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Frank van Welie

Mijlpaal in Nuenen!
Deze week hebben we de 200.000e bezoeker sinds de opening in 2010 in het
zonnetje gezet! Ondanks de uitdagingen van afgelopen jaren, wisten de
bezoekers ons nog steeds te vinden, gelukkig. De museumkaart zorgde voor
een extra stroom mensen die ons huidige museum met enthousiasme
bekeken. En nu dus 200.000e bezoeker. Het past simpelweg niet meer in ons
huidige pand.
En de bouw van het nieuwe deel? Dat gaat hard. We zitten op schema!
Vriendelijke groet uit Nuenen,
Jan Kees Lemkes, voorzitter
juli 2022

200.000 bezoekers!
De 200.000e bezoeker was blij
verrast deze week. Familie Bakker
uit Gouda kreeg uit handen van
directeur Simone van der Heiden een
mooi Nuenens cadeau, en uiteraard
koffie met gebak!
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Bouw zit op schema
Het gaat hard met de uitbreiding van
ons museum. Ook met de zinderende
zon werken de mensen van BanBouw
uit Nuenen hard door.
De vloer is klaar, met daarin al het
leidingwerk verwerkt. Het leek wel
een dansvloer, zo glad.
Het groeit nu zienderogen: muren
schieten de lucht in, met duidelijk
zichtbare deuren en ramen.

Lees meer

Extra geopend deze zomer
Tijdens de zomervakantie is museum Vincentre op maandagmiddag, vanaf
13.00 tot 17.00 uur, extra geopend tot en met 29 augustus .

Lees meer

Wandelingen
Elke maand een andere wandeling in
en rond Nuenen, dat kan. Met Blokje
om, Dichter in beeld. Speciaal
gemaakt bij het 200 jarig bestaan
van Nuenen, Gerwen en
Nederwetten.
In augustus zal de wandeling door
het Nuenens Broek gaan, de
wandeling met gids is zondag 21
augustus.
In september is het gebied rond de
Roosdonck aan de beurt, de
wandeling met gids is 18 september.
De routekaartjes zijn in de week
daarvoor gratis verkrijgbaar in onze

Eric Verkooijen

museumshop.

Muziekspektakel Margot
Het verhaal van Margot Begemann en Vincent van Gogh is bijzonder. Speciaal
hiervoor is een muzikale toneelvoorstelling geschreven. Brass Band Nuenen
presenteert dit op 22 en 23 oktober in het Klooster in Nuenen!

Lees meer
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