
 

  

 

 

 

Voor het eerst twee activiteiten op één dag!  
 

 

De komende maanden staan er weer een aantal mooie activiteiten 

op de agenda, waarover meer is te lezen in deze nieuwsbrief. Op 

zondag 24 maart zijn er zelfs twee activiteiten: een klassiek 

concert in het Van Goghkerkje en in Dorpsboerderij Weverskeshof 

de finale van de Verhalenwedstrijd het kader van de Boekenweek. 

Voor elk wat wils dus. 

 

Ontvangt u mails van Cultuur Overdag niet? Kijk dan eens in uw 

spam-inbox, het zou kunnen zijn dat de betreffende mails daar wel 

te vinden zijn. Voeg in dat geval het mailadres van Cultuur 

Overdag toe als betrouwbare mailer. 

 

Verder willen we nogmaals laten weten dat het mogelijk is om 

cadeaubonnen te kopen voor de maandelijkse films. Deze zijn 

tijdens werkdagen te koop aan de balie van Het Klooster. Altijd 

leuk om cadeau te geven of te krijgen toch? 

Als de cadeaubon wordt gebruikt dienen ze voor aanvang van de 

film bij de balie van Het Klooster ingewisseld te worden voor een 

regulier filmkaartje. Uiteraard hoeft er dan niet nogmaals betaald 

te worden.  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Donderdag 14 maart: film 'Demain tout commence' 
 

 

 

 

 
 

Praktische gegevens 
Aanvang film: 10.30 uur (zaal open vanaf 10.15 uur) 

Foyer open voor koffie/thee: vanaf 10.00 uur 

Einde film: ongeveer 12.25 uur (zonder pauze) 

Prijs: € 6,50 (incl. koffie/thee) 

Locatie: Het Klooster (Park 1, Nuenen) 

Kaartverkoop: op werkdagen tijdens kantooruren aan de balie 

van Het Klooster 

 

Inhoud film 

Samuel heeft het goed voor elkaar. Hij zit nergens aan vast en 

woont dicht bij de mensen van wie hij houdt. Totdat een van zijn 

vroegere veroveringen Kristin uit Engeland voor de deur staat met 

de drie maanden oude Gloria, zijn dochter. Samuel blijft achter 

met baby nadat Kristin terugkeert naar Engeland. Hij reist haar 

achterna naar Londen, maar vindt haar niet. 

Samuel besluit zijn leven om te gooien en in Engeland te blijven. 

Jarenlang zorgt hij succesvol voor zijn dochter. Acht jaar later 

komt Kristin haar kind terughalen.  
 

 

Donderdag 21 maart: concert 'Ramses - de liederen' door Guus Westdorp 
 

 

Praktische informatie 
Aanvang: 14.30 uur 

Kerkje open vanaf 14.00 uur 

Eindtijd: ongeveer 16.00 uur 

Prijs: € 12,50 (incl. consumptie) 

Locatie: Van Goghkerkje (Papenvoort 2a, Nuenen) 

Vrije plaatskeuze 
Toegangskaarten zijn te koop via: 

* de ticketwebshop van Cultuur Overdag (betalen met iDeal), 

* op werkdagen tijdens kantooruren aan de balie van Het Klooster, 

* op 21 maart aan de deur bij het Van Goghkerkje (vanaf een half 

uur voor aanvang van het concert).  

 
Over het concert 

Guus Westdorp was eind 2017 al eens te gast bij Cultuur 

Overdag, als begeleider van Ernst de Corte. Ditmaal brengt hij 

een solo-programma met muziek van Ramses Shaffy 

‘Als Ramses en ik elkaar weer zagen klonk altijd zijn groet: ‘Dag 

lieve jongen, ben je daar weer!’. Wij herkenden elkaar, als we 

samen achter de piano zaten, als we ons verwonderden, als we 

beiden onze streken uithaalden, als we samen huilden en huilden 

van het lachen om de wereld om ons heen’. 

Met ‘Ramses – de liederen’ brengt Guus Westdorp een muzikale 

groet met het werk van levenskunstenaar Ramses Shaffy met wie 

hij jaren omging. Uitbundig, ingetogen en versierd met anekdotes 

voert hij je door velden van vurige liefdes, maar ook langs 

grachten, in nachten vol eenzaamheid en verlangen. En dan lijkt 

het weer even of Ramses door de zaal waart…. 
 

 

 

 

 

 
 

Dankzij de opbrengst van acties 

van Cultuur Overdag voor het 

Jan Linders Fonds geldt voor dit 

concert een verlaagde 

entreeprijs.  
 

 

 

Zondag 24 maart: concert Meredi Ensemble (kamermuziek) 
 

 

 

 

 

 
 

Praktische informatie 

Aanvang: 14.30 uur (kerkje open vanaf 14.00 uur) 

Eindtijd: ongeveer 16.00 uur 

Prijs: € 12,50 (incl. consumptie) 

Locatie: Van Goghkerkje (Papenvoort 2a, Nuenen) 

Vrije plaatskeuze 

Toegangskaarten zijn te koop via: 

* de ticketwebshop van Cultuur Overdag (betalen met iDeal), 

* op werkdagen tijdens kantooruren aan de balie van Het Klooster, 

* op 24 maart aan de deur bij het Van Goghkerkje (vanaf een half 

uur voor aanvang van het concert).  

 

Over het concert ‘De zucht van een onzichtbare fluit’ 

In dit concert staat de Franse muziek uit de 19e en 20e eeuw 

centraal. Er kan geluisterd worden naar muziek van Caplet, 

Chopin, Debussy, Faure, Gaubert, Ravel en Saint-Saëns. 

   
 

 



 

Zondag 24 maart: feestelijke Finale Verhalenwedstrijd bij Weverkeshof 
 

 

Het thema van de Boekenweek 2019 is ‘De moeder, de vrouw’. 

Rondom dat thema heeft Cultuur Overdag i.s.m. Bibliotheek 

Dommeldal Nuenen een verhalenwedstrijd georganiseerd. 

De inzendingstermijn is inmiddels verstreken: er zijn ruim 30 

verhalen ontvangen! Een 3-koppige jury gaat de verhalen 

beoordelen en maakt op 24 maart de vijf beste inzendingen 

bekend tijdens een feestelijk afsluiting in Dorpsboerderij 

Weverkeshof (Jonkheer Hugo van Berckellaan 5, 5671 CH 

Nuenen). De schrijvers van deze verhalen mogen hun eigen 

verhaal (laten) voorlezen. De uiteindelijke winnaar krijgt bovendien 

een mooie prijs, eeuwige roem en publicatie in diverse media.  

De middag wordt opgeluisterd door muziek van ‘Heren van het 

Atelier’, bestaande uit Kees van Cappellen, Kees Wijnen en Martin 

Bergmeijer. 

Bent u één van de schrijvers en/of wilt u gewoon graag komen 

luisteren? Iedereen is van harte welkom, de toegang is gratis, 

aanvang: 14.00 uur. Kom op tijd in verband met de verwachte 

drukte!  
 

 
 

 

 

 

 

Vrijdag 29 maart: concert Deshima Trio (kamermuziek) 
 

 

 

 
 

Dit concert wordt georganiseerd 

in samenwerking met 

Stichting Muziek in Huis  
 

Praktische informatie 
Aanvang: 15.00 uur 

Zaal open vanaf 14.45 uur 

Eindtijd: ongeveer 16.00 uur 

Prijs: € 7,50 (incl. koffie/thee na afloop) 

Locatie: Het Klooster (Park 1, Nuenen) 

Vrije plaatskeuze 
Toegangskaarten zijn te koop via: 

* de ticketwebshop van Cultuur Overdag (betalen met iDeal), 

* op werkdagen tijdens kantooruren aan de balie van Het Klooster 

(Park 1, 5671 GA Nuenen) 

 
Over het concert 

Het Deshima trio komt elke keer weer met verassende 

programma’s om uw concert tot een onvergetelijk moment te 

maken. Het exacte programma wordt binnenkort bekend gemaakt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 9 april: film 'Django' 
 

 

Praktische gegevens 
Aanvang film: 10.30 uur (zaal open vanaf 10.15 uur) 

Foyer open voor koffie/thee: vanaf 10.00 uur 

Einde film: ongeveer 12.15 uur (zonder pauze) 

Prijs: € 6,50 (incl. koffie/thee) 

Locatie: Het Klooster (Park 1, Nuenen) 

Kaartverkoop: op werkdagen tijdens kantooruren aan de balie 

van Het Klooster 

 
Inhoud film 

De film vertelt het verhaal van de in België geboren Franse Sinti-

gitarist Django Reinhardt. 

In 1943 bevindt Django zich in het bezette Frankrijk en hoewel de 

nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog de zigeuners vervolgen 

laten ze hem met rust en vragen ze hem zelfs om te komen 

optreden in Berlijn. In plaats van op het aanbod in te gaan, besluit 

hij te vluchten naar Zwitserland. Daar brengt hij zijn tijd door in de 

Savoie, Haut-Savoie en Thonon-les-Bains.  
 

 

 

 
 

 

 

Even terugblikken 
 

 

 

 

Concert Fatima Zohra 

Op 21 februari trad Fatima Zohra op in het Van Goghkerkje in 

Nuenen samen met haar begeleiders Palko I'Ami (percussionist) 

en Philip de Goey (multi-instrumentalist). Het publiek genoot van 

de warme klanken van de zelfgeschreven nummers in het 

Spaans, Engels en Nederlands. Het was heel muzikaal en 

veelzijdig concert!  
 

 

 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt begin april.  
 

  

 

Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van Cultuur Overdag. 
Onder deze naam organiseert een vrijwilligersgroep in Nuenen culturele activiteiten voor iedereen met tijd overdag. 

De activiteiten van Cultuur Overdag zijn ondergebracht bij Stichting Cultuur en Kunst Nuenen. 
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