
  

 

 

 

Vier het Leven! 
 

 

Cultuur Overdag is niet uniek met haar culturele activiteiten 

overdag, maar in deze regio zijn we wel de enige. Dat ontdekte 

ook stichting Vier het Leven! Met ingang van dit seizoen bieden zij 

hun gasten een aantal activiteiten aan uit het programma van 

Cultuur Overdag.  

De samenwerking betekent dat belangstellenden die graag 

begeleiding willen bij het bezoeken van activiteiten van Cultuur 

Overdag ook gebruik kunnen maken van de diensten van Vier het 

Leven. Voorlopig geldt het aanbod alleen voor de door Vier het 

Leven geselecteerde activiteiten, maar daaronder vallen in ieder 

geval alle maandelijkse filmvoorstellingen in Het Klooster. Op de 

website van Cultuur Overdag is te zien om welke activiteiten het 

precies gaat en hoe u zich kunt aanmelden. 

We hopen dat door de samenwerking met Vier het Leven nóg 

meer mensen kunnen genieten van culturele activiteiten overdag.   
 

 

 

 
 

 

 

 

Dinsdag 13 augustus: film 'A Casa Tutti Bene' 
 

 

 

 

 

 
 

   
 

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: vanaf 12 augustus tijdens kantooruren aan de balie 

van Het Klooster 

 
Inhoud film 
Albo en Pietro vieren met hun talrijke familie hun vijftigjarig 

huwelijk op het zonovergoten eiland Ischia, waar ze wonen. Als de 

boot vanwege sterke wind niet meer afvaart, moet de grote familie 

noodgedwongen twee dagen en nachten met elkaar doorbrengen. 

Er blijken allerhande geheimen de kop op te steken wat leidt tot 

grote spanningen. 
'A Casa Tutti Bene' is een heerlijke film waarin al die Italiaanse 

eigenaardigheden onder de zon samenkomen. Het is een verhaal 

dat aantoont hoe moeilijk het is om oprecht te zijn.   
 

 

 

 

 

 

 

Zondag 25 augustus: concert 'Juweeltjes' -  Willem van der Heijden 
 

 

Praktische gegevens 
Locatie: Gasterij Jo van Dijkhof (Nuenen) 

Aanvang concert: 14:30 uur  

Gasterij open vanaf 14:00 uur 

Eindtijd: ongeveer 15:30 uur 

Toegangsprijs in voorverkoop: € 6,50 (incl. koffie/thee) 

Toegangsprijs aan de deur: € 7,50 (incl. koffie/thee) 

Vrije plaatskeuze 

Toegangskaarten zijn verkrijgbaar via: 

- de ticketwebshop van Cultuur Overdag, 

- op 25 augustus bij de Gasterij (vanaf een half uur voor aanvang 

van het concert) 

 

Willem van der Heijden heeft in zijn loopbaan als muzikant een 

uitgebreid repertoire van Nederlandstalige liedjes opgebouwd. Zijn 

keuze is behoorlijk breed: van levenslied tot popsong, van 

bloedserieus tot verfijnde humor.  

In dit concert pikt hij de JUWEELTJES uit zijn liedjes. Een aantal 

heeft hij zelf geschreven voor verschillende programma’s, een 

deel leent hij van artiesten als Gerard van Maasakkers, Louis 

Neefs, Boudewijn de Groot, Guus Meeuwis enz…. 

Willem begeleidt zichzelf op zijn speciale V-accordeon: een band 

heeft hij niet nodig, hij kan als solist de muziek intiem en 

tegelijkertijd vol laten klinken.  
 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

Donderdag 12 september: film 'What will people say' 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

   
 

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: vanaf 12 augustus tijdens kantooruren aan de balie 

van Het Klooster 

 

Inhoud film 

De zestienjarige Nisha leidt een dubbelleven. Thuis, bij haar 

ouders is ze de perfecte Pakistaanse dochter, maar als ze uitgaat 

met haar vrienden is ze een doorsnee Noorse tiener. 

Als haar vader haar met haar vriendje betrapt, stort Nisha’s wereld 

in. Haar ouders willen een voorbeeld stellen en besluiten haar te 

kidnappen en haar onder te brengen bij familie in Pakistan. 

In een land waar ze nooit gewoond heeft, wordt Nisha gedwongen 

zich aan te passen aan de cultuur van haar ouders. 

‘What will people say’ is een aangrijpend en ontroerend verhaal 

over de complexe relatie tussen een vader en zijn dochter, een 

jong meisje dat haar eigen weg moet vinden. 

Het is het deels autobiografische verhaal van regisseur Iram Haq. 
 

 



 

Dinsdag 17 september: 'Stemmen uit de loopgraven'- Lizet van Beek en John 

Nuyten 
 

 

Praktische gegevens 

Aanvang: 14:30 uur  

Toegangsprijs: € 12,50 

Locatie: De Watermolen van Opwetten (Opwettenseweg 203, 

Nuenen) 

Vrije plaatskeuze 

Toegangskaarten zijn verkrijgbaar via: 

- de ticketwebshop van Cultuur Overdag, 

- vanaf 19 augustus aan de balie van Het Klooster (Park 1 , 

Nuenen) 

- op 17 september bij de Watermolen (vanaf een half uur voor 

aanvang van het concert) 

 

Over de voorstelling 

In deze multimedia voorstelling klinken de stemmen van negen 

soldaat-dichters uit de Eerste Wereldoorlog. Men leert hen kennen 

door hun gedichten die door Lizet van Beek en John Nuyten op 

muziek zijn gezet. Lizet zingt de liedjes als brieven die de Franse, 

Engelse en Duitse vrouwen aan het thuisfront bezorgd kregen. De 

liedjes worden ingeleid met een korte uitleg over de dichter en de 

achtergrond van het gedicht. 
 

 

 

 

 

Zondag 29 september: lezing Kader Abdolah 
 

 

 

 

Praktische gegevens 

Aanvang: 14:30 uur (onder voorbehoud) 

Toegangsprijs: € 15,00 

Locatie: De Watermolen van Opwetten, Nuenen 

Vrije plaatskeuze 

Toegangskaarten zijn verkrijgbaar: 

- vanaf 1 september via de ticketwebshop van Cultuur Overdag; 

- vanaf 1 september aan de balie van Het Klooster; 

- op 29 september bij de Watermolen (vanaf een half uur voor 

aanvang van het concert) 

 

In de volgende nieuwsbrief leest u meer over deze lezing.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 8 maart 2020: lezing Hanna Bervoets 
 

 

In het kader van de Boekenweek komt Hanna Bervoets een lezing 

geven in Nuenen. Cultuur Overdag is verheugd dat dit, dankzij de 

samenwerking met bibliotheek Dommeldal, te regelen was. Het 

thema van de Boekenweek 2020 is 'Rebellen en Dwarsdenkers', 

bij uitstek passend bij Nuenen én bij Hanna Bervoets. Bovendien 

past het thema 'Vrijheid' van Internationale Vrouwendag, gevierd 

op 8 maart, uitstekend bij deze intrigerende auteur.  

 

Bervoets debuteerde in 2009 met de roman Of hoe waarom. Voor 

haar tweede roman Lieve Céline (2011) nam zij de Opzij 

Literatuurprijs in ontvangst. De schrijfster was daarnaast vaste 

columnist in de Volkskrant en schreef twee toneelstukken. 

 

Alvast meer te weten komen over Hanna Bervoets? Ze is op 

zondag 4 augustus de tweede Zomergast in het tv-programma 

van Janine Abbring.  
 

 

 

 

 

Even terugblikken 
 

 

 
foto: Marleen Houben 

 

Op zondagmiddag 21 juli verzorgde Jazzy Vibes het eerste 

zomerconcert in de Jo van Dijkhof. En meteen midden in de roos. 

Voor een goed gevulde zaal trad het Italiaans-Nederlandse duo, 

bestaande uit Giuseppe Coppola (gitaar en zang) en Marjoleine 

Ten Cate (zang en percussie) op. Ze brachten swingende 

Braziliaanse nummers in een jazzy sfeer in Bossa nova stijl. 

Op de website is meer te lezen over het concert en zijn de foto's 

te bekijken.  
 

 

 

Nieuws van derden 
 

 

 

 
 

Zomerfestival 

 

Op zondagmiddag 1 september laten alle Nuenense 

muziekverenigingen zich van hun beste kant zien en horen op het 

Heuvelplein in het hart van Gerwen. 

Het is een middag vol muziek en show.    

 

Waar: Heuvelplein te Gerwen 

Hoe laat: vanaf 13.00 uur 

Toegang: Gratis  
 

 

 
 

 



 

  

 

4 oktober: Derde Ouderendag Nuenen 

  

Bent u een oudere inwoner van Nuenen en hebt u altijd nog die 

ene wens die u niet of moeilijk zelf kunt vervullen? Of heeft u een 

vader, moeder, opa, oma, oom, tante, buurvrouw of buurman met 

zo'n wens? Stuur dan vóór 15 augustus die wens in! De lokale 

organisatie van de 3e Ouderendag Nuenen gaat haar best doen 

die op Nationale Ouderendag 2019 in vervulling te laten gaan!  

 

Wensen kunnen worden aangemeld via een speciale wenskaart 

(verkrijgbaar op diverse openbare locaties in Nuenen) of via de 

website van de Nationale Ouderendag. Op deze site kan men zich 

ook als vrijwilliger aanmelden. Op een andere wijze bijdragen 

(bijvoorbeeld met een donatie)? Neem in dat geval contact op met 

de lokale organisatie in Nuenen. Meer informatie en een impressie 

van de Ouderendag 2018 in Nuenen is te vinden op een eigen 

Facebookpagina.   
 

 

 

 

 

foto: Nannie van den Eijnden 
  

 

 

In Memoriam Catharina Baggermans - Boer 

☆ Utrecht 7 oktober 1939  - †  Nuenen 20 juli 2019 

  

Op donderdag 25 juli hebben we in de Clemenskerk afscheid 

genomen van Catharina Boer, inspirerend schrijfster en dichter, 

de 'grande dame' van de poëzie. Ze verstond de kunst van het 

'verdichten'. Met weinig woorden en mooie, heldere taal kon zij 

diepere gevoelens beschrijven. 

  

Haar nalatenschap is groot. Kort voor haar reis naar het licht 

bracht ze haar tiende en laatste dichtbundel uit: 'Voltooid 

landschap'. Daarmee maakte ze haar leven op aarde rond. Haar 

oeuvre omvat toneelstukken, korte verhalen en gedichten en is in 

het Engels, Duits, Noors, Roemeens en Indonesisch vertaald. 

  

Catharina nam deel aan exposities, projecten, schrijversdagen en 

poëziemiddagen, die in samenwerking met Cultuur Overdag, 

Bibliotheek Dommeldal en Dichterscollectief Nuenen werden 

georganiseerd, vaak in combinatie met schilderijen van Marianne 

Schellekens. Ze kon haar werk prachtig voordragen. 

  

In de natuur - waar zij intens van hield - liggen haar gedichten 

vereeuwigd. Een zwerfkei langs de Dommel, een poëziebord aan 

de Dubbestraat en een grote ronde spiegel onder een boom in De 

Walburg Tuinen (van kunstenares Franka van Neerven†) zijn de 

stille getuigen van haar ingetogen werk. Een levenspad van 

poëzie. 
(tekst: Nannie van den Eijnden)  

 

 

 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt begin september.  
  

 

 

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. 
  
 

Copyright © 2019 Cultuur Overdag * Alle rechten voorbehouden * 
    

 


