
 

   

 

 

 

Cultuur Overdag presenteerde seizoensfolder bij Jan Linders  

Ook in de zomermaanden hebben de vrijwilligers van Cultuur Overdag 

niet stil gezeten: er is een mooi programma voor het nieuwe seizoen 

samengesteld waarover meer in deze nieuwsbrief.  

 

Het seizoen werd op zaterdag 1 september afgetrapt bij Jan Linders 

met het uitdelen van de nieuwe seizoensfolder. Ook werden zelfgebak-

ken koekjes en wafels verkocht. Het was een succesvolle dag die de 

aandacht van de pers trok. De Nuenense Krant kwam een kijkje ne-

men en ook LON was aanwezig om opnames te maken.  

 

In een vorige nieuwsbrief werd gevraagd naar de belangstelling voor een 

abonnement voor de concerten in het Van Goghkerkje. Uit de reacties 

(waarvoor dank) bleek dat er wel interesse was, maar tevens dat er be-

hoefte was om te kunnen kiezen uit concerten. Uiteindelijk is besloten geen 

abonnement aan te gaan bieden. Toch kunnen we deze concerten dit jaar 

tegen een lagere toegangsprijs aanbieden dankzij de acties die eerder dit 

jaar bij Jan Linders zijn georganiseerd. Cultuur Overdag heeft van het Jan 

Linders Fonds al een mooi bedrag ontvangen en deze opbrengst is gebruikt 

om de nieuwe seizoensfolder te maken én om de toegangsprijs van de con-

certen in het Van Goghkerkje met 1 euro te verlagen. Cultuur Overdag is 

erg blij met dit resultaat en bedankt iedereen die dit mede mogelijk heeft ge-

maakt!  

 

 

 

Nieuwe seizoensfolder  

Alle activiteiten in september tot en met december hebben we overzichtelijk bij elkaar gezet in onze sei-

zoensfolder. Deze is op te halen bij Het Klooster (Park 1, Nuenen) of bij Jan Linders (Nuenen). Neem 

vooral een stapeltje mee voor vrienden en kennissen als u denkt hen daarmee een plezier te doen. Een 

printbare versie vindt u op onze website: www.cultuuroverdag.nl. 

 

 

 

Bescheiden budget en toch film of concerten bezoeken? 

Als u in de gemeente Nuenen woont en uw financiële situatie laat het niet toe om activiteiten van Cultuur 

Overdag te bezoeken, kan het zinvol zijn eens te bekijken wat de regeling maatschappelijke deelname 

voor u kan beteken. Kijk op www.nuenen.nl/inwoners-ondernemers voor meer informatie. 

 

 

 

Graag attenderen we onze be-

zoekers op een gemeentebe-

richt dat onlangs in onze lokale 

kranten werd gepubliceerd. 

Vele bezoekers komen te voet 

of met de fiets en zullen dus 

niets merken van de wijzigingen 

in het parkeerbeleid. Iedereen 

die met de auto komt: volg de 

berichtgeving over de invoering 

van de blauwe zone zodat u 

weet waar u straks gratis kunt 

parkeren.  

 Parkeren in het centrum van Nuenen 

 

 

http://www.cultuuroverdag.nl/
http://www.nuenen.nl/inwoners-ondernemers


 

Donderdag 13 september: film 'Bridge of Spies' 
 

 

 

 
 

Praktische gegevens 

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

Einde film: ongeveer 12.50 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 

'Bridge of Spies' vertelt het verhaal van James Donovan (Tom 

Hanks), een advocaat gespecialiseerd in verzekeringsclaims. 

Als de CIA hem op een zo goed als onmogelijke missie stuurt om 

de onderhandelingen te leiden over de gevangen genomen Ameri-

kaanse U-2 piloot Gary Powers bevindt Donovan zich plotseling in 

het middelpunt van de koude oorlog. 

 

 

 

Donderdag 20 september: Agnes Bergmeijer zingt 'Barbara' 
 

 

Praktische gegevens 

Aanvang: 14.30 uur 

Kerkje open vanaf 14.00 uur 

Eindtijd: ongeveer 15.30 uur 

Prijs: € 12,50 (incl. consumptie na afloop) 

Locatie: Van Goghkerkje (Nuenen) 

Vrije plaatskeuze 

 

Toegangskaarten zijn te koop via de ticketweb-

shop van Cultuur Overdag (betalen met iDeal) óf 

op werkdagen tijdens kantooruren aan de balie 

van Het Klooster 

(Park 1, 5671 GA Nuenen). 

 

Over het concert 

Agnes Bergmeijer en pianist Mike Roelofs blazen 

nieuw leven in de liedjes van de Franse chanson-

nière Barbara. Zij was vanaf de jaren 60 tot ver in 

de jaren 90 zeer populair. Haar liedjes gaan over 

de dood, de liefde, haar jeugd, verlangen, ver-

gankelijkheid. Ze vangen de schoonheid van het 

verdriet. Je hoort haar nummers nog maar zel-

den. Tijd om haar liedjes opnieuw ten gehore te 

brengen, nu in het Nederlands! 

 

Dankzij de opbrengst van de acties voor het Jan 

Linders Fonds is een verlaagde entreeprijs mo-

gelijk gemaakt. 

   

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Vrijdag 28 september: kamermuziek van Soleil Duo 
 

 

 

 

 

Ook in seizoen 2018/2019 organiseert Cultuur Overdag, mede 

dankzij een bijdrage van de gemeente Nuenen, en in samenwer-

king met Stichting Muziek in Huis, laagdrempelige concerten klas-

sieke kamermuziek. Iedereen is welkom bij deze concerten. Ze-

ker ook zij voor wie het niet vanzelfsprekend is naar een concert 

te gaan, omdat zij bijvoorbeeld ziek of mindervalide zijn. 

 

Op 28 september speelt 'Soleil Duo'. De musici, Bea Andrés Mo-

lero (cello) en Maria Lopez Belarte (piano), delen hun speciale in-

teresse in muziek van de XXe eeuw en folkmuziek uit Spanje. Het 

duo brengt een gevarieerd programma waarvan de exacte in-

houd medio september bekend is. 

 

Praktische gegevens 

Aanvang: 15.00 uur 

Zaal open vanaf: 14.45 uur 

Eindtijd: ongeveer 16.00 uur 

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

Locatie: Het Klooster (Park 1, Nuenen) 

Vrije plaatskeuze; Raadszaal (goed toegankelijk voor mindervali-

den) 

Toegangskaarten zijn te koop via de ticketwebshop van Cultuur 

Overdag (betalen met iDeal) óf op werkdagen tijdens kantooruren 

aan de balie van Het Klooster. 

 

 

 

Dinsdag 9 oktober: Film 'Bram Fischer' 
 

 

Praktische gegevens 

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

Einde film: ongeveer 12.30 uur (zonder pauze) 

Prijs: € 6,50 (incl. koffie/thee) 

Locatie: Het Klooster (Park 1, Nuenen) 

Kaartverkoop: vanaf 13 september op werkdagen tijdens kan-

tooruren aan de balie van Het Klooster 

 

Inhoud film 

In het Zuid-Afrika van 1963, waar de onvrede tegen de ongelijk-

heid groeit, worden op één middag in het dorpje Rivonia bij een in-

val acht kopstukken van het ANC opgepakt. Aan deze groep wordt 

een negende lid, die al eerder gevangen genomen was, toege-

voegd: Nelson Mandela. 

Er is het blanke regime veel aan gelegen om de groep als voor-

beeld te stellen en tot de doodstraf veroordeeld te krijgen. Geres-

pecteerd advocaat Bram Fischer neemt de verdediging van de 

groep op zich. Wat het regime niet weet is dat Bram Fischer ei-

genlijk de tiende verdachte had moeten zijn. Het is de start van 

een proces waarin Bram Fischer lastige paden bewandelt. Wan-

neer de geheime politie gaandeweg Bram Fischers dubbelrol ont-

dekt, komt hij voor een moreel dilemma te staan: verkiest hij de 

verdediging van zijn cliënten boven zijn eigen veiligheid en dat van 

zijn gezin? 

 

 

 

Deze film wordt georganiseerd 

in samenwerking met Amnes-

tygroep Nuenen ter gelegenheid 

van het 50-jarig bestaan van de 

Nederlandse afdeling van Am-

nesty International. 

 

   

 

 

https://www.ticketkantoor.nl/shop/soleilduo
https://www.ticketkantoor.nl/shop/soleilduo


 

 

Donderdag 18 oktober: Franse barokmuziek 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

Concert Nanneke Schaap en David van Ooijen 

 

Praktische gegevens 

Aanvang: 14.30 uur 

Kerkje open vanaf 14.00 uur 

Eindtijd: ongeveer 15.30 uur 

Prijs: € 12,50 (incl. consumptie na afloop) 

Locatie: Van Goghkerkje (Nuenen) 

Vrije plaatskeuze 

 

Toegangskaarten zijn te koop via de ticketwebshop van Cultuur 

Overdag (betalen met iDeal) óf op werkdagen tijdens kantoor-

uren aan de balie van Het Klooster (Park 1, 5671 GA Nuenen).  

Over het concert 

Nanneke Schaap (viola da gamba) en David van Ooijen (te-

orbe) hebben een concert samengesteld waarin de Franse barok-

muziek centraal staat. 

Het programma in het Van Goghkerkje zal onder andere bestaan 

uit muziek van Marin Marais, Antoine Forqueray, Tobias Hume. 

Het exacte programma wordt enkele weken voor het concert be-

kend gemaakt.  

 

Dankzij de opbrengst van de acties voor het Jan Linders Fonds is 

een verlaagde entreeprijs mogelijk gemaakt. 

 

 

 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt begin oktober 2018.  
 

  

 

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. 
  

Deze nieuwsbrief wordt uitsluitend per e-mail verspreid. Aan- of afmelden voor de nieuwsbrief kan via de website. 
Wilt u de wijze waarop u deze e-mails ontvangt wijzigen (HTML of Tekst)? Gebruik daarvoor de volgende link: update your preferences. 

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen? Gebruik dan de volgende link: unsubscribe from this list 
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