
 
 

We maken er geen gewoonte van, maar er 

waren zoveel nieuwtjes dat we deze 

maand toch maar een extra nieuwsbrief 

uitbrengen. We hopen dat u inspiratie vindt voor mooie, 

culturele uitjes overdag. En natuurlijk ook het laatste nieuws 

over onze film in juli! 
 

Cultuur Overdag – vrijdag 22 juli 2016 – ‘The Butler’ 
 

Aanvang film: 10.30 uur 

Foyer open vanaf 10.00 uur 

Pauze (15 min.) om 11.30 uur 

Einde film: ongeveer 13.00 uur 

Prijs: € 6,50 (incl. koffie/thee) 

Plaats: Het Klooster (Park 1, Nuenen) 
 

Inhoud film: In de Amerikaanse film 

uit 2013, gaat het over het 

levensverhaal van de zwarte butler 

Cecil die in Amerika tijdens drie 

decennia zeven presidenten 

bediende. Het is niet alleen een film 

over de Amerikaanse geschiedenis en rassendiscriminatie, 

maar gaat ook over de kracht van de familieband. 

Het verhaal is gebaseerd op het leven van Eugene Allen, die 

vanaf 1952 daadwerkelijk butler was van zeven Amerikaanse 

presidenten waaronder Richard Nixon, John F. Kennedy en 

Ronald Reagan.  

Regisseur: Lee Daniels; hoofdrollen voor o.a. Forest Whitaker 

en Oprah Winfrey. Bekijk de preview via YouTube:  

https://youtu.be/70H83F3Zsqg  
 

Peeltrofee 2016: u kunt nog steeds stemmen! 

Cultuur Overdag is al twee weken de 

publieksfavoriet. Heeft u al op ons 

gestemd: onze hartelijke dank daarvoor.  

Als u nog geen kans heeft gezien te 

stemmen: stemmen kan tot 10 juli. 
 

Hoe kunt u ons helpen? 

Stemmen is heel eenvoudig via de website van de Peeltrofee. 

Nog eenvoudiger is het door te klikken op de volgende link: 

https://www.peeltrofee.nl/applications/peeltrofee/assets/aja

x/project?p=40&editie=2016  

 

Het Blue Planet Harp Ensemble: SpaceWalk 2016 

Op zondag 3 juli gaat het Blue Planet Harp Ensemble muzikaal 

op reis. Het ensemble bestaat uit 25 harpistes, leerlingen van 

Inge Frimout en Valérie Rijckmans (Kunstkwartier). Muzikale 

gast is de bekende meesterviolist Ernö Olah. Op speciaal 

verzoek zal hij ook spelen op zijn zingende zaag. 
 

Voor het concert geeft de 

Belgische astronaut Dirk 

Frimout een korte inleiding 

over zíjn ruimtereis. Tijdens 

het concert ziet u prachtige 

unieke foto’s die in de 

ruimte zijn gemaakt van de 

aarde en planeten.  
 

Er zijn optredens om 14.00 uur en om 16.00 uur in de ‘John 

Geven Studios’ (Spegelt 45, Nuenen). De locatie is ook voor 

mindervaliden zeer goed toegankelijk.  
 

Entree (incl. consumptie): € 7,- (volwassenen); € 5,- (kinderen 

t/m 12 jaar). Meer informatie via www.blueplanetharp.nl  

Kaarten zijn te bestellen per mail: info@blueplanetharp.nl of 

via 06-12941978. Vermeld uw naam, adres + telefoonnummer. 
 

Een culturele fietstocht voor het goede doel!  

Een aantal Lionsclubs organiseert een fietstocht voor het 

goede doel, te weten Spieren voor Spieren. De route is 

gebaseerd op de ‘Vincent van Gogh’-route Nuenen. 

Logischerwijs is het start- en 

eindpunt Nune Ville (Berg 24, 

Nuenen).  U kunt starten tussen 

12.00 en 13.00 uur.  
 

De route van 40 kilometer voert 

langs schilderachtige plekken in 

Nuenen, Best en Eindhoven. 

Onderweg zijn posten met een 

gratis hapje. Na afloop bent u 

welkom in de tuin van Nune Ville 

voor een gezellige barbecue met 

muzikale omlijsting.  
 

Kosten: € 17,50 p.p voor fietstocht en barbecue. Drankjes 

tijdens de barbecue zijn voor eigen rekening. De organisatie 

heeft ons laten weten dat aanmeldingen tot 26 juni per mail 

nog mogelijk zijn via: fietstocht@lionsnuenen.nl   
 

Zou u mee willen doen, maar is 40 kilometer fietsen wat veel? 

Geen nood! Deelnemers krijgen een knooppuntenroute mee, 

zodat zelf beslist kan worden welke afstand uiteindelijk wordt 

gefietst.  

 

Kunstenaar Roxanne Swan: afscheid met een cadeau 

Na 24 jaar wonen, werken en creativiteit in Nuenen, neemt 

kunstenaar Roxanne Swan (=Thea van Eijk) afscheid van 

Nuenen, als inwoner én als kunstenaar. Een deel van haar 

collectie wordt geschonken aan instellingen van de 

ArchipelGroep in Nuenen: De Akkers en het Jo van Dijkhof.  

Haar schilderijencollectie wordt geëxposeerd in de voormalige 

galerie Het Weefhuis waar alles met 75% korting te koop is: ze 

doneert de gehele opbrengst aan goede doelen in Nuenen.  

U bent van harte welkom in Het Weefhuis (Lucas van 

Hauthemlaan 1, Nuenen) op zaterdag 2 juli en zondag 3 juli 

van 14 tot 17 uur.  Meer informatie: www.roxanneswan.nl 

 

Volgende Nieuwsbrief 

De volgende Nieuwsbrief kunt u begin juli verwachten. 
 

Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van Cultuur Overdag. Onder 

deze naam organiseert een vrijwilligersgroep uit Nuenen culturele 

activiteiten voor iedereen met tijd overdag. Ze zijn te bereiken via 

info@cultuuroverdag.nl of via www.facebook.com/cultuuroverdag  

Website van Cultuur Overdag: cultuuroverdag.wordpress.com  

De digitale nieuwsbrief wordt uitsluitend per mail verspreid.  

Aan- of afmelden voor de nieuwsbrief kan per e-mail. 

 


