optreden van MARGOT 
in het van Goghkerkje bij te wonen. 
Leden ontvangen hierover apart be-
richt. Nog geen lid van de CONN? 
Meld je dan aan via leden.connue-
nen.nl.

Doe mee met Kern met Pit en krijg € 1000,-
Wil jij ook graag een buurtmoestuin, speeltuin of een kunstproject in je 
wijk opzetten? Of heb je een ander goed idee voor je buurt? Kom dan nu 
in actie.

Met een beetje hulp...
Kern met Pit daagt je uit om die 
droom binnen een jaar te realiseren. 
En wij helpen je ook bij de uitdagin-
gen: waar begin je,  hoe kom je aan 
geld, een vergunning of vrijwilligers? 
Ruim 200 KNHM-adviseurs door het 
hele land staan klaar om al deze vra-
gen en meer te beantwoorden.   

De voordelen
Handig om te weten: je krijgt dus een 
eigen adviseur die je bijstaat met 
raad en daad, je  kunt gratis work-

shops volgen, je  (online) netwerk 
wordt een stuk groter én je kunt 
de  expertise van ingenieursbureau 
Arcadis gratis inzetten.
  
Duizend euro
 En lukt het je om samen met je buurt-
genoten het project binnen één jaar 
uit te voeren? Dan krijgen jullie 1.000 
euro en het predicaat  Kern met Pit. 
Waar wacht je nog op, doe mee!

Inschrijven kan tot en met 31 okto-
ber. www.kernmetpit.nl
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Bernhardstraat 4, Nuenen  |  040 284 1550  |  www.vdstappen.nl

  Afscheid nemen 
         begint bij vasthouden wat je lief is.
Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en 
persoonlijk afscheid, waarin uw herinneringen en emoties 
alle ruimte krijgen. Een mooi, passend afscheid kan u 
straks houvast geven bij de verwerking van uw verdriet.

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Dag en nacht
bereikbaar 
040 84 48 630

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

Het afscheid in vertrouwde  
handen.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl
Weekenddiensten 
Zaterdag 10 september  18.30 uur: 
viering, voorganger pastor J. Deckers.
Zondag 11 september 11.00 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorganger pas-
tor J. Deckers.

Misintenties: 
Zaterdag 10 september 18.30 uur: 
Drieka van de Tillaart en familie; Kees 
en Constant van Dongen.
Zondag 11 september 11.00 uur: 
Martien Habraken.

Mededelingen
De extra collecte voor de MIVA heeft 
in Nuenen € 216,78 opgebracht. Har-
telijk dank hiervoor.

Komend weekend wordt er aandacht 
besteed aan de zieken in onze paro-
chie in verband met ziekenzondag.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl
Weekenddienst
Zondag 11 september om 11.00 uur: 
viering, parochiekoor, voorganger 
pastor R. van Eck.

Misintenties:
Sjef en Lena Saris – Swinkels; Christ 
van Cuijck en Lia van Cuijck – van 
Rooij; Marietje van Rooij – van Lith en 
Pieter van Rooij.

Mededelingen
De extra collecte voor de MIVA heeft 
in Gerwen € 46,30 opgebracht. Har-
telijk dank hiervoor.

Komend weekend wordt er aandacht 
besteed aan de zieken in onze paro-
chie in verband met ziekenzondag.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl
Weekenddienst
Zondag 11 september om 09.30 uur: 

viering, orgel/pianospel, voorganger 
pastor R. van Eck.

Misintenties: Piet Coolen.

Mededelingen
De extra collecte voor de MIVA heeft 
in Nederwetten € 47,90 opgebracht. 
Hartelijk dank hiervoor.

Komend weekend wordt er aandacht 
besteed aan de zieken in onze paro-
chie in verband met ziekenzondag.

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl
Dit weekend is het startweekend van 
ons kerkelijk seizoen. Het begint op 
vrijdag met de ‘eetcarrousel’, waar-
voor u zich heeft kunnen opgeven. 
De Startzondag wordt per traditie 
gehouden in de Pastorietuin aan de 
Berg. Uiteraard is het afhankelijk van 
het weer. Het besluit zal zaterdag 
worden genomen. Via de Nieuws-
brief en de website wordt u op de 
hoogte gebracht over het al of niet 
doorgaan in de tuin. Het alternatief 
wordt dan in De Regenboog gehou-
den. Onze beide pastores zullen de 
dienst leiden. Verder zijn er veel acti-
viteiten  tijdens de dienst in de tuin, 
voor jong en oud! Ook is er genoeg 
koffie en thee. We hopen op een 
mooie start! U bent welkom, aanvang 
10:00 uur.

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 8 september. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur H. Mis, geboorte van de 
H. Maagd Maria; gedachtenis van H. 
Hadrianus, martelaar.
Vrijdag 9 september. 07.15 uur H. Mis, 

gedachtenis van H. Gorgonius, mar-
telaar.
Zaterdag 10 september. 09.00 uur H. 
Mis, H. Nicolaas van Tolentino, belij-
der. 10.30 uur Godsdienstlessen.
Zondag 11 september. Veertiende 
zondag na Pinksteren. 10.30 uur, ge-
zongen Hoogmis.
Maandag 12 september. 18.30 uur H. 
Mis, Feest van de H. Naam van Maria.
Dinsdag 13 september. 18.30 uur, H. 
Mis.
Woensdag 14 september. 07.15 uur. 
H. Mis, Kruisverheffing.
 
De geschiedenis van het kerkge-
bouw en de toren vanaf begin 15de 
eeuw staat op www.kerkenindepeel.
nl. Bekijk Kerken in Peelland ook op 
Facebook ('Kerken in Peelland') en op 
YouTube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

Als leven lijden wordt, 
is rusten goed.

Sterk als hij was, met de regie in eigen hand en wachtend op zijn verjaardag, 
is van ons heengegaan, mijn lieve man en onze trotse vader, 

schoonvader, opa en overgrootvader

Christ Janssen
echtgenoot van

Joke Janssen - van der Wijst
* Nuenen, 3 september 1934 † Eindhoven, 3 september 2022

Joke

Henriëtte †

John en Monique
   Lilly en Danny, James, Scott
   Nico en Bente
   Rolf en Fereshta
   Nick
   Nienke
   Niels en Salina

Erwin en Jolanda
   Rachél en Mel

Correspondentieadres:
Uitvaarthuis Hans Raaijmakers
T.a.v. familie Janssen
Emopad 56, 5663 PB  Geldrop

U kunt persoonlijk afscheid nemen van Christ op donderdag 8 september 
van 19.00 tot 20.00 uur in Uitvaarthuis Hans Raaijmakers, Emopad 56, 
Geldrop.

De uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 9 september om 10.30 uur in  
de H. Clemenskerk, Park, Nuenen. Samenkomst in de kerk vanaf 10.00 uur, 
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. Aansluitend zal de crematie 
in stilte plaatsvinden.

Iers sessie festival Nuenen 
presenteert; The Lasses
Het wordt een actief najaar op het gebied van Ierse en folkmuziek in Nue-
nen. We starten op 17 september met het optreden van het geweldige 
Nederlandse top folk duo The Lasses. 

We wilden ze al lang op ons podium 
en nu gaat het dan ook echt gebeu-
ren. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar. 
De voorverkoop duurt tot en met 
zondag 11 september. Daarna betaal 
je de normale prijs. Dus wees er snel 
bij!
 
Veelgevraagd duo
Nog voordat ze een woord hadden 
gewisseld zongen ze al samen, in het 
Ierse muziekcafé Mulligans in Am-
sterdam. Inmiddels toeren Sophie 
Janna en Margot Merah de hele we-
reld over met geweldige folk ballades 
uit de Schotse, Ierse en Amerikaanse 
folktradities en intieme eigen liedjes. 
Hun sterke harmonieën, ongedwon-
gen stemgeluid en interessante re-
pertoire maakt ze een veelgevraagd 
duo in de internationale folk scene: 
van Schotland tot Amerika tot Japan. 
Centraal staat altijd de samenzang 
waarbij de stemmen elkaar perfect 
aanvullen en versterken. Deze spon-
tane dames hebben tijdens hun po-
diumpresentatie veel leuke interactie 
met het publiek. In oktober 2019 ver-
scheen het vierde album ‘Undone’, 
dat Sophie en Margot mochten pre-

senteren bij tv-programma Vrije Ge-
luiden. In 2022 werken The Lasses 
aan een nieuw album geïnspireerd 
op hun tours door Schotland.

Aanschuiven
Na het optreden is er een nazit waar-
in Ierse sessie kan worden gespeeld. 
Als je een instrument bespeelt neem 
het mee en schuif aan. Je kunt ook 
blijven hangen voor een drankje en 
een praatje. Het optreden begint om 
20.00 uur en vindt plaats in Cultureel 
centrum Het Klooster, Park 1, Nue-
nen.

Kaartjes zijn € 16,- per stuk in de voor-
verkoop t/m 11 september. Daarna 
wordt dit €18,50. Jongeren onder de 
18 jaar betalen € 8,-. Kaartjes zijn ver-
krijgbaar via www.ierssessiefestival-
nuenen.nl of aan de kassa.

Iers sessie festival Nuenen organi-
seert met succes sinds 2018 losse op-
tredens. Muziekliefhebbers komen 
naast de muziek ook voor de unieke 
en gemoedelijke sfeer. Graag tot 
ziens op zaterdagavond 17 septem-
ber in Het Klooster!

Seniorenweb Nuenen
Onze Open Dag is op zaterdag 17 september van 10.00 tot 15.00 uur.
Locatie: het cursuslokaal in de bibliotheek, Jhr. Hugo van Berckellaan 18.

Sommigen beweren wel eens dat ie-
dereen op een gegeven moment wel 
digitaal vaardig is. Maar ja, voortdu-
rend zijn er ook weer nieuwe ontwik-
kelingen, zodat er altijd wel hulp no-
dig zal blijven op het gebied van 
smartphone, tablet en pc. SeniorWeb 
ondersteunt u graag hierbij.
Op de Open Dag kunt u informatie 
krijgen over alle cursussen die we 
aanbieden. We houden nog wel de 
nodige voorzichtigheid in acht en 
kiezen ervoor om voorlopig maxi-
maal acht cursisten per cursus toe te 
laten.
Op onze website kunt u zien wanneer 
een cursus start.
https://seniorweb-nuenen.nl/cursus-
planning/

Android Smartphone
Ongelooflijk wat we allemaal met de 
smartphone kunnen doen. En het 
wordt steeds leuker  naarmate u er 
beter mee overweg kunt (5 lessen).

Windows 10
Het is helemaal niet nodig om snel 
over te stappen op Windows 11, want 
zo veel nieuws biedt dat niet. Win-
dows 10 wordt nog tot november 
2024 ondersteund.
De cursus Windows 10-Start sluit aan 
op de cursus Klik & Tik.
Voor wie er al het een en ander weet 
van Windows 10 is er de cursus Win-
dows 10-Basis. En er komt een Win-
dows 10-Vervolgcursus (alle Win-
dows 10-cursussen zijn 5 lessen).

I-pad en Mac
Met de iPad-cursussen en de MAC-
lessen slaagt u er in om nog meer uit 
uw apparaat te halen (5 lessen).

De Klik & Tik cursussen zijn voor be-
ginners heel geschikt om plezier te 
krijgen in het werken met de compu-
ter. Dat gebeurt in eigen tempo en 
onder begeleiding. Het zijn altijd zes 
lessen.

Foto’s
Met beeldbewerking kunt u uw foto’s 
net iets mooier maken. De cursus 
FastStone helpt u hierbij (4 lessen). 
En wellicht wilt u uw foto’s graag in 
een digitaal fotoalbum zetten. De 
cursus Fotoalbum-Albelli leert u dat 
in vijf lessen. 

Helpdesk
De vertrouwde helpdesk op de 
maandagmiddag (14 tot 16 uur)  blijft 
in principe gratis, maar er staat wel 
een bus voor een vrijwillige bijdrage. 
Mocht de hulpvraag een echte les 
zijn, dan kan er een afspraak gemaakt 
worden voor een privéles (tegen be-
taling van € 10,- per uur) door een 
van de docenten.
Misschien bent u overgestapt naar 
Windows 11 en wilt u in één of twee 
lessen bijgepraat worden over de 
veranderingen. Dat kan ook in een 
privéles. Korte vragen over Windows 
11 kunt u ook op de Open Dag stel-
len.
Computercafé willen we vanaf don-
derdag 3 november weer opstarten.
U kunt alle informatie ook vinden op 
onze website www.seniorweb-nue-
nen.nl

Tweede informatiebijeenkomst 

Uitnodiging speciaal 
voor inwoners van 
Gerwen
Praat (weer) mee op 15 september
De winter komt er weer aan, het 
wordt tijd voor een vervolg. Samen 
bespreken we wat er nodig is om 
tot die lastige beheersing van het 
energieverbruik te komen. Maar je 
bent niet alleen, je buren, overbu-
ren en wijkgenoten blijken met 
hetzelfde probleem te worstelen.

Waarom proberen we dat probleem 
dan ook niet samen aan te pakken. 
Dat willen we met deze bijeenkom-
sten voor elkaar gaan krijgen. Nog 
niet iedereen zit op hetzelfde niveau 
als het gaat om energiemaatregelen 
in huis. Maar met samenwerking 
merk je dat de oplossingen sneller in 
beeld komen.

Nuenen in stroomversnelling is een 
programma, waarmee Gemeente 
Nuenen samen met de Nuenense 
energiecoaches de inwoners van 
Nuenen gaan helpen met de energie-
transitie.
Gerwen is een mooie ‘wijk’ om samen 
met alle bewoners dit onderwerp 
aan te pakken. Samen gaan we eraan 
werken om die keteltemperatuur 
omlaag te krijgen. Startend op 80 
graden, hopen we via 60 graden uit-
eindelijk bij 40 graden uit te komen.
Dus wees welkom op deze bijeen-
komst en breng je buren ook mee.

Locatie: Zaal d’n Heuvel, Gerwen.
Tijd: 19.30 – 21.30 uur.
Aanmelden kan tot en met 12 sep-
tember op:
stroomversnelling@nuenen.nl
o.v.v. Gerwen verduurzaamt
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Atelier Van Gogh in Nuenen is actief op het gebied van beeldende educatie en biedt  een breed scala 
aan kwaliteitscursussen en workshops. Onze docenten zijn opgeleid aan de Kunstacademie en zijn  
actief als autonoom kunstenaar. Gezamenlijk beschikken zij over een mooie atelierruimte in Het Kloos-
ter. Het avontuur is belangrijk en uitdagend, maar op de eerste plaats staat bij het Atelier Van Gogh de 
professionele benadering van het tekenen en schilderen centraal. Je start met het leren van basisbegin-
selen zoals kijken, positie, verhoudingen, compositie, kleurgebruik, plasticiteit en perspectief.  Atelier 
Van Gogh biedt cursussen voor beginners en gevorderden, voor kinderen, jongeren en volwassenen. 
Iedereen raakt geïnspireerd bij Atelier Van Gogh!

Mentorklas tekenen en schilderen 

De mentorklas is bedoeld voor mensen die al gerui-
me tijd schilderen en overwegend zelfstandig kun-
nen werken. De begeleidende kunstvakdocent reikt, 
indien gewenst, thema’s, ideeen en werkwijzen aan. 
Tijdens het werkproces is er voor elke deelnemer aan 
het atelier voldoende gelegenheid voor overleg. Van 
de 30 lessen is de docent 12 lessen aanwezig.
30 lessen - € 185,- 
Dinsdag 13.15 - 15.30 uur  
Docent: Yolanda de Muijnck 
Start: 20 september 2022

Onze cursussen

Tentoonstelling
Vanaf 5 september is er werk  
van cursisten te zien  
in Het Klooster te Nuenen. 

Onze docenten
Yolanda de Muijnck studeerde aan de Academie 
voor Beeldende Vorming Tilburg als eerstegraads do-
cent tekenen, schilderen en kunstgeschiedenis. 
José Jansen is opgeleid aan de Academie voor Beel-
dende Kunsten Tilburg, de Koninklijke Academie voor 
Beeldende Kunsten ‘s Hertogenbosch en de Acade-
mie voor Industriële Vormgeving Eindhoven

Peter Linnartz is afgestudeerd aan de Koninklijke 
Academie voor Kunst en Vormgeving te ‘s-Hertogen-
bosch. 

Jacques van Erven heeft de opleiding MO A+B teke-
nen in Tilburg gevolgd en de Jan van Eijck Academie 
te Maastricht.

Marjo van Meer is in 1990 afgestudeerd aan de Aca-
demie voor Beeldende Vorming Tilburg als eerste-
graads docent tekenen/schilderen en kunstgeschie-
denis.

Anouk Bax is opgeleid aan St. Joost, Breda.  
Ze is actief met het creatief begeleiden en lesgeven. 

Jan de Koning studeerde aan de Academie voor In-
dustriële Vormgeving Eindhoven (Design Academy).  
Maurits van Hout is  beroepsfotograaf.

Cursusoverzicht 2022-2023

Meld je nu aan: Ateliervangogh.nl

Abstract schilderen  

Voor wie graag abstract wil leren schilderen of onder 
deskundige leiding een nieuwe impuls wil geven aan 
de manier waarop je nu schildert. Ben je op zoek naar 
een vrijer omgaan met kleur en vorm, een meer van-
zelf creeren, 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 jou. Wat zeggen 
de kleuren, welke vormen voelen ok. We proberen 
verschillende technieken uit en gaan op zoek naar een 
meer gevoelsmatig contact maken met kleur en vorm. 
Zo wordt schilderen een ontdekkingstocht. Je komt 
steeds dichter bij wat goed voelt voor jou. Op zoek 
naar een meer eigen manier van schilderen.

8 lessen - Start: 26 september 2022 en  
8 lessen - Start: 16 januari 2023 
€ 136,- per blok van 8 lessen (Excl. materiaal.) 
Maandag 19.30 - 22.00 uur  
Docent: Marjo van Meer 

Tekenen en schilderen  

Voor beginners en gevorderden! In deze praktijkge-
richte cursus ga je op zoek naar jouw unieke schep-
pende vermogens. Tijdens deze cursus werkt ie-
dereen aan zijn eigen werkstuk en bepaal je 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 aanwij-
zingen vaker tot grote stappen voorwaarts. Daarbij 
is er veel aandacht voor compositie en kleurgebruik 
maar word je ook geholpen met perspectief vorm en 
verhouding, of de techniek van het door jouw geko-
zen materiaal zoals potlood, pastel, aquarel-, olie-, of 
acrylverf.

24 lessen - € 395,- 
Dinsdag 19.30 - 22.00 uur 
Docent: Peter Linnartz  
Start: 27 september 2022

Collages, welke kunstenaar heeft ze niet gemaakt? 
Geen ‘copy/paste’ met de computer, maar foto’s 
knippen en plakken op papier, op zoek naar onver-
wachte composities. Je schildert dus als het ware 
met afbeeldingen/foto’s. De docent geeft richting 
en zorgt steeds voor nieuwe ‘input’. Uiteindelij-
ke resultaten kunnen uitmonden in: ideeën voor 
schilderijen, decors, grote fotoprints, originele uit-
nodigingskaarten,   boekjes en meer.   Deelname 
staat open voor iedereen! Kijk voor resultaten op: 
groetenuitnuenen.wordpress.com

Collages voor volwassenen

7 lessen - € 122,- 
Donderdag 1 x per 2 weken van  13.15 - 15.30 uur 
Docent: Jan de Koning 
Start: 22 september 2022

Schilderen naar thema

13 lessen - € 225,- 
Donderdag 9.15 - 11.45 uur 
Docent: Jan de Koning 
Start: 22 september 2022

Het doel is om ieders werk naar een hoger nivo te bren-
gen. Idee-ontwikkeling is hierbij een belangrijk onder-
deel. De docent is eerder een coach. Hij brengt steeds 
nieuwe onderwerpen in, geeft richting en ‘feedback’. 
Voor mensen met enige of veel schilderservaring, die 
zelfstandig kunnen werken, maar ook graag in een 
groep schilderen. Ieder werkt op zijn/ haar eigen ni-
veau. Vrijheid staat voorop. En dus is het ook mogelijk 
om aan je eigen eigen ideeën te werken… dat kan ab-
stract, realistisch, elke stijl is geoorloofd. De sfeer in 
de cursus is open en heel toegankelijk. Kijk voor resul-
taten op: groetenuitnuenen.wordpress.com.

12 lessen - € 85,- / 24 lessen - € 170,-
Vrijdag 16.00 - 17.30 uur 
Docent: Peter Linnartz 
Start: 16 september 2022 

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

Aan de hand van  leuke opdrachten wordt kennis ge-
maakt met verschillende technieken en materialen. 
Elke les wordt  aan een nieuwe opdracht gewerkt, 
dus elke keer weer een frisse start. Op speelse ma-
nier wordt aandacht besteed aan begrippen uit de te-
ken- en schilderkunst, zoals diepte suggereren, kleu-
ren mengen, compositie, zelf een stilleven opstellen, 
landschap, en dieren of portretten schilderen. Na het 
geven van een gezamenlijke opdracht loop ik bij ie-
dereen langs en zal ik ieder kind individueel verder 
helpen. Van de kinderen wordt wel verwacht dat zij 
affiniteit met tekenen of schilderen hebben.

 
Docent: Jacques van Erven 
Start: 29 september 2022

In een inspirerende omgeving wordt gewerkt aan 
opdrachten. Naar de natuur (b.v. stilleven), naar fo-
to’s, maar ook vanuit de fantasie (of combinaties).  
Materiaalonderzoek speelt hier een niet te onder-
schatten rol in. Denk aan druktechniek, collage, 
onderschildering etc. Daar iedereen aan dezelfde 
opdracht werkt is er ook een verrassende wisselwer-
king tussen de cursisten onderling. Verrast bij het 
zien van de manier waarop een ander iets verbeeldt. 
Iedere cursist wordt door de docent persoonlijk be-
geleid. Via voorbeelden uit de kunstgeschiedenis 
worden beeldende zaken vaak verduidelijkt.

Tekenen en schilderen 
beginners & gevorderden

Er gaat een nieuwe wereld open. Je leert beter kij-
ken 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 da-
gelijkse beslommeringen. Gaandeweg leer je de 
basisbegrippen van het tekenen en schilderen han-
teren. Ook voor gevorderden die al de basisbeginse-
len onder de knie hebben, is deze cursus geschikt. 
Geef je snel op, want er is maar beperkt plaats. 
Papier is verkrijgbaar tijdens de cursus. Materialen 
zoals potlood, houtskool, verf en kwasten zelf mee-
nemen. De docent kan advies geven.

12 lessen - € 180,- 
Woensdag 9.30 - 12.00 uur 
Docent: José Jansen 
Start: 21 september 2022

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

Modeltekenen en -schilderen

16 lessen - € 380,- (Inclusief modelkosten.) 
Woensdag 19.30 - 22.00 uur 
Docent: José Jansen 
Start: 21 september 2022

Aan de hand van levende ‘portretten’ leer je een 
gezicht of ‘kop’ opbouwen. Via verschillende in-
valshoeken en manieren van aanpak komt u gelei-
delijk tot een goed lijkend portret. Iedereen wordt 
persoonlijk begeleid en er kan desgewenst ook ge-
schilderd worden. Voor beginners en gevorderden. 

Portrettekenen en -schilderen 

10 lessen - € 180,- (Inclusief modelkosten.)
Woensdag 19.30 - 22.00 uur 
Docent: José Jansen 
Start: medio februari 2023 

Atelier van Gogh

Voor wie toe is aan een nieuwe uitdaging. Of voor wie 
altijd al heeft willen tekenen/schilderen maar er nog 
nooit aan toegekomen is. Een beginnerscursus waar-
in we stap voor stap gaan werken aan de basisbegin-
selen van tekenen/schilderen. Er is aandacht voor 
vorm, volume, licht/donker werking, kleur mengen, 
materialiteit. We beginnen met potlood, hierna wer-
ken we met krijt of houtskool, met Oost- Indische inkt 
en later ook met acrylverf. Stap voor stap krijgen we 
zo alles onder de knie, wat belangrijk is als je wilt leren 
tekenen en schilderen. Verschillende onderwerpen 
komen aan bod. Je zult blij verrast zijn over wat je in 
12 lessen kunt leren, onder deskundige begeleiding.

12 lessen - € 156,- 
Dinsdag 9.30 - 11.30 uur 
Docent: Marjo van Meer 
Start: 20 september 2022

Tekenen en schilderen 
voor beginners

Tekenen en schilderen 
kinderen (7 t/m 12 jaar) 

Al experimenterend met verschillende materialen 
gaan we op ontdekkingstocht door de wereld van het 
tekenen en schilderen. Hoe ziet de wereld eruit door 
een roze bril of op zijn kop? Wat kunnen we leren van 
verschillende kunstenaars en van elkaar? Elke woens-
dag een nieuwe uitdaging. Naast de basisbegrippen 
uit de schilder- en tekenkunst, staat de verwondering 
centraal.

volgeboekt

Landschap / buitenschilderen

De 1e les is in het atelier, hierna gaan we zoveel mo-
gelijk naar buiten en tekenen en schilderen we op 
locatie. Teken en schildermateriaal naar eigen voor-
keur. Voor beginners en gevorderden.

4 lessen - € 64,- 
Dinsdag 10.00 - 12.30 uur 
Docent: Marjo van Meer 
Start: 9 mei 2023 

Basiscursus fotografie

Je hebt een camera maar wil niet meer op de automa-
tische piloot fotograferen, maar weten wat je doet en 
bewust keuzes leren maken? Dan is dit voor jou een 
prima cursus. Instellingen, lastige omstandigheden 
qua licht, een goede compositie, het maken van een 
portretfoto en een introductie beeldbewerking; het 
komt allemaal voorbij in deze cursus. 
We werken altijd in een kleine groep. Lesdata bespre-
ken we gezamenlijk, zodat iedereen zoveel mogelijk 
kan! Doe je mee? Er zijn nog een paar plekken!

10 lessen - € 240,-  
Zaterdag 12.30 - 14.30 uur 
Docent: Maurits van Hout 
Start: 10 september 2022

Voor de gevorderde fotograaf is er een vervolgcursus. 
De kennis uit de basiscursus ga je uitdiepen per on-
derwerp van de fotografie. Er zijn telkens workshops 
en een bespreekles. Je gaat ook werken aan een eigen 
opdracht. Een mooie cursus om jouw fotografie zo-
wel inhoudelijk als technisch te verbeteren. 

Vervolgcursus fotografie  
voor de gevorderde fotograaf

volgeboekt

Schilderen voor volwassenen 
beginners & gevorderden

Docent: Anouk Bax
Start: 21 september 2022

Docent: Maurits van Hout 
Start: 10 september 2022

volgeboekt
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Atelier Van Gogh in Nuenen is actief op het gebied van beeldende educatie en biedt  een breed scala 
aan kwaliteitscursussen en workshops. Onze docenten zijn opgeleid aan de Kunstacademie en zijn  
actief als autonoom kunstenaar. Gezamenlijk beschikken zij over een mooie atelierruimte in Het Kloos-
ter. Het avontuur is belangrijk en uitdagend, maar op de eerste plaats staat bij het Atelier Van Gogh de 
professionele benadering van het tekenen en schilderen centraal. Je start met het leren van basisbegin-
selen zoals kijken, positie, verhoudingen, compositie, kleurgebruik, plasticiteit en perspectief.  Atelier 
Van Gogh biedt cursussen voor beginners en gevorderden, voor kinderen, jongeren en volwassenen. 
Iedereen raakt geïnspireerd bij Atelier Van Gogh!

Mentorklas tekenen en schilderen 

De mentorklas is bedoeld voor mensen die al gerui-
me tijd schilderen en overwegend zelfstandig kun-
nen werken. De begeleidende kunstvakdocent reikt, 
indien gewenst, thema’s, ideeen en werkwijzen aan. 
Tijdens het werkproces is er voor elke deelnemer aan 
het atelier voldoende gelegenheid voor overleg. Van 
de 30 lessen is de docent 12 lessen aanwezig.
30 lessen - € 185,- 
Dinsdag 13.15 - 15.30 uur  
Docent: Yolanda de Muijnck 
Start: 20 september 2022

Onze cursussen

Tentoonstelling
Vanaf 5 september is er werk  
van cursisten te zien  
in Het Klooster te Nuenen. 

Onze docenten
Yolanda de Muijnck studeerde aan de Academie 
voor Beeldende Vorming Tilburg als eerstegraads do-
cent tekenen, schilderen en kunstgeschiedenis. 
José Jansen is opgeleid aan de Academie voor Beel-
dende Kunsten Tilburg, de Koninklijke Academie voor 
Beeldende Kunsten ‘s Hertogenbosch en de Acade-
mie voor Industriële Vormgeving Eindhoven

Peter Linnartz is afgestudeerd aan de Koninklijke 
Academie voor Kunst en Vormgeving te ‘s-Hertogen-
bosch. 

Jacques van Erven heeft de opleiding MO A+B teke-
nen in Tilburg gevolgd en de Jan van Eijck Academie 
te Maastricht.

Marjo van Meer is in 1990 afgestudeerd aan de Aca-
demie voor Beeldende Vorming Tilburg als eerste-
graads docent tekenen/schilderen en kunstgeschie-
denis.

Anouk Bax is opgeleid aan St. Joost, Breda.  
Ze is actief met het creatief begeleiden en lesgeven. 

Jan de Koning studeerde aan de Academie voor In-
dustriële Vormgeving Eindhoven (Design Academy).  
Maurits van Hout is  beroepsfotograaf.

Cursusoverzicht 2022-2023

Meld je nu aan: Ateliervangogh.nl

Abstract schilderen  

Voor wie graag abstract wil leren schilderen of onder 
deskundige leiding een nieuwe impuls wil geven aan 
de manier waarop je nu schildert. Ben je op zoek naar 
een vrijer omgaan met kleur en vorm, een meer van-
zelf creeren, 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 jou. Wat zeggen 
de kleuren, welke vormen voelen ok. We proberen 
verschillende technieken uit en gaan op zoek naar een 
meer gevoelsmatig contact maken met kleur en vorm. 
Zo wordt schilderen een ontdekkingstocht. Je komt 
steeds dichter bij wat goed voelt voor jou. Op zoek 
naar een meer eigen manier van schilderen.

8 lessen - Start: 26 september 2022 en  
8 lessen - Start: 16 januari 2023 
€ 136,- per blok van 8 lessen (Excl. materiaal.) 
Maandag 19.30 - 22.00 uur  
Docent: Marjo van Meer 

Tekenen en schilderen  

Voor beginners en gevorderden! In deze praktijkge-
richte cursus ga je op zoek naar jouw unieke schep-
pende vermogens. Tijdens deze cursus werkt ie-
dereen aan zijn eigen werkstuk en bepaal je 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 aanwij-
zingen vaker tot grote stappen voorwaarts. Daarbij 
is er veel aandacht voor compositie en kleurgebruik 
maar word je ook geholpen met perspectief vorm en 
verhouding, of de techniek van het door jouw geko-
zen materiaal zoals potlood, pastel, aquarel-, olie-, of 
acrylverf.

24 lessen - € 395,- 
Dinsdag 19.30 - 22.00 uur 
Docent: Peter Linnartz  
Start: 27 september 2022

Collages, welke kunstenaar heeft ze niet gemaakt? 
Geen ‘copy/paste’ met de computer, maar foto’s 
knippen en plakken op papier, op zoek naar onver-
wachte composities. Je schildert dus als het ware 
met afbeeldingen/foto’s. De docent geeft richting 
en zorgt steeds voor nieuwe ‘input’. Uiteindelij-
ke resultaten kunnen uitmonden in: ideeën voor 
schilderijen, decors, grote fotoprints, originele uit-
nodigingskaarten,   boekjes en meer.   Deelname 
staat open voor iedereen! Kijk voor resultaten op: 
groetenuitnuenen.wordpress.com

Collages voor volwassenen

7 lessen - € 122,- 
Donderdag 1 x per 2 weken van  13.15 - 15.30 uur 
Docent: Jan de Koning 
Start: 22 september 2022

Schilderen naar thema

13 lessen - € 225,- 
Donderdag 9.15 - 11.45 uur 
Docent: Jan de Koning 
Start: 22 september 2022

Het doel is om ieders werk naar een hoger nivo te bren-
gen. Idee-ontwikkeling is hierbij een belangrijk onder-
deel. De docent is eerder een coach. Hij brengt steeds 
nieuwe onderwerpen in, geeft richting en ‘feedback’. 
Voor mensen met enige of veel schilderservaring, die 
zelfstandig kunnen werken, maar ook graag in een 
groep schilderen. Ieder werkt op zijn/ haar eigen ni-
veau. Vrijheid staat voorop. En dus is het ook mogelijk 
om aan je eigen eigen ideeën te werken… dat kan ab-
stract, realistisch, elke stijl is geoorloofd. De sfeer in 
de cursus is open en heel toegankelijk. Kijk voor resul-
taten op: groetenuitnuenen.wordpress.com.

12 lessen - € 85,- / 24 lessen - € 170,-
Vrijdag 16.00 - 17.30 uur 
Docent: Peter Linnartz 
Start: 16 september 2022 

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

Aan de hand van  leuke opdrachten wordt kennis ge-
maakt met verschillende technieken en materialen. 
Elke les wordt  aan een nieuwe opdracht gewerkt, 
dus elke keer weer een frisse start. Op speelse ma-
nier wordt aandacht besteed aan begrippen uit de te-
ken- en schilderkunst, zoals diepte suggereren, kleu-
ren mengen, compositie, zelf een stilleven opstellen, 
landschap, en dieren of portretten schilderen. Na het 
geven van een gezamenlijke opdracht loop ik bij ie-
dereen langs en zal ik ieder kind individueel verder 
helpen. Van de kinderen wordt wel verwacht dat zij 
affiniteit met tekenen of schilderen hebben.

 
Docent: Jacques van Erven 
Start: 29 september 2022

In een inspirerende omgeving wordt gewerkt aan 
opdrachten. Naar de natuur (b.v. stilleven), naar fo-
to’s, maar ook vanuit de fantasie (of combinaties).  
Materiaalonderzoek speelt hier een niet te onder-
schatten rol in. Denk aan druktechniek, collage, 
onderschildering etc. Daar iedereen aan dezelfde 
opdracht werkt is er ook een verrassende wisselwer-
king tussen de cursisten onderling. Verrast bij het 
zien van de manier waarop een ander iets verbeeldt. 
Iedere cursist wordt door de docent persoonlijk be-
geleid. Via voorbeelden uit de kunstgeschiedenis 
worden beeldende zaken vaak verduidelijkt.

Tekenen en schilderen 
beginners & gevorderden

Er gaat een nieuwe wereld open. Je leert beter kij-
ken 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 da-
gelijkse beslommeringen. Gaandeweg leer je de 
basisbegrippen van het tekenen en schilderen han-
teren. Ook voor gevorderden die al de basisbeginse-
len onder de knie hebben, is deze cursus geschikt. 
Geef je snel op, want er is maar beperkt plaats. 
Papier is verkrijgbaar tijdens de cursus. Materialen 
zoals potlood, houtskool, verf en kwasten zelf mee-
nemen. De docent kan advies geven.

12 lessen - € 180,- 
Woensdag 9.30 - 12.00 uur 
Docent: José Jansen 
Start: 21 september 2022

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

Modeltekenen en -schilderen

16 lessen - € 380,- (Inclusief modelkosten.) 
Woensdag 19.30 - 22.00 uur 
Docent: José Jansen 
Start: 21 september 2022

Aan de hand van levende ‘portretten’ leer je een 
gezicht of ‘kop’ opbouwen. Via verschillende in-
valshoeken en manieren van aanpak komt u gelei-
delijk tot een goed lijkend portret. Iedereen wordt 
persoonlijk begeleid en er kan desgewenst ook ge-
schilderd worden. Voor beginners en gevorderden. 

Portrettekenen en -schilderen 

10 lessen - € 180,- (Inclusief modelkosten.)
Woensdag 19.30 - 22.00 uur 
Docent: José Jansen 
Start: medio februari 2023 

Atelier van Gogh

Voor wie toe is aan een nieuwe uitdaging. Of voor wie 
altijd al heeft willen tekenen/schilderen maar er nog 
nooit aan toegekomen is. Een beginnerscursus waar-
in we stap voor stap gaan werken aan de basisbegin-
selen van tekenen/schilderen. Er is aandacht voor 
vorm, volume, licht/donker werking, kleur mengen, 
materialiteit. We beginnen met potlood, hierna wer-
ken we met krijt of houtskool, met Oost- Indische inkt 
en later ook met acrylverf. Stap voor stap krijgen we 
zo alles onder de knie, wat belangrijk is als je wilt leren 
tekenen en schilderen. Verschillende onderwerpen 
komen aan bod. Je zult blij verrast zijn over wat je in 
12 lessen kunt leren, onder deskundige begeleiding.

12 lessen - € 156,- 
Dinsdag 9.30 - 11.30 uur 
Docent: Marjo van Meer 
Start: 20 september 2022

Tekenen en schilderen 
voor beginners

Tekenen en schilderen 
kinderen (7 t/m 12 jaar) 

Al experimenterend met verschillende materialen 
gaan we op ontdekkingstocht door de wereld van het 
tekenen en schilderen. Hoe ziet de wereld eruit door 
een roze bril of op zijn kop? Wat kunnen we leren van 
verschillende kunstenaars en van elkaar? Elke woens-
dag een nieuwe uitdaging. Naast de basisbegrippen 
uit de schilder- en tekenkunst, staat de verwondering 
centraal.

volgeboekt

Landschap / buitenschilderen

De 1e les is in het atelier, hierna gaan we zoveel mo-
gelijk naar buiten en tekenen en schilderen we op 
locatie. Teken en schildermateriaal naar eigen voor-
keur. Voor beginners en gevorderden.

4 lessen - € 64,- 
Dinsdag 10.00 - 12.30 uur 
Docent: Marjo van Meer 
Start: 9 mei 2023 

Basiscursus fotografie

Je hebt een camera maar wil niet meer op de automa-
tische piloot fotograferen, maar weten wat je doet en 
bewust keuzes leren maken? Dan is dit voor jou een 
prima cursus. Instellingen, lastige omstandigheden 
qua licht, een goede compositie, het maken van een 
portretfoto en een introductie beeldbewerking; het 
komt allemaal voorbij in deze cursus. 
We werken altijd in een kleine groep. Lesdata bespre-
ken we gezamenlijk, zodat iedereen zoveel mogelijk 
kan! Doe je mee? Er zijn nog een paar plekken!

10 lessen - € 240,-  
Zaterdag 12.30 - 14.30 uur 
Docent: Maurits van Hout 
Start: 10 september 2022

Voor de gevorderde fotograaf is er een vervolgcursus. 
De kennis uit de basiscursus ga je uitdiepen per on-
derwerp van de fotografie. Er zijn telkens workshops 
en een bespreekles. Je gaat ook werken aan een eigen 
opdracht. Een mooie cursus om jouw fotografie zo-
wel inhoudelijk als technisch te verbeteren. 

Vervolgcursus fotografie  
voor de gevorderde fotograaf

volgeboekt

Schilderen voor volwassenen 
beginners & gevorderden

Docent: Anouk Bax
Start: 21 september 2022

Docent: Maurits van Hout 
Start: 10 september 2022

volgeboekt
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Samen hebben we het gedaan!

Rond de Linde Rond de Linde 
Bedankt alle bezorgers die Bedankt alle bezorgers die 
in de zomervakantie (extra) in de zomervakantie (extra) 

wijken hebben bezorgd.wijken hebben bezorgd.

Een topprestatie!!Een topprestatie!!

Horeca Cacaofabriek wordt 
weer een echte brasserie
Per 1 september lanceert De Cacaofabriek horeca een nieuwe menukaart, 
die teruggrijpt naar de basis van een brasserie. “Anders dan in een restau-
rant, ga je hier wanneer het jou past een drankje drinken met iets te eten. 
Die mix & match mogelijkheid sluit naadloos aan bij het culturele pro-
gramma in De Cacaofabriek, de flexibele tijd waarin we leven en de diver-
siteit van ons publiek”, aldus Frans Jordans, bedrijfsleider horeca De 
Cacaofabriek. 

Bij de start van het nieuwe culturele 
seizoen treedt ook dit nieuwe hore-
caconcept in werking in De Cacaofa-
briek. De menukaart bestaat uit di-
verse gerechten in de categorieën 
Sandz, Saladz, Soupz en Spiesz, die 
binnen openingstijden van de keu-
ken de hele dag door te bestellen 
zijn. Daarbuiten biedt de kaart ook 
kleine hapjes van het type Sweetz en 
Snackz, te denken aan een bonbon, 
gebakje of bittergarnituur. 

“De Cacaofabriek is een voortdurend 
cultureel festival. Er is altijd wat te 
doen: van exposities, films en events 
tot popconcerten. Daar is de nieuwe 
kaart op ingericht. Zo neem je bij-
voorbeeld een soepje voorafgaand 
aan de expositie, een gerecht voor-

slag zien welke gerechten bij hun 
eetwensen aansluiten. 

Bijpassend
Naast de vaste kaart varieert De Ca-
caofabriek ook regelmatig met een 
bijzonder wisselgerecht. Deze verras-
sende aanvullingen op de kaart pas-
sen bij het seizoen of sluiten aan bij 
het culturele aanbod van dat mo-
ment. Zo beleef je elke maand op een 
donderdagavond het beste van onze 
zuiderburen tijdens Verzot Op. Op 
het programma: cinema van Vlaamse 
komaf en een toffe act uit de bruisen-
de Belgische muziekscène. Met daar-
naast op het menu een typisch Bel-
gisch biertje en lekkere Vlaamse hap. 
Op donderdag 15 september trap-
pen we een nieuwe reeks af met 
Douglas Firs (muziek), De Helaasheid 
der Dingen (film), een bokbiertje en 
Belgische stoofschotel met frieten. 

Creatief en duurzaam
“De nieuwe keuzekaart aangevuld 
met verassende wisselgerechten 

dat je vervolgens je gekozen film 
gaat zien en eindig je met wat lekkers 
bij de koffie. Zo wordt De Cacaofa-
briek nog meer een dagje of avondje 
uit”, aldus Jochem Otten, directeur 
De Cacaofabriek en Het Speelhuis.

Eigentijds
De kaart is eigentijds, avontuurlijk en 
toch ook no nonsense te noemen. De 
gerechten klinken bekend, maar heb-
ben zo nu en dan een verrassende 
twist. Bovendien komen vegetariërs 
en veganisten ruim aan bod met on-
der andere een sandwich borlotti, sa-
lade couscous, hartige wortelsoep of 
een spies van paddenstoelen. Ook 
zijn voortaan de allergenen vermeld 
op de kaart, zodat bezoekers met een 
allergie of intolerantie in één oogop-

past bij de koers die de Helmondse 
culturele hotspot vaart”, aldus Michel 
van den Berg, voorzitter stichting De 
Nederlandsche Cacaofabriek, die 
zich met het bestuur heeft ingespan-
nen de horeca weer in eigen beheer 
te nemen. Het beoogde doel is een 
goede verbinding tot stand te kun-
nen brengen tussen het culturele 
aanbod en alle mogelijkheden van 
eten en drinken binnen De Cacaofa-
briek. De nieuwe keuzekaart gaat het 
flexibele karakter van De Cacaofa-
briek als doorlopend cultureel festi-
val versterken. Bovendien is de kaart 
gebaseerd op een duurzamer uit-
gangspunt; meer vega(n) opties voor 
de bezoeker en verminderde verspil-
ling van voedsel door slimme opzet 
van de kaart en gebruik van seizoens-
producten in het telkens verrassende 
wisselgerecht. 
Tot slot zijn ook de keuken- en bedie-
ningsbrigade inmiddels weer op vol-
le sterkte en staan zij in de startblok-
ken om gasten in de brasserie te be-
dienen. 

Wilt u EHBO of reanimatie 
leren? Meld u dan aan voor 
onze nieuwe cursussen!
De scholen zijn weer begonnen. Het nieuwe seizoen van EHBO-vereni-
ging Nuenen c.a. gaat ook van start. We zijn verhuisd naar een onderwijs-
locatie in hartje Nuenen, namelijk het Nuenens College. Deze locatie is 
goed bereikbaar en toegankelijk voor jong en oud!

Onze vereniging biedt cursussen 
voor iedereen die niet met lege han-
den wil staan als er wat gebeurt. Aan-
melden is al mogelijk. Actuele cur-
susinformatie en lesdagen vindt u op 
onze website (www.ehbonuenen.nl). 
U heeft de keuze uit:
EHBO-cursus voor volwassenen (incl. 
reanimatie en bediening AED), leidt 
op voor het landelijk erkende diplo-
ma van het Oranje Kruis. Deze tiende-
lige cursus start op 11 oktober a.s. 
EHBO-cursus aan kinderen voor ie-
dereen die regelmatig in contact 
komt met kinderen. Dus oma's en 
opa's, papa's en mama's, maar ook 
professionals. Deze vierdelige cursus 
start op  10 november a.s.
Cursus Reanimatie en AED-bedie-
ning voor iedereen! Leer deze betrek-
kelijk eenvoudige vaardigheden in 
slechts 1 avond, met theorie maar 
vooral praktijk. U beheerst de reani-
matietechniek en kunt met een ge-
rust hart een AED van de muur halen 
én bedienen. We starten op donder-
dagavond 22 september om 19.00 
uur. De training duurt tot 23.00 uur. 
Bent u verhinderd op die datum? 
Donderdag 13 oktober is er weer een 
gelegenheid. Ook daarna zijn er op-
nieuw lesavonden. Informeer gerust 
naar de mogelijkheden.
Hebt u al een diploma EHBO aan kin-
deren? Om dat geldig te houden 
kunt u deelnemen aan de herhalings-
cursus op donderdagavond 15 sep-
tember. We starten om 19.00 uur.
Hebt u al een diploma reanimatie? 
Om dat geldig te houden kunt u deel-
nemen aan de herhalingscursus op 
woensdagavond 21 september. Ook 
dan starten we om 19.00 uur. De vol-
gende gelegenheid is op donderdag-
avond 20 oktober.
  
Laat uw diploma niet verlopen!
Prijzen: EHBO voor volwassenen 
€ 150,- | EHBO aan kinderen € 100,- | 
Reanimatie € 40,- | Herhaling reanima-
tie of EHBO aan kinderen € 30,-. Cur-
sussen worden mogelijk (voor een 

deel) vergoed door uw zorgverzeke-
raar. Wij adviseren u dit na te vragen. 
Bovenstaande opleidingen worden 
gegeven in het Nuenens College, 
Sportlaan 8 te Nuenen. 
Wilt u meer informatie of inschrijven? 
Kijk op www.ehbonuenen.nl of stuur 
een bericht naar: info@ehbonuenen.
nl.

Maestro 2023 op 
spectaculaire wijze 
van start
Nu is het nog geheim, maar op 13 
september presenteert Drumfan-
fare Jong Leven op spectaculaire 
wijze haar nieuwe Maestro’s voor 
de editie van 2023. Maestro 2023 
zal uitgevoerd worden op zater-
dag 18 maart in de theaterzaal van 
Het Klooster. 

Tot deze tijd zullen onze verse Maes-
tro’s zich gaan voorbereiden op hun 
vuurdoop als dirigent. Het belooft 
net zo’n feestelijke editie te worden 
als in 2020. De Maestro’s zullen niet 
enkel bekend gemaakt worden op 13 
september, ook zullen zij via een lo-
ting gekoppeld worden aan hun 
coach. Ook voor de leden en gastmu-
zikanten van Jong Leven is het nog 
een grote verrassing wie er voor het 
korps komen te staan. Conclusie: 
Houd uw ogen en vooral oren goed 
open op dinsdagavond 13 septem-
ber tussen 18.15 en 21.00 uur

Mantelzorg inloop 
15 september 
Er even tussenuit met mantelzorg-
vervanging.

Elke 3e donderdag van de maand 
ontmoeten mantelzorgers elkaar. 
Als mantelzorger verleen je zorg aan 
iemand in jouw omgeving. Het kan 
steun bieden om mensen te ont-
moeten die zich in net zo'n situatie 
bevinden als jij. 

Op donderdag 15 september vertelt 
Jacqueline Beekes van Handen in 
Huis hoe zij met vrijwilligers 24-uurs 
mantelzorgvervanging kunnen re-
gelen. Dit wordt ook wel respijtzorg 
genoemd. Soms kan degene voor 
wie je zorgt niet alleen thuis blijven 
zonder hulp. Mantelzorgvervanging 
zorgt er dan voor dat je er met een 
gerust hart even tussenuit kunt.

Tijdens deze middag is er ook ruime ge-
legenheid om elkaar als mantelzorger 
te ontmoeten.

Datum: donderdag 15 september
Tijd: van 13.30 uur tot 15.30 uur
Locatie: de Regenboog, Sportlaan 5, 
5671 GR Nuenen

Aanmelden is niet verplicht; het is 
wel fijn als we weten dat je komt. 
Stuur een mail naar Steunpunt Man-
telzorg Nuenen: steunpuntmantel-
zorg.nuenen@levgroep.nl of bel 
naar het CMD: 040-2831675.

NUENEN

 

ACTIVITEITENAGENDAACTIVITEITENAGENDA

t/m 11 sept. Zaterdag en zondag 12.00 tot 17.00 uur: NGN 200: Expositie
 Ver -f- streken in het Weefhuis, Lucas van Hauthemlaan 1.
t/m 22 september: NGN 200: Wandelroute “Trots op Eeneind” langs 24 paneelborden
 buurtschap Eeneind.
t/m oktober:  15.00 uur Woensdag en zondag. Betaalde wandeling met gids langs 
 Van Gogh locaties. Aanmelden tot 14.45 uur, balie Museum Vincentre
Elke zondag:  09.00 uur Wandelen met WSV-Nuenen, parkeerplaats aan de vijverzijde   
 bij het gemeentehuis. Maand september: ingang van de tennisvelden op
 Sportpark De Lissevoort.
Elke maandag: 13.30-15.30 uur WLG Inloop, D’n Heuvel Gerwen.
 14.00 en 16.00 uur Helpdesk SeniorWeb Nuenen, Bibliotheek Nuenen.
Elke dinsdag: 09.30-12.00 uur Inloopochtend, Heemhuis van De Drijehornick.
 13.30-15.00 uur Taalcafé LEV Groep, Goudvinkhof 12A, Nuenen.
Elke Woensdag: 13.00 uur Kwiek beweegroute, Verzamelen: V. v. Goghstraat 139 Nuenen.
 19.30 uur Kienen, het Dorpshuis in Lieshout.
Elke 3e donderdag: 13.30-15.30 uur Mantelzorg inloop in de Regenboog, Sportlaan 5, Nuenen
Elke zaterdag: 11.00-13.00 uur Energie inloopspreekuur Nuenen 
 Bibliotheek, J.H. Hugo van Berckellaan 18, Energiehuisslimwonen.nl

Opgave activiteitenagenda via redactie@ronddelinde.nl 
o.v.v. ‘activiteitenagenda’. Maximaal 20 woorden.

 

   

t/m

11
SEP

Wo

7
SEP

4
t/m 
10
SEP

KWF Nuenen
jaarlijkse collecteweek
Nuenen 

Do

8
SEP

Oudercafé; 
Pubers achter hun schermen
19.30-21.30 uur
Klooster, Park 1, Nuenen

PromsFestival@TheLake 
Strandbad Enode 

Nationale Open Monumentendagen

9
en 
10
SEP

10
en 
11
SEP

Di

13
SEP

Presentatie nieuwe Maestro’s 2023 
18.15-21.00 uur 

Drumfanfare Jong Leven

Zo

11
SEP

Ierse Muziek
Dorpsboerderij De Weverkeshof, 
14.00 uur
Jhr. H van Berckellaan 5, Nuenen

11
t/m 
17
SEP

Collecte van het 
Prinses Beatrix Spierfonds 
Nuenen 

Kienen
19.30 uur
het Dorpshuis in Lieshout

Zo

11
SEP

Beer Bites and free music
13.00-19.00 uur
Strandbad Enode

Hierperdepiep Hoera!
Het zwembad van Feel Fit Center 
Nuenen bestaat 50 jaar
Sportlaan Nuenen

Open dag Hobbycentrum de 
Dorpswerkplaats
11.00 tot 15.00 uur
Park 63b, Nuenen

Zo

11
SEP

Cultuur Overdag: film ‘The Duke’
10.30 uur 

Het Klooster

Di

13
SEP

Di

13
SEP

Psysalon-bijeenkomst  
omgaan met eenzaamheid

19.30-21.30 uur 
Aardappelsteegje 3, Nuenen

14 sep
t/m  

1 Okt

Biljarttoernooi
Cafe Lieshout in Lieshout

Mantelzorg inloop
Regenboog, Sportlaan 5, Nuenen

13.30-15.30 uur
CMD 040-2831675

Do

15
SEP

16
t/m 
24
SEP

Do

15
SEP

Tweede informatiebijeenkomst
Gerwen verduurzaamt

19.30 – 21.30 uur
Zaal d’n Heuvel, Gerwen

Heel Nuenen in beweging tijdens 
de Nationale Sportweek Nuenen

www.actiefnuenen.nl

Vr

16
SEP

Bevrijdingsherdenking
13.30 uur

het Prinsenhof, Lieshout

Vr

16
SEP

Het opa/oma/kind toernooi van Nuenen
16.00 tot 17.30 uur

Inschrijven www.actiefnuenen.nl of stan.
hendriks@levgroep.nl

Vr

16
SEP

Ittemee met de WLG
D’n Heuvel in Gerwen.18.00 uur  

Inschrijven: ittemee.wlg@gmail.com 
of 06 41102625



ROND DE LINDE week 36 Donderdag 8 september 2022

Promsfestival@thelake
De afgelopen weken, maanden zelfs, bent u overladen met berichten 
over ‘ons’ festival. Razende reporter Nannie van den Eijnden heeft regel-
matig verslag gedaan van onze vorderingen. Ze was bij de voorbereidin-
gen, bij repetities, heeft gesproken met de organisatie, deelnemers, ei-
genlijk iedereen die wat te melden had en heeft daar voor de Rond de Lin-
de enthousiaste artikelen over geschreven. Onze niet aflatende dank 
daarvoor!!

9 en 10 sept
Strandbad 

Enode Nuenen

 Bier-Bites-Free Music
Waylon Surphonics 
PromsOrkest
Supershow met 

vette popnummers JW Roy White Noise 
Handsome Johnny

Brassband Schoonhoven 
Code Oranje & vele anderen

zondag 11 sept 

GRATIS
13.00 - 19.00 u.
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 www.promsfestival.nl  Nog enkele tickets voor vrijdag op
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Ondertussen denderde de trein 
voort, werden vage plannen vastom-
lijnd, gingen er letterlijk spades in de 
grond en staat er op dit moment een 
magistraal podium, zijn de barren en 
de VIP-decks ingericht, zijn we uitge-
oefend en knikken onze knieën bij 
wat we zover bereikt hebben. 

We zijn er klaar voor...we hebben al-
les gedaan wat we moesten doen, 
onze vergunning is een lijvig boek-
werk geworden, er zijn gesprekken 
gevoerd met de omwonenden, we 
doen onze stinkende best om het 
onze bezoekers naar de zin te maken 
en om de overlast voor de omgeving 
zoveel mogelijk te beperken.

Intussen kijken we elkaar als organi-
satie diep in de ogen...hebben we 
overal aan gedacht?...zijn alle scena-
rio's besproken?...wat missen we 
nog?...wie missen we nog?

We zijn als organisatie een clubje en-
thousiastelingen, jarenlange vrien-
den met een dwaas plan...niets meer, 
niets minder. In tegenstelling tot de 
commerciële festivals hebben we 
geen enkel winstoogmerk, het moet 
kostendekkend zijn, daar komen we 
niet onderuit. We doen dit omdat we 
het leuk vinden, omdat we wat te ge-

ven hebben, omdat we heel graag 
muziek maken, omdat we al die ge-
weldige muzikanten een podium wil-
len bieden, omdat een lange hete zo-
mer een topeinde verdient...dat is 
onze missie!!

Vrijdag trappen we af met het Promsfes-
tival@thelake, zaterdag doen we dat 
nog een keer en zondag ‘Beer, Bites & 
Free music’, ons gratis toegankelijk 
feestje waar jullie allemaal voor uitge-
nodigd zijn!!

Vrijdag 9 en zaterdag 10 september: 
vanaf 16.00 zijn de poorten los, vanaf 
18.00 aanvang festival!
Zondag 10 september: vanaf 13.00 
zijn de poorten los, einde 19.00 uur.

Leef het leven en geniet!!    

De organisatie ‘Promsfestival@thelake‘

Laatste kioskconcerten 2022 
verrassend afgesloten met Beez
Ze hadden het al gemeld: Beez is niet in te delen in een hokje. Dat bewe-
zen de vier musici zondagmiddag bij het laatste kioskconcert van Cultuur 
Overdag. Klonk het ene nummer jazzy, het andere was weer meer Latijns-
Amerikaans. De muziek was regelmatig uptempo, maar er waren diverse 
intieme luisterliedjes. De ene keer werd in het Engels gezongen, een vol-
gend lied was weer in het Nederlands. In alle gevallen ging het om eigen 
composities, zowel bij de muziek als de tekst.

De opkomst van de luisteraars was bij 
dit concert wat lager dan bij voor-
gaande concerten. Opvallend ook: 
gedurende het concert kwamen en 
gingen er bezoekers. De talrijke eve-
nementen in de gemeente (denk aan 
Ezeltjesdag, het feestweekend van 
‘Nuenen-Gerwen-Nederwetten 200 
jaar’ én de race van Max Verstappen) 
waren daar ongetwijfeld debet aan.
Al met al kan geconstateerd worden 
dat de zeven zomerse kioskconcer-
ten op de zondagmiddag warm ont-
haald zijn door het publiek. Een nieu-
we reeks kioskconcerten in 2023 is 
dan ook iets om halsreikend naar uit 
te kijken.

Openingsfilm Cultuur Overdag: 
‘The Duke’
Dinsdag 13 september (aanvang: 
10.30 uur) opent Cultuur Overdag 
haar culturele seizoen met een heer-
lijke Britse film uit 2020: ’The Duke’. 
Daarin wordt het verbazingwekken-
de verhaal vertelt over hoe een recht-
schapen man de wereld wilde veran-
deren, en daarmee zijn zoon en zijn 
huwelijk redde.
In 1961 stal Kempton Bunton, een 
60-jarige taxichauffeur, Goya’s por-
tret van de hertog van Wellington uit 
de National Gallery in Londen. Het 
was de eerste (en nog steeds enige) 
diefstal uit de geschiedenis van het 
museum. Bunton wilde het schilderij 
terug geven, op voorwaarde dat alle 
ouderen gratis televisie zouden krij-
gen. Pas vijftig jaar later zou de volle-

dige geschiedenis achter de diefstal 
bekend worden.

Het is geen film over een gelikte dief-
stal vol actie; wel over gerechtigheid, 
opkomen voor anderen, najagen van 
dromen en staan voor je principes.

Toegangskaarten voor de film zijn op 
werkdagen tijdens kantooruren te 
koop aan de balie van Het Klooster. 
De toegangsprijs is € 7,50 inclusief 
een kopje koffie/thee.  Meer informa-
tie (inclusief een preview) is te vinden 
op de website van Cultuur Overdag.

In september wordt de filmtitel een-
malig publiekelijk bekend gemaakt. 
Sinds 2021 zijn de licentiekosten voor 
een filmvertoning met openbare 
aankondiging helaas té hoog om dit 
iedere maand te doen. In de digitale 
nieuwsbrief van Cultuur Overdag 
worden echter alle films aangekon-
digd mét titel en aanvullende infor-
matie. Abonneren op deze nieuws-
brief kan via www.cultuuroverdag.nl/
nieuwsbrief 

Kaartverkoop concert ‘Gitaarmu-
ziek rond Vincent van Gogh’ gestart
Zondag 18 september (aanvang: 
15.00 uur) wordt in de Regenboog-
kerk door Cultuur Overdag in samen-
werking met gitaristennetwerk ‘Gui-
taresque’ een bjizonder gitaarconcert 
georganiseerd. Bezoekers worden 
door klassiek gitarist Frans Brekel-
mans meegenomen op een muzikale 
reis die begint aan het einde van de 
achttiende eeuw en eindigt in de eer-
ste helft van de negentiende eeuw.
Voorafgaand aan het concert en in 
korte intermezzo’s vertelt Van Gogh-
kenner Peter van Overbruggen, ver-
bonden aan het Vincentre, over de re-
latie tussen de muziek en het werk 
Vincent van Gogh.
Kaartverkoop voor dit concert is in-
middels gestart. Kijk voor meer infor-
matie op www.cultuuroverdag.nl

Hier heu r ik thu i s©www.ngn200.nl • www.drijehornick.nl

Met het schitterende Landjuweel achter de rug 
rest Nuenen, Gerwen en Nederwetten echter nog 
steeds een aantal fijne evenementen. De eerst-
volgende vinden plaats in het weekend van 17 en 
18 september.

Bridgedrive
Op zaterdag 17 september wordt de Nuenense 
NGN200 bridgedrive gehouden in gemeen-
schapshuis D’n Heuvel in Gerwen. De bridgedrive 
wordt georganiseerd door alle bridgeclubs in 
Nuenen c.a. samen.

Ver-f-streken
Afgelopen weekend ontving de expositie Ver-f-
streken de 1000ste bezoeker!! Een prachtige mijl-
paal waar de organisatie trots op mag zijn. Ook 
komend weekend is het nog mogelijk om de in 
Nuenen ontdekte pareltjes, stukjes (vergane) 
historie en markante Nuenense gezichten te ko-
men bewonderen in het Weefhuis, voordat de fo-
to-expositie daar wordt ingericht met de geno-
mineerde foto’s van de fotowedstrijd. Zaterdag 
10 en zondag 11 september van 12.00 tot 17.00 
uur in ’t Weefhuis in Nuenen.

Expositie fotowedstrijd NGN200 jaar in 't weefhuis
In het kader van 200 jaar Nuenen Gerwen en Ne-
derwetten organiseerden IVN Nuenen en Heem-
kundekring De Drijehornick samen met stichting 
NGN200 een fotowedstrijd. De afgelopen maan-
den konden amateurfotografen uit Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten foto's inzenden in drie ver-
schillende categorieën: 
1. Natuur binnen de bebouwde kommen van 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten

2. Historische monumenten in Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten

3. Het getal 200 in het kader van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten

Aan de oproep om foto’s in te zenden werd volop 
gehoor gegeven en er kwamen vele mooie foto's 
binnen. Alle inzendingen zijn beoordeeld door een 
vakjury die bestaat uit John Geven, Marie Louise 
Nijsing en Robert-Jan Hoogerbrug. Zij nomineer-
den 45 foto’s en deze worden nu geëxposeerd. 

Al op 16 september worden per categorie de drie 
prijswinnaars bekendgemaakt. Zij ontvangen 
naast een juryrapport een Centrum-cadeaubon. 
Alle 45 genomineerden ontvangen na de exposi-
tie de afdruk van hun eigen foto op aluminium. 
Op zaterdag 17 september opent de foto-exposi-
tie waarin de 45 genomineerde foto’s geëxpo-
seerd worden. De expositie is op 17 en 18 en op 
24 en 25 september van 12.00 tot 17.00 uur gratis 
te bezoeken in het 't Weefhuis aan de Lucas van 
Hauthemlaan 1 in Nuenen.
 
Gebakken aarde
Tegelijkertijd is de expositie 'Gebakken aarde' met 
alledaagse dingen uit het dagelijks leven in Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten in 't Weefhuis te be-
zichtigen. Voor deze expositie werkten cursisten 
van keramiekatelier Paula Groote-Versteegen met 
klei aan het thema Nuenen, Gerwen, Nederwetten 
200 jaar. Niet zelden is daarbij gebruik gemaakt 
van plaatselijke grondstoffen: bladeren van de bo-
men en maisstengels uit Nuenen zijn verbrand en 
de assen daarvan als glazuur gebruikt.
  
De foto's en keramiekwerkstukken van makers 
uit ons eigen dorp vormen samen een unieke ex-
positie, die zeer de moeite waard is.
Kom daarom zeker een kijkje nemen in een van 
beide weekenden!

Rabo ClubSupport: stem op DOEN!
DOEN! KPJ Nederwetten doet ook dit jaar weer mee met de Rabo Club-
Support Campagne. Tot en met dinsdag 27 september kunnen leden van 
de Rabobank, via de app, stemmen op onze vereniging. Hoe meer stem-
men we krijgen, hoe meer geld we kunnen verdienen!

Het te verdienen geld, zullen we in-
zetten om vernieuwende sportieve 
activiteiten te kunnen blijven organi-
seren. We doen dit graag voor jong & 
oud, voor onze leden maar ook voor 
het gehele dorp! Denk hierbij bij-
voorbeeld aan een nieuwe Wèttegij’t 
Quiz in het voorjaar van 2023!

Dus, geeft het door: stem op DOEN!!
Alvast bedankt!
DOEN! KPJ Nederwetten 

Stemmen kan via link: https://www.
rabobank.nl/leden/clubsupport/
stemmen.

Eefje wilde graag deze foto delen en vertelt: “Zondag was ik met 
mijn zoontje Mees, (bijna 2 jaar) op de valreep nog even bij de festi-
viteiten van NGN200 bij de molen gaan kijken. Terwijl er hoorbaar 
op de achtergrond hooibalen werden gemaakt, was Mees in alle 
rust even de ‘zandstrooier’.”
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Heico wordt Fietsskuur 
en Bonteboel
Door Janneke Mes

Begin juli jl. sloot rijwielhandel Heico de deuren. Na 45 jaar werken kreeg 
Heinz Stachuletz de kans om zijn zaak op de Weverstraat te verkopen aan 
Reinald en Esther van den Nieuwenhof. Zij zullen daar hun twee bedrij-
ven Fietsskuur en Bonteboel openen. Hieronder hun verhaal.

Heico
Sleutelen aan brommers deed Heinz 
al vanaf zijn jeugd en hij haalde zijn 
diploma's als monteur in Duitsland 
waar hij oorspronkelijk vandaan 
komt. Op brommervakantie in Neder-
land ontmoette hij Cobie met wie hij 
trouwde in 1965. Heinz werkte enkele 
jaren voor een
baas maar wilde
graag een eigen
zaak.
In 1977 konden 
hij en Cobie hun 
droom gaan waar-
maken in Nuenen 
met rijwielhandel 
Heico. Heinz deed reparaties van 
brommers en fietsen in de werk-
plaats, Cobie deed de verkoop en ad-
ministratie. Ze waren een goed team 
en woonden boven de zaak met hun 
twee dochters. De Honda SS50 was 
de eerste brommer die ze verkoch-
ten. Na verloop van tijd stopten ze 
met de verkoop van brommers en 
richtten zich op de fietsverkoop. 
Heinz had zich 25 jaar geleden al ge-
specialiseerd in de elektrische fiets, 
van het merk Sparta. Hij is met alle 
vernieuwingen meegegaan, bleef 
zich ontwikkelen.

De cirkel is rond
Toen de zaak veertig jaar bestond, 
dachten Heinz en Cobie nog lang 
niet aan stoppen. Ze wilden zeker het 
vijftigjarig bestaan gaan halen. Maar 
het is toch anders gelopen. Vier jaar 

geleden overleed Cobie. Hoewel hij 
zelf bijna tachtig jaar is en alles de af-
gelopen jaren alleen moest doen, is 
Heinz toch met zin blijven werken 
voor de trouwe klantenkring die ze in 
al die jaren hadden opgebouwd. De 
contacten met de mensen zijn ook 
vaak persoonlijk; hij kreeg de laatste 

jaren meerdere 
keren een taart of 
een lekkere maal-
tijd van klanten, 
vertelt Heinz met 
een brede glim-
lach. Af en toe 
kreeg hij de vraag 
of hij de winkel 

wilde verkopen maar daar had hij 
lang geen oren naar. Totdat Reinald 
en Esther van den Nieuwenhof op 
een dag aanklopten. Toen Heinz 
hoorde dat Reinald er een fietsen-
zaak wilde starten en zelf ook een 
connectie heeft met het pand, was 
het voor hem geen moeilijke keuze 
om de winkel over te dragen. Dit was 
voorbestemd! Dat hij ook snel een fij-
ne vriendschappelijke klik met zijn 
opvolgers had bevestigde Heinz' be-
slissing nog meer. Hij vindt het fijn 
dat Reinald en Esther net zo'n hart 
voor de zaak hebben als hij en Cobie 
altijd hebben gehad. Hij gunt hen 
een mooie toekomst. Zelf blijft Heinz 
boven de winkel wonen en zal hij nog 
wel eens in de werkplaats te zien zijn 
als vraagbaak. Verder laat hij de toe-
komst helemaal open en heeft hij nu 
de tijd om te fietsen, reisjes te maken 

naar Duitsland en 
tijd door te bren-
gen met zijn kin-
deren en kleinkin-
deren.  

Fietsskuur
Net als Heinz is 
Reinald al in zijn 
jeugdjaren be-
gonnen met sleu-
telen. Hij heeft ja-
renlang meege-
holpen in de fiet-
senzaak van zijn 
oom. Hij is uitein-
delijk meubelma-
ker geworden 
maar bleef daar-
naast fietsen re-
pareren. De laat-
ste jaren heeft hij 
bij wielershop Ru-
bino gewerkt. Een 
paar jaar geleden 
wilde hij gaan on-
derzoeken of een 
eigen zaak iets 
voor hem was. Bij 
zijn ouders op de 
Opwettenseweg 

heeft hij de af-
gelopen twee 
jaar een eigen 
werkplaats ge-
had in de 
'skuur' achter 
het huis. Dit 
liep goed en 
de plek werd 
al snel te klein, 
ook omdat hij 
zich wilde 
richten op de 
verkoop van 
fietsen.
Hij ging op zoek naar een ander 
pand. Ook zijn vrouw Esther wilde 
een nieuwe stap zetten met haar be-
drijf Bonteboel. Zij kregen een tip van 
een vertegenwoordiger om bij Heico 
te informeren. De klik met Heinz was 
er direct. Het mooie toeval is dat het 
pand van Heico hetzelfde huis is waar 
Reinald zijn eerste levensjaren heeft 
gewoond. Hier had zijn oom destijds 
een fietsenzaak die enkele jaren be-
heerd werd door Reinalds ouders, tot 
Heinz en Cobie de zaak overnamen. 
Dus ook voor Reinald is de cirkel 
rond. 
Esther heeft zich over de jaren ook 
meer verdiept in 
de rijwielen en 
zal de verkoop 
onder haar hoe-
de nemen. Ze 
gaan zich richten 
op stads- en toer-
fietsen van het 
merk BSP en Velo de Ville (zelf confi-
gureerbaar) en elektrische fietsen 
met motoren van Shimano en Bosch. 

Bonteboel maakt ook een vlucht
De verkoop van fietsen wil Esther 
gaan combineren met het werk voor 
haar eigen illustratiebedrijf. In de 
zaak komt een kleine instore winkel 
van Bonteboel. Zij maakt al ruim tien 
jaar illustraties voor geboortekaart-
jes, flyers, posters en bijzonder zijn 
haar complimentenkaartjes met een 
leuke tekst of spreuk. Esther houdt 
van het spelen met beeld en woord. 
Kenmerkend voor haar werk is speels-
heid, humor en positiviteit. Zij wil met 
haar illustraties 'een glimlach op je 
gezicht toveren'. Zij werkt in opdracht 
voor particulieren en bedrijven. 

Ook heeft zij het kinderboek 'Lotte en 
Fenna' uitgebracht, een doe-boek 
wat onder andere op scholen ge-
bruikt kan worden om spelenderwijs 
kennis te maken met allerlei bijzon-
derheden van Europa. Esther heeft er 
veel zin in om haar bedrijf verder uit 
te laten groeien.

Gemoedelijkheid met een glimlach
Reinald en Esther willen met Fiets-
skuur en Bonteboel ieder hun eigen 
passie combineren in hun nieuwe 
zaak op de Weverstraat. Zij hopen dat 

klanten zich wel-
kom voelen en zij 
willen dit ook la-
ten uitstralen in 
het interieur, wat 
Reinald zelf ge-
bouwd heeft. De 
werkplaats van 

Reinald is centraal gelegen in de 
zaak. Met barkrukken, nostalgische 
elementen en een bankje buiten wil-
len ze uitnodigen tot laagdrempelige 
aanloop en gemoedelijkheid. Reinald 
en Esther: ''Niet de verkoop maar de 
beleving staat bij ons voorop, zodat 
mensen met een glimlach naar bui-
ten gaan''. Ze hopen net zo'n fijne 
vaste klantenkring op te bouwen als 
Heico altijd heeft gehad. 

Na de zomervakantie zijn ze openge-
gaan. Op zaterdag 17 september is 
de feestelijke officiële opening. Rei-
nald en Esther nodigen iedereen uit 
om tussen 9.00 en 17.00 een kijkje te 
komen nemen op Weverstraat 41. 
Voor meer informatie zie www.
fietsskuur.nl en www.bonteboel.nl

Gespreksavond 
voor naasten van 
iemand met een 
eetstoornis 

Je hebt een kind of partner met 
een eetstoornis en wil graag pra-
ten met lotgenoten. Om verhalen 
uit te wisselen of van elkaar te le-
ren. Maar vooral om te praten met 
mensen die je begrijpen en jouw 
gevoel herkennen.
 
De gespreksavonden vinden plaats 
vlakbij Eindhoven op woensdag 
avond 7 september, 5 oktober, 2 no-
vember en 7 december.
 
De avond bestaat uit:
Introductie: Je stelt jezelf kort voor, 
en vertelt over jouw zoon/dochter/
partner met een eetstoornis en wat 
dat met jou doet.
Het uitwisselen van ervaringen en/of 
een thema-avond: je brengt in wat je 
met anderen wil delen of waarover je 
vragen hebt, alles is goed. Ook als je 
alleen wil luisteren.
 De groep wordt begeleid door moe-
ders met ervaring in het hebben van 
een kind met een eetstoornis en zor-
gen dat iedereen die dat wil voldoen-
de aan bod komt. Je maakt deel uit 
van een vaste groep. Er wordt een 
kleine bijdrage gevraagd die groten-
deels gebruikt wordt voor gastspre-
kers.

Helpt Elkander heeft huurwoningen 
voorzien van nieuwe rookmelders
Vanaf 1 juli is het in woningen verplicht om goedgekeurde rookmelders 
te hebben hangen. Gelukkig hoefden de huurders van Helpt Elkander 
daar niet zelf voor te zorgen. Dat heeft de woningstichting voor hen ge-
daan. Zonder daarvoor een vergoeding te vragen. Elektrotechnisch Buro 
Van Keulen uit Nuenen was geselecteerd om de 1350 huurwoningen te 
voorzien van nieuwe rookmelders. In een paar maanden tijd was de klus 
geklaard.

Rookmelders dragen bij aan de vei-
ligheid in huis. Op iedere verdieping 
met een woonkamer, slaapkamer of 
keuken moet een rookmelder han-
gen. Zo krijgen de bewoners sneller 
een waarschuwing bij rook of brand. 
De rookmelders voldoen aan alle 
wettelijke normen en zijn voorzien 
van een batterij die 10 jaar meegaat.

Bijna alle woningen zijn nu voor-
zien van nieuwe rookmelders
De meeste woningen zijn bezocht 
zonder een afspraak te hoeven ma-
ken. De bewoners die niet thuis wa-
ren, zijn later opnieuw bezocht, na-
dat hiervoor een afspraak was ge-
maakt. Meneer Sanders uit de Lin-
denhof is heel tevreden. “Ik was op 
het moment toevallig thuis, dus de 

Nog zo’n 40 woningen te gaan
Een beperkt aantal woningen is nog 
niet voorzien van nieuwe rookmel-
ders, omdat met die bewoners nog 
geen afspraak gemaakt kon worden. 
Die bewoners worden opgeroepen 
om zelf alsnog een afspraak te ma-
ken. Daarvoor kan men telefonisch 
contact opnemen met de opzichter, 
Tim van der Aa via (040) 283 45 08 of 
via info@helpt-elkander.nl.

Meneer Sanders is tevreden met zijn nieu-
we rookmelder

monteur kon direct aan de slag. Hart-
stikke goed gegaan, vlug gegaan, 
hooguit een kwartiertje werk en de 
monteur was alweer klaar. Compli-
menten aan de monteur die alles ook 
nog eens netjes heeft achtergelaten. 
Ik ben super tevreden; een fijn en vei-
lig gevoel.”

Maatwerk
Op één adres is een speciaal systeem 
aangebracht, omdat de bewoner doof 
is. Het systeem is voorzien van flits- en 
trillingssignalen zodat de bewoner kan 
zien of voelen als er iets aan de hand is.

Geef uw stem aan Senergiek tijdens 
de Rabo ClubSupport weken 
In de periode 5 september t/m 27 september kunt als lid van de Rabobank 
weer stemmen op een favoriete club of vereniging. Het aantal stemmen 
voor een club bepaalt het bedrag dat de RaboBank ter ondersteuning van 
een bepaald doel schenkt.
 
Senergiek wil met de donatie via 
Rabo ClubSupport de komende jaar-
periode specifieke informatiebijeen-
komsten organiseren voor alle senio-
ren van Nuenen. Sprekers gaan inlei-
dingen houden over zaken die senio-
ren bezighouden. Hoe houd je een 
prettige sociale omgeving ook op la-
tere leeftijd, hoe organiseer je goede 
thuishulp, waar betrek je kleinschali-
ge zorg, hoe kan je eigen woonwen-
sen realiteit laten worden, hoe kan je 
ontmoetingen creëren met andere 
senioren over ervaringen en belevin-
gen die eigen zijn aan het ouder wor-
den; daarbij willen we heldere infor-
matie verstrekken over wettelijke re-
gelingen in Jip en Janneke-taal.

Senergiek is een krachtige senioren-
vereniging in Nuenen met ongeveer 

1600 leden. Wij bieden onze leden 35 
activiteitenclubs aan waarin zij elkaar 
in prettige spelomgeving op onge-
dwongen wijze kunnen ontmoeten. 
Veel aandacht is er voor gym en be-
wegen. De tweede pijler is die van de 
belangenbehartiging. We staan se-
nioren bij in het invullen van de be-
lastingformulieren, zijn behulpzaam 
bij de thuisadministratie en geven 
persoonlijk advies bij woon- en zorg-
kwesties en levensvraagstukken.
 
We roepen alle Rabobankleden op 
om voor dit doel op Senergiek te 
gaan stemmen.
  

IVN Mantelzorg-
wandeling:  
Kom jij ook 
wandelen?
Ontspan, ervaar het effect van na-
tuurbeleving op welzijn en ont-
moet lotgenoten. ‘Fijn in de na-
tuur, met mensen die weten wat 
zorg inhoudt en kunnen luisteren’. 

Voor wie: mensen met dementie en 
hun mantelzorgers uit Nuenen
Locatie: Leeflandgoed Opwetten 
dagbesteding, Opwettenseweg 132 
Nuenen. Datum: woensdag 21 sep-
tember. Tijd: 14.00–15.00 uur
Kosten: gratis

Meld je aan door een mail te sturen 
naar steunpuntmantelzorg.nuenen@
levgroep.nl
Gemeente Nuenen organiseert de 
wandeling in het kader van Wereld 
Alzheimer Dag van 21 september.



ROND DE LINDE week 36 Donderdag 8 september 2022

 

SPORTSPORT

Het opa/oma/kind toernooi 
van Nuenen!
 
Op vrijdag 16 september trappen we de Nuenense Sportweek af met het 
opa-oma-kind toernooi. Tijdens dit leuke toernooi kun jij als opa of oma 
jezelf opgeven om deel te nemen aan Walking Sports. Walking Sports zijn 
verschillende bewegingsvormen voor 55+'ers die op een rustig tempo 
worden uitgevoerd. Deze aangepaste spelvormen zijn uitermate geschikt 
voor ouderen die op een gezonde manier en zonder blessuregevaar wil-
len blijven bewegen. 
En het allerleukste is, je mag je 
kleinkind(eren) meenemen! Samen 
met opa of oma 'wandelend' sporten. 
Heb jij ook altijd al eens willen voet-
ballen of korfballen met je oma of 
opa? Dan is dit je kans! Doe ook mee 
en geef je op voor het opa-oma-kind 
toernooi. Dit spektakel vindt plaats 
vrijdag 16 september van 16.00 tot 
17.30 uur voor jong en oud!
Inschrijven kan via www.actiefnue-
nen.nl of door een mail te sturen 
naar: stan.hendriks@levgroep.nl. Ver-
meld bij je inschrijving ook even de 
leeftijd van de kleinkinderen.
Het opa-oma-kind toernooi wordt 
aangeboden door korfbalvereniging 
NKV Nuenen, voetbalvereniging 
RKSV Nuenen, Stichting Sportief wel-
zijn en Actief Nuenen (onderdeel van 
de LEVGroep). 

Nationale Sportweek in Nuenen
Het opa-oma-kind toernooi maakt 
deel uit van de Nuenense Sportweek. 

Tijdens de Nuenense sportweek wil-
len we zo veel mogelijk mensen in-
spireren om een leven lang te genie-
ten van plezier van sport. In Nuenen 
gaan we tijdens deze week dus lekker 
met zijn allen sporten en bewegen!

In de week van 16 t/m 24 september 
zet heel Nuenen zich in om te gaan 
bewegen. Er worden allerlei leuke ac-
tiviteiten georganiseerd. Kijk op 
www.actiefnuenen.nl voor het volle-
dige programma. 

Meer informatie?
Ga naar: www.actiefnuenen.nl, of 
neem contact op met buurtsport-
coach Stan via: stan.hendriks@lev-
groep.nl of bel: 0640201556. 
 
Vrijdag 16  september van 16.00 tot 
17.30 uur Het opa/oma/kind toer-
nooi van Nuenen.
Inschrijven www.actiefnuenen.nl of 
stan.hendriks@levgroep.nl

Showkorps O&V na kampioenschap 
en zomerstop weer van start
Na het behalen van het wereldkampioenschap show 2nd division in juli 
hebben de leden van Showkorps O&V | Nuenen enkele weken van een 
welverdiende zomerstop kunnen genieten. Sinds afgelopen week zijn ze 
echter weer van start gegaan.

Met een korte showrepetitie en het 
terugkijken van de opname van de 
kampioensshow werd onder het ge-
not van een hapje en drankje het sei-
zoen afgetrapt. Een goede voorberei-
ding op het eerste optreden van het 
seizoen, het openen van Ezeltjesdag 
op het Eeneind en een optreden tij-
dens de viering van Nuenen Gerwen 
Nederwetten 200 jaar.

Ben je benieuwd of lid worden van 
een showkorps wellicht iets is voor 
jou? Email gerust naar secretariaat@
showkorpsov.nl om te informeren 
naar de mogelijkheden of om een re-
petitie bij te wonen.

Music Kids
Dit jaar start ook weer een nieuw sei-
zoen Music Kids. Kinderen uit groep 
4, 5, en 6 maken bij Music Kids een 
jaar lang gratis kennis met muziekin-
strumenten, muziektermen, en dans 
en beweging. 
Er zijn nog plekken beschikbaar. In-
schrijven of meer informatie opvra-
gen kan via musickids@showkorps-

ov.nl. Vermeld graag bij de inschrij-
ving de naam en de geboortedatum 
van uw kind, en contactgegevens 
zoals een telefoonnummer.

Geslaagde seizoensopening 
NKV korfbal
Afgelopen weekend is het seizoen 2022-2023 weer opgestart bij korfbal-
vereniging NKV. Velen wisten de weg naar het Wettenseind weer te vin-
den, ondanks dat nog een deel van de leden op vakantie was. Komend 
weekend begint echter de competitie alweer. Nog nagenietend van de 
vakantie en voorzien van heerlijk weer, zoals eigenlijk al heel de zomer, 
werd het een gezellige en geslaagde dag.

’s Morgens stond er voor alle leef-
tijdscategorieën van de jeugd een 
ouder – kind wedstrijd op het pro-
gramma. Het blijkt dan nog niet zo 
gemakkelijk te zijn als het eruit ziet. 
De ouders leken daarbij nog fanatie-
ker dan de kinderen. Uiteindelijk had 
iedereen enorm veel lol. ’s Middags 
was er voor alle leeftijden een schot-
competitie. Er werd fanatiek gestre-
den voor de eer en een heerlijke vlaai. 
Na afloop werd er natuurlijk nog ge-
zellig nagepraat onder het genot van 
een drankje. Het was zeer geslaagd. 
Volgend jaar weer!
Komend weekend speelt alleen de 
selectie uit en alle overige teams 

thuis. Zowel het eerste als tweede 
mogen op bezoek bij EKCA in Arn-
hem. Voor het eerste betekent dit 
meteen een wedstrijd tegen de ploeg 
waarvan, in de afgelopen zaalcompe-
titie, de wedstrijd om promotie naar 
een klasse hoger werd verloren. Om 
11.00 uur kun je de C komen bewon-
deren in het tenue van hun nieuwe 
sponsor. Deze zal dan bekend wor-
den gemaakt. Ook beginnen de aller-
jongsten (4 tot 7 jaar) weer met hun 
‘trainingen’ om 10.30 uur. Kom gerust 
eens een keertje kijken of meedoen. 

Voor het volledige programma, zie 
onze website www.nkvkorfbal.nl.

Wielerevent NGN200 ‘Daantje en Dommel gaan fietsen‘

Fietsroute trekt weinig deelnemers
Het eerste evenement van het feestweekeinde NGN200 heeft weinig 
deelnemers getrokken. Welgeteld 22 fietsers kwamen opdagen voor het 
wielerevent voor kinderen afgelopen zaterdag. 

GEZOCHT 

ZELFSTANDIGE, GEMEUBILEERDE 
WOONRUIMTE 

Seniorenechtpaar zoekt voor de periode medio 
februari tot medio april 2023 een zelfstandige, 

gemeubileerde woonruimte in Nuenen, Gerwen of 
Nederwetten. 

06-53978927 

Bevers Scouting Rudyard 
Kipling stellen zich graag voor
Bevers zijn niet alleen dieren die dammen bouwen, maar ook de jongste 
scouting speltak die samen plezier maken! Zo ook de bevers van Scouting 
Rudyard Kipling: elke zaterdag van 10.00 – 12.30 uur in de mooie bossen 
van de Papenvoortse Heide. En mocht je 5 of 6 jaar zijn, dan heb je geluk: 
we hebben weer een aantal plaatsjes vrij.

 
De organisatoren NGN200 en Toer-
club Nuenen hadden een avontuur-
lijke fietsroute uitgepijld. Het was 
een behendigheidsparcours met een 
lengte van 1800 meter langs wind-
molen De Roosdonck, het Van Gogh-
kerkje, het gemeentehuis, ‘t Weefhuis 
en Weverkeshof. De start was op het 
evenemententerrein waar de deelne-
mers door een cirkelvormige carrou-
sel fietsten. Alle 800 leerlingen uit 
groep 6, 7 en 8 van de basisscholen 
uit Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
waren uitgenodigd voor dit evene-
ment met als motto: ‘Daantje en 
Dommel gaan fietsen’. Leerlingen uit 
lagere groepen fietsten met hun ou-
ders de route.  

Cursussen Literatuur 
en Kunstgeschiedenis
Al enkele jaren geeft Ine Pels cur-
sussen Literatuur en Kunstgeschie-
denis. Zij is neerlandica en heeft 
kunstgeschiedenis gestudeerd. 

In verband met covid en de nog 
steeds vereiste voorzichtigheid 
geeft zij die cursussen uitsluitend 
nog via Zoom.

De lezingen worden ondersteund 
met een uitgebreide powerpoint zo-
dat er veel te zien is op het scherm. Er 
zijn voor komend seizoen wat plaat-
sen vrijgekomen.

Vijf zoomlezingen Literatuur 
met digitale handout.
Op maandagmiddag (14.00-16.00 uur) 
en donderdagavond (20.00-22.00 uur):
-ma 26, do 29 sept: Nico Dros, Willem 
die Madoc maakte
-ma 21, do 24 nov: Arundhati Roy, De 
God van de kleine dingen
-ma 9, do 12 jan: Imme Dros, Gisterland
-ma 27 feb, do 2 mrt: Hervé le Tellier, 
Anomalie
-ma 3, do 6 apr: Anna Enquist, Sloop

Vijf zoomlezingen Kunst-
geschiedenis met digitale handout
Op maandagavond (20.00-22.00 uur) 
dinsdagavond (20.00-22.00 uur) of 
woensdagmiddag (14.00-16.00 uur):
-ma 26, di 27, wo 28 sept: Mycene en 
Epidauros
-ma 21, di 22, wo 23 nov: Ontwikkeling 
van de Japanse prentkunst
-ma 9, di 10, wo 11 jan: Johannes Ver-
meer 1632-1675
-ma 27, di 28 feb of wo 1 mrt: Jean 
François Millet (1814-1875)
-ma 3, di 4, do 5 apr: Fernando Botero 
(1932)

De kosten van beide cursussen zijn € 
35,-. Opgave bij Mevr. I. Pels, tel 
0644264189, email i.pelsvandeven@
gmail.com.

(Foto’s Cees van Keulen)

Omdat niet iedereen weet wat we bij 
scouting allemaal doen, stellen wij ons 
graag voor. We hebben een leuk filmp-
je gemaakt. Scan de code en je krijgt 
een goed beeld van wie wij zijn!
Heel veel kijkplezier van de Bevers 
Scouting Rudyard Kipling, Papenvoort-
se Heide 5b, www.rudyardkipling.nl



ROND DE LINDE week 36 Donderdag 8 september 2022

Bezoek onze open dag
zaterdag 24 september

Kom kijken bij het slijpen, frezen 
& meten

Kom kijken bij het slijpen, frezen 
Benieuwd 
wat er hier achter 
de schermen 
gebeurt? 

werkenbijderooynuenen.nl/opendagDE ROOY Slijpcentrum

Precision
Collseweg 19 | Nuenen

Welkom bij 

Deja-Vu 
Restaurant 
Nuenen

Ontdek een unieke 
fusie van de 
Europese keuken 
met de authentieke 
Aziatische keuken. 
 
Proef onbeperkt in 
een relaxte setting 
van ons unieke 
aanbod.

Reserveer online op https://dejavu-nuenen.nl Of bel: 040 785 6340


