
 
 

Terug- en vooruitkijken: het blijft genieten 

Het is nog niet eens december, maar toch maken we de balans 

op. Nog maar één jaar geleden is het idee geboren om te 

starten met Cultuur Overdag. Inmiddels hebben we zeven 

films georganiseerd en twee activiteiten in de 

Kinderboekenweek. En er zijn nog ideeën genoeg. Zo zullen 

we komende maanden niet alleen voorstellingen in Het 

Klooster organiseren, maar ook op andere, bijzondere 

locaties. Zo spelen de Lindespelers voor ons in de Watermolen 

van Opwetten en komt er een Weens operetteconcert in het 

Van Goghkerkje. Het aantal kaarten voor die voorstellingen is 

daardoor wel beperkt. Maar we willen onze bezoekers blijven 

verrassen! 
 

Voorleeswedstrijd 
 

De beste voorleesgrootouder van 

Nuenen is Willie van Lierop. Met zijn 

meeslepend verhaal en perfecte imitatie 

van een papegaai wist hij op 5 oktober 

de jury te overtuigen. De kinderjury 

onder leiding van Anja Vereijken had 

een moeilijke taak: alle acht 

voorleesopa's/-oma's waren fantastisch! 

 

Clowns Kado 

Er zijn weinig woorden nodig om verbaasd, ontroerd of 

vermaakt te worden. Arno Huibers en Paul van der Heijden 

gaven daarvan op 12 oktober het overtuigende bewijs. 

Kinderen én volwassenen hebben een heerlijke middag gehad. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Meer foto’s van de voorstelling vindt u op onze website. 
 

Maandag 24 oktober: film ‘Brooklyn’ 
 

Aanvang film: 10.30 uur 

Foyer open vanaf 10.00 uur 

Einde film: ongeveer 12.20 uur 

Prijs: € 6,50 (incl. koffie/thee) 

Locatie: Het Klooster (Park 1, Nuenen) 
 

Inhoud film: Een jonge vrouw, Ellis 

(Saoirse Ronan), verhuist rond 1950 vanuit 

een klein dorp in Ierland naar Brooklyn om 

te werken en carrière te maken. Ze wordt 

verliefd op de Italiaans-Amerikaanse Tony (Emory Cohen). 

Maar haar geluk wordt al snel verstoord door haar verleden. 

Dit romantische drama is een Engelstalige, Brits-Iers-Canadese 

film uit 2015 en gebaseerd op het gelijknamige boek van Colm 

Tóibin. Een preview van de film kunt u zien via YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=1ekxPFTZm1Y  

 

 

 Woensdag 9 november: De Lindespelers  
 

Aanvang: 14.00 uur 

Ontvangst vanaf 13.45 uur 

Einde: 16.00 uur 

Prijs: € 12,50 (incl. 2x koffie/thee) 

Locatie: De Watermolen van Opwetten 
 

Na het succes van hun jubileumtheater-

tour spelen De Lindespelers op verzoek 

van Cultuur Overdag nogmaals de 

eenakters 'Wagner' en 'Een lichte lunch'. 
 

Voor de bezoekers van de voorstelling biedt De Watermolen 

van Opwetten de mogelijkheid om vooraf te lunchen. De lunch 

bestaat uit soep, 2 belegde luxe broodjes en koffie/thee; prijs 

van de lunch is € 9,50. 
 

Dankzij de medewerking van Het Klooster kunnen vanaf 

24 oktober toegangskaarten worden gekocht bij de receptie 

van Het Klooster.  
 

Donderdag 24 november: film ‘Suite Française’ 
 

Aanvang film: 10.30 uur 

Foyer open vanaf 10.00 uur 

Einde film: ongeveer 12.20 uur 

Prijs: € 6,50 (incl. koffie/thee) 

Locatie: Het Klooster (Park 1, Nuenen) 
 

Kaartverkoop start vanaf 24 oktober bij 

de receptie van Het Klooster. Meer 

informatie over deze film in onze 

volgende nieuwsbrief. 
 

Donderdag 29 december: Weens Operetteconcert’ 
 

Aanvang: 14.00 uur 

Ontvangst vanaf 13.45 uur 

Einde: ongeveer 15.45 uur 

Prijs: € 12,50 (incl. drankje) 

Locatie: Van Goghkerkje 
 

Inhoud: In deze muziekvoorstelling 

staat het gouden tijdperk van de 

Weense operette centraal. 

Irma Klijn (sopraan) en Berry Reijnen (tenor), onder 

begeleiding van pianist Frans van den Hoven verzorgen een 

muzikale middag vol prachtige solo's en romantische 

liefdesduetten. 

We laten u tijdig weten wanneer de kaartverkoop start. Wilt u 

er zeker bij zijn? Stuur een mail naar info@cultuuroverdag.nl  
 

Volgende Nieuwsbrief 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt begin november.  
 

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. 
 


