
 
 

Cultuur Overdag – donderdag 1 september 2016 – 

‘De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween’  
 

Aanvang film: 10.30 uur 

Foyer open vanaf 10.00 uur 

Einde film: ongeveer 12.20 uur 

Prijs: € 6,50 (incl. koffie/thee) 

Plaats: Het Klooster (Park 1, Nuenen) 
 

Inhoud film:  

Allan wordt 100 jaar en dat vieren ze 

in het bejaardenhuis. De jarige job 

krijgt het echter op zijn heupen en 

smeert 'm kort voor het feest losbarst. 

Hij klimt uit het raam en verdwijnt. Koelbloedig als altijd 

begint hij aan een roadtrip waarbij hij van het ene in het 

andere avontuur terecht komt. Tegelijkertijd passeren de 

memorabele momenten uit zijn leven, waarbij duidelijk wordt 

dat hij een grote stempel op de geschiedenis van de 20e eeuw 

heeft gedrukt. 
 

Deze Zweedse film uit 2014 is een humoristisch drama, 

gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Jonas Jonasson, 

waarvan wereldwijd meer dan zes miljoen exemplaren werden 

verkocht. Regisseur: Felix Herngren. Hoofdrolspelers zijn 

Robert Gustafsson, Iwar Wiklander. 

Een preview van de film is te zien via YouTube: 

https://youtu.be/_I1apNEsw-4  
 

Na afloop van de film lunchen in Het Klooster 

Na afloop van de film biedt Het Klooster de mogelijkheid om 

voor € 8,00 per persoon te blijven lunchen. De lunch bestaat 

uit een kop soep, 2 belegde broodjes, een gekookt ei, een 

kroket en onbeperkt thee/koffie. Interesse? Koop dan uiterlijk 

29 augustus aan de receptie van Het Klooster (Park 1, Nuenen) 

ook een kaartje voor de lunch.  

Wanneer u graag als gezelschap aan eenzelfde tafel wilt 

lunchen, meld dit dan op 1 september even bij de receptie van 

Het Klooster (telefoon 040 284 3184). Als extra service 

reserveert men dan een tafel voor u. 

Toegangskaartjes zijn inmiddels te koop aan de receptie van 

Het Klooster. 
 

Attentie: gewijzigde openingstijden receptie Het Klooster 

In augustus zijn de openingstijden van de receptie als volgt: 

• 1 tot en met 12 augustus: open van 9.30 tot 12.00 uur; 

• 15 tot en met 26 augustus: receptie gesloten; 

• vanaf 29 augustus normale openingstijden: op werkdagen 

van 8.30 tot 17.30 uur. 
 

Zomervoorstellingen Cultuur Overdag goed bezocht 

In het voorjaar twijfelden we even: zou het zinvol zijn ook in 

de zomermaanden filmvoorstellingen te organiseren? 

Inmiddels zijn we blij dat we ook in juni en juli zijn 

doorgegaan: de theaterzaal was steeds goed gevuld en 

bezoekers genoten van de vertoonde films. 
 

Faillissementsperikelen exploitatiemaatschappij 

Exploitatiemaatschappij Het Klooster is in mei failliet 

verklaard. Maar de gevolgen voor gebruikers en bezoekers van 

Het Klooster zijn onlangs pas echt zichtbaar geworden. Zo zijn 

onder andere meubilair en technische apparatuur in beslag 

genomen. Dit heeft mede tot gevolg dat de beeldkwaliteit van 

de vertoonde film in juli wat minder was dan voorheen. Achter 

de schermen wordt hard gewerkt om hiervoor een oplossing 

te vinden. 
 

Activiteiten Kinderboekenweek 2016 

Inmiddels zijn meer details bekend over de activiteiten in het 

kader van de Kinderboekenweek 2016 met als thema: Voor 

altijd jong! Opa’s en Oma’s. 
 

Woensdag 5 oktober van 14.00 tot 16.00 uur wordt in Het 

Klooster een voorleeswedstrijd georganiseerd. Acht opa’s en 

oma’s die zich hebben aangemeld strijden om de titel Beste 

voorleesopa/-oma van Nuenen. Een kinderjury onder leiding 

van de Nuenense auteur Anja Vereijken bepaalt wie de 

winnaar wordt. De presentatie van de middag wordt verzorgd 

door Bram Soetendal (lid van De Lindespelers). 
 

Woensdag 12 oktober van 14.00 tot 

15.00 uur speelt de internationaal 

bekende clown Arno Huibers zijn 

mimevoorstelling Clowns Kado1. De 

bijzondere voorstelling, geschikt voor 

kinderen van 4 tot 12 jaar én voor 

volwassenen, gaat over humor en vriendschap.  

Na afloop wordt de jeugd uitgenodigd thuis een 

(voorlees)verhaal te schrijven: wat hebben ze gezien en waar 

denken ze dat de voorstelling over ging? Tot een week na de 

voorstelling kunnen verhalen worden ingestuurd. Cultuur 

Overdag bundelt alle verhalen en geeft ze uit als een digitaal 

boekje, gratis te downloaden vanaf haar website. Zo kunnen 

opa’s en oma’s het verhaal van Clowns Kado later nog eens 

voorlezen aan hun kleinkinderen. De schrijver van het meest 

bijzondere verhaal ontvangt een prijs. 

De voorstelling is mogelijk dankzij de samenwerking tussen 

Bibliotheek Dommeldal, KBO, PVGE en Cultuur Overdag. 

In september start de kaartverkoop; u wordt tijdig 

geïnformeerd. 
 

Een zomeravondconcert voor Wilde Ganzen  

Hoewel het een avondconcert is, willen we het pianoconcert 

op 7 augustus a.s. in het Van Goghkerkje toch graag onder uw 

aandacht brengen. Karin Aarts, ook vrijwilliger bij Cultuur 

Overdag, zal daar namelijk gedichten voordragen. Elk gedicht 

wordt gevolgd door improviserend pianospel van Paul 

Weijmans. Het concert begint om 19.30 uur. Toegang is gratis; 

na afloop is er een collecte voor Wilde Ganzen.  
 

Volgende Nieuwsbrief 

De volgende Nieuwsbrief kunt u begin september 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. 
 

                                                           
1 In de nieuwsbrief ‘juli 2016’ stond per abuis een verkeerde titel van de 

voorstelling van Arno Huibers vermeld. 


