




VOORWOORD
Alweer het laatste nummer van dit jaar. Een jaar waarin veel gebeurd is, 
en waar we nog lang op zullen terugkijken. Het betekent ook dat er een 
nieuw jaar in aantocht is. Een nieuw jaar waar we hoopvol naar uitkijken 
Er staan ons in ieder geval al een paar leuke dingen te wachten. De 
wijkkrant bestaat bijvoorbeeld 10 jaar.

Foto: Nölers Cuijk

Maar ook Carnaval is er één van. 
Leuk omdat we een heuse 
Padbroekse prins en adjudant 
hebben: Ricardo Soekhoe 
(prins) en Jeroen van Hagen 
(adjudant). Ricardo kennen velen 
van ons al. Hij zet zich in voor de 
vrijwillige brandweer, en verzorgt 
cursussen op het terrein van de 
bedrijfshulpverlening. Jeroen is ook 
geen onbekende verschijning in de 
wijk door zijn werk voor de gemeente 
Land van Cuijk.

In deze wijkkrant weer wat aankondigingen van evenementen. 
We kijken terug op de ingebruikneming van de tweede zonnebus, 
en nog veel meer.
De redactie wenst u heel veel leesplezier, fijne feestdagen, 
en een gezond en gelukkig 2023!!



WIJKRAAD
Van de voorzitter

We waren net te laat om wat foto's in het vorige nummer te zetten van de 
officiële start van de tweede Zonnebus op 16 september. We maken dat 
deze keer goed. Wethouder Willy Hendriks gaf de druk op de knop. Verder 
was er aardig wat belangstelling, o.a. van de Provincie en de ANWB, twee 
van onze sponsoren. Er was een extra verrassing van de Wijkraad Centrum 
die voor de Zonnebus een bedrag van € 3000,- schonk. Hartelijk dank, daar 
kunnen we een jaar onkosten van betalen. Ook de ouders van de voorzitter 
schonken € 1000,-.
We zien de toekomst voor dit project zonnig tegemoet.

Minder positief is uiteraard de energiecrisis. Het Doehuis zag het maandbedrag voor energie 
verdubbeld worden. Er werd al hard gedacht over verduurzamen. Een punt is de aanschaf van 
zonnepanelen waar een deel van het geld komt van het Jan Linders Fonds. Maar er is meer nodig. 
Gelukkig hebben we een subsidiebedrag binnen kunnen halen voor voorzetramen voor het 
Doehuis. De ramen hebben nog steeds enkel glas en we hopen dat we met de voorzetramen een 
aardige besparing kunnen realiseren. En al dat licht 's avonds bij het Doehuis?
Gelukkig is dat allemaal LED verlichting en dat verbruikt maar weinig stroom.
Daarnaast zorgt het voor meer veiligheid. Er is zo nog nauwelijks overlast. Maar we willen ook iets 
doen voor de bewoners van Padbroek. Er komt een Buurt Bespaardag waar allerlei bespaartips 
worden gegeven. Veel bewoners hebben niet de mogelijkheid om zonnepanelen op het dak te 
leggen of een warmtepomp te installeren. Er komt een energiecoach, maar ook kan iedereen tips 
aandragen. Denk maar zo, alle beetjes helpen.

Shirley van Hoof
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BUURT BESTUURT
Beste buurtbewoners van Padbroek,

De decembermaand staat weer voor de deur en dat betekent 
voor veel mensen een feestmaand. Het brengt ook negatieve 
sentimenten met zich mee. Kans op woninginbraken wordt groter en 
richting de feestdagen levert het ook steeds meer overlast vuurwerk 
op. Ik kreeg signalen dat bewoners van Padbroek bang zijn voor 
meer overlast nu buurtgemeenten aan de andere kant van de Maas 
een algeheel vuurwerkverbod hebben afgekondigd.
Nu verwacht ik niet heel veel meer overlast dan andere jaren.
Burgers blijven toch graag in hun eigen vertrouwde omgeving, vooral rond oud & nieuw 
zelf. Daarnaast hebben de afgelopen jaren bewezen dat burgers zich ook niet echt gaan 
houden aan het vuurwerkverbod.
Weet in ieder geval dat er op de avonden voor nieuwjaar extra BOA's en politieagenten 
in dienst zijn om te surveilleren op overlast vuurwerk. Dit zal niet alleen opvallend gaan 
gebeuren maar vooral onopvallend. Er zal tegen die tijd ook een vuurwerklijn actief zijn 
vanuit de gemeente. Ik verwijs u hiervoor naar de site van de gemeente Land van Cuijk.
Voor de feestdagen mag u overlast vuurwerk ook altijd melden via 0900-8844. Ook 
signalen van handel in illegaal vuurwerk kunnen gemeld worden via 0900-8844 of 
anoniem via 0800-7000.
Laten we samen zorgen voor een veilig en leefbaar Padbroek.

Gr Jos van Lijssel
Wijkagent Cuijk-Zuid

Werkplaats
• Onderhoud
• APK Keuring
• Reparatie
• Storingen
• DSG (automaat) revisie
• Chiptuning op maat

In en Verkoop
• Occasions
• Nieuwe Auto’s
• Lease
• Financiering
• Aankoopbemiddeling

• Personenauto’s
• Bussen
• Verhuisauto (met B rijbewijs)
• Shortlease
• Zakelijk en privé

• Schadeherstel
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DE TUIN IN DE WINTER
Voor de echte tuinliefhebbers komt het minst leuke seizoen eraan. Het is altijd afwachten 
wat de winter brengt, maar in de regel is er weinig te doen in de tuin. Toch heeft de tuin in 
de winter een heel belangrijke functie: het is een voederplaats voor heel veel dieren, 
en een slaapplaats voor de beestjes die een winterslaap houden.
Denk bij het laatste vooral aan onze egeltjes.

Toch kun je nog wel wat doen. Er kunnen -afhankelijk van de mate van kou- vaak nog 
voorjaarsbollen geplant worden. Bomen kunnen vaak nog in vorm gesnoeid worden. Voor 
het snoeien van struiken en heesters hanteer ik altijd de volgende regel: is het hout zacht, 
dan pas na de laatste vorst snoeien. Is het hard, dan kan het ook in december al.
Zacht hout vind je vooral bij bladverliezende heesters zoals de boerenjasmijn, forsythia, 
weigelia, buddleja, hortensia, etc. Die soorten willen nogal eens gedeeltelijk invriezen bij
strenge vorst. Iets wat overigens ook geldt voor rozen.

Heel veel tuinplezier in de komende maanden.
De volgende keer komt de (vroege) lente alweer aan bod!

De vogeltjes zijn blij met schoon water en vetbollen. Maar wist je 
dat ze nog blijer zijn als er een flinke laag blad in de tuin ligt. 
Vele insectenetende vogeltjes mogen graag rommelen in een 
laag blad, waar zich veel insecten ophouden. Ook wormpjes 
komen aan de oppervlakte onder die laag blad, want het 
beschermt tegen vorst. Zelf laat ik uitgebloeide planten altijd 
staan tot na de winter.

In de stengels overwinteren insecten, en van de zaden 
die in de uitgebloeide bloemen zitten wordt de hele 
winter door gesnoept. Het oogt rommelig, maar het dient 
een goed doel. In het voorjaar verdwijnt al het blad en 
afgestorven plantmateriaal binnen de kortste keren, 
omdat de natuur dan zelf opruiming houdt. Denk daarbij 
aan nestmateriaal voor vogels, en eten voor de wormen. 
Schimmels doen de rest.



EEN BELLETJE HELPT NIET TEGEN JAGEN
Door Marieke van de Weijer van Kattenvoorlichting.nl

Allereerst mijn oprechte excuses - en ik hoop vooral dat het opgevallen is dat er 
in de laatste editie geen inzending van mij was! Wat dat zou betekenen dat mijn 
artikel wordt gemist en dat is natuurlijk leuk. Door de enorme en doorlopende 
drukte heb ik voor het eerst sinds 2014 (!) verstek moeten laten gaan om een 
inzending in te sturen. Erg jammer, want ik vind het zo leuk om te schrijven voor 
de Wijkkrant.
Dit keer een informatief artikel op verzoek van een bewoner, dat vind ik al 
helemaal leuk, om een verzoekje te krijgen!

Veel kattenbaasjes doen een halsbandje 
om bij hun kat (ook al is de kat gechipt, 
wat veel beter en veiliger is), omdat ze 
anders bang zijn dat buurtbewoners de 
kat aanzien voor een zwerver.
Vaak wordt gedacht dat zwerfkatten er 
slecht uitzien; gehavend, gewond, vies, 
vermagerd, al dan niet mank lopend, etc. 
Dit is niet altijd het geval en zeker niet als 
er buurtbewoners zijn die voer neerzetten 
in de tuin (niet aan te bevelen overigens).
Ook jonge, ongecastreerde katers die rondzwerven zien er vaak heel goed uit.

Aan het uiterlijk van een kat zie je niet altijd of het een zwerfkat betreft. Zo liep 
er een paar jaar geleden een zeer slecht uitziende poes op straat, duidelijk erg 
oud. Ik ben overal gaan aanbellen om te vragen wie de kat kende. De poes 
bleek een thuis te hebben en ze was al opgegeven door de dierenarts. Omdat 
het oudje zo ontzettend genoot van haar dagelijkse wandelingetje door de 
straat, wilden de baasjes haar dit niet ontnemen. Een paar weken later ging ze 
nog harder achteruit en is ze ingeslapen.

Zo zie je maar, ook een kat die er heel slecht 
uitziet, kan gewoon wél een fijn thuis hebben! 
De foto’s van mijn 18-jarige kat Tonick bij dit 
artikel ter illustratie. Hij ziet er echt vreselijk uit 
op de foto's, wat een scharminkeltje. Hij kreeg 
dagelijks een hele batterij medicatie, pijnstillers 
en speciale voeding. Pijn had hij niet.
Wel was hij erg oud, niet meer zo gezond 
en heel krakkemikkig. En tot de laatste dag 
genoot hij van het leven. Hij kwam (gelukkig) 
nauwelijks nog buiten de tuin. Maar als mensen 
hem hadden zien lopen buiten, dan hadden ze 
vrijwel zeker de Dierenambulance gebeld voor 
mijn slecht uitziende bejaarde.
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Maar goed, terug naar de halsbandjes! Het belangrijkste:
een halsbandje helpt niet tegen jagen.
Hoewel het onjuist is, zoals zo vaak wordt geroepen, dat katten verantwoordelijk 
zijn voor de dood van “miljoenen vogels" ieder jaar (de aantallen worden 
schromelijk overdreven), helpt een halsbandje in het geheel niet tegen jagen.

De kat past eenvoudig zijn bewegingen aan en is net zo (on)succesvol in de 
jacht op vogels mét - of zonder halsbandje. Er zijn natuurlijk ook baasjes die 
bang zijn voor ongelukken met halsbandjes. Gek genoeg komt óók dat zelden 
voor. Klikhalsbandjes (die losschieten bij druk) worden door de kat maar al te 
vaak verloren, waardoor baasjes telkens nieuwe moeten kopen. Halsbandjes 
met elastiek leiden vaak tot kale plekken en uitslag in de nek - en vooral veel 
jeuk. Het te ruim om doen van een halsbandje is juist gevaarlijk omdat de kat 
er dan met zijn oksel vast kan komen te zitten in het halsbandje, en een te krap 
halsbandje is natuurlijk een heel onprettig gevoel voor de kat.
Ik ben sowieso geen voorstander van halsbandjes, het blijft een potentieel 
gevaar en het voelt onprettig voor de kat. Maar het aantal ongelukken met 
halsbandjes valt in de praktijk wél heel erg mee.

Alle informatie die ik hier geef is wetenschappelijk vakkundig en uitgebreid 
onderbouwd en je kunt er meer over lezen als je op mijn website 
(www.kattenvoorlichting.nl) zoekt op de trefwoorden: ‘vogelmoordenaar’ 
(en dat is niet de kat- wie het wél is, vind je ook in het artikel) en ‘halsbandje'.

Heb je een vraag of wil je graag dat ik over een bepaald onderwerp schrijf? 
Stuur me dan gerust een e-mail: info@kattenvoorlichting.nl

http://www.kattenvoorlichting.nl
mailto:info@kattenvoorlichting.nl
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MILIEU RUBRIEK
door Sjef Rensman

Voor alles: isoleren!
Sinds ik met deze rubriek begon is er nogal wat veranderd. De economische boost van na 
corona zorgde voor een wereldwijd verhoogde vraag naar energie. Dat gold niet alleen voor 
de industrie, tenslotte hebben we voor alle vormen van menselijke activiteit energie nodig. 
De oorlog in Oekraïne en de daardoor veroorzaakte boycots van gas en olie van het westen 
naar Rusland en omgekeerd heeft daarna tot ongekende prijsexplosies geleid.
Begin november, bij het schrijven van dit stuk, lijkt het er nog steeds op dat we een 
prijsplafond voor gas en elektra krijgen voor de particuliere gebruikers, 
hoewel de energieleveranciers wat tegenstribbelen.

Hoe kom ik met mijn energiegebruik onder dat prijsplafond, zodat ik mij niet arm hoef te 
betalen aan de energierekening? Het prijsplafond geldt bij een maximaal jaarverbruik van 
1200 m3 gas en 2900 kWh stroom. Bij een verbruik onder die waarden geldt een gasprijs van 
€ 1,45 per m3 en een prijs van € 0,40 per kWh. Dat 'lage tarief' leidt trouwens nog wèl tot een 
totaal jaarbedrag van 1200 x € 1,45 + 2900 x € 0,40 = € 2900, dat is € 242 per maand.
Alle reden dus om te proberen ruim onder dat plafond te blijven.

Bij hef verbruik van elektra zijn de belangrijkste mogelijkheden: besparen en minder 
verbruiken. Volgens Milieu Centraal gebruiken onze koelkast en vriezer tezamen zo'n kwart 
het totaal aan elektra. Vandaar dat het zeer de moeite loont zeer zuinige apparatuur met 
(het nieuwe) label B of beter aan te schaffen, ook al werkt die oude koelkast nog steeds 
goed. Verlichting zorgt voor circa 20 procent van het gebruik. Daar kunnen we iets aan doen 
door het gebruik van ledlampen. Computer, tv, cv-ketel, wasdroger en vaatwasser gebruiken 
elk om en nabij de 10% en de wasmachine 5%. Dus die moet je gebruiken als het nodig is en 
niet onnodig aan laten staan. Al die elektra vormt trouwens 40% van de totale kosten onder 
het prijsplafond: de grootste kostenpost is het gasgebruik.

Hoe kunnen we ons gasverbruik omlaag krijgen? Natuurlijk door de thermostaat een graadje 
lager te zetten, maar je ziet inmiddels advertenties van firma's, die je ervan verzekeren dat je 
het beste hun apparatuur kunt kopen om onder het energieplafond te komen. De overstap 
van een oeroude cv-ketel naar een hr-ketel zal inderdaad wel een paar honderd m3 gas per 
jaar schelen, maar van een oudere naar een nieuwere hr-ketel zal nauwelijks merkbaar effect 
hebben. De belangrijkste maatregels om nu te nemen zijn tochtwering en isolatie. Tochtstrips 
bij ramen en deuren en een borstel in de brievenbus. Voor echt maar een paar euro ben je al 
snel van die koude tocht af en blijft de warme lucht binnen.
Met meer kosten kun je ook je huis (laten) isoleren. Binnenshuis kun je zelf nog wel wat doen 
door de verwarmingsbuizen in koude ruimten te isoleren met leidingisolatie, die je bij de 
doe-het-zelf-zaak kunt krijgen. Neem de soort waarbij de naad zelfklevend is, dat scheelt ook 
warmtelekkage. Als je toch bij de dhz-zaak bent kun je daar ook radiatorfolie kopen, die je 
tegen de buitenmuren kunt aanbrengen achter de radiatoren.
Plak het niet tegen de radiator aan, want dan werkt het niet. Er moet lucht zitten tussen de 
verwarming en de aluminiumlaag die de warmte terugkaatst.

Het isoleren van de 'buitenschil' van het huis moet je over het algemeen laten uitvoeren, 
tenzij je héél handig bent. Om dat te laten uitvoeren ben je nu, begin december, waarschijn
lijk de eerste over een half jaar. Die bedrijven hebben hef heel druk. Als je de mogelijkheid 
hebt dan is de beste volgorde: spouwmuurisolatie, dubbel (HR++) glas, dakisolatie en tot slot 
vloerisolatie. Dat laatste alleen als je echt last hebt van een koude vloer, want vloerisolatie 
levert niet echt veel op. Als de nood heel hoog wordt in de komende winter zou je zelf nog 
‘dubbel glas' kunnen maken door plastic folie voor de ramen te spannen met latjes aan de 
rand van de kozijnen. Laten we maar hopen op een milde winter.
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PADBROEK CREATIEF
Zoek de kerstwens! Start met de letter ‘F’ en zet de overige letters in de 
juiste volgorde om het antwoord te vinden:.................
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TWEEGESPREK
satire door Sjef Rensman
Ik ben blij dat we nu eens even van gedachten kunnen wisselen, we hebben elkaar 
nu al zo lang niet gesproken. Niet dat ik dacht dat je mij probeerde te ontwijken, 
nee, dat denk ik niet. We kennen elkaar tenslotte nu al zo lang en ik vind het altijd 
een gemis als ik je een tijd niet heb gesproken. Ik denk dat we over heel veel dingen 
hetzelfde denken en het is plezierig als je dat elke keer weer constateert. Ja, ik weet 
wat je wilt zeggen, toen we dat conflict hadden over de politiek en dat jij toen zei 
dat je hart ook links zat en ik daar tegenin dat je linker hersenhelft voor je rechter 
lichaamshelft zorgt, dus dat links eigenlijk altijd rechts uitpakt.
Dat jij toen wat kinderachtig reageerde door weg te lopen en mij niet meer te willen 
zien, terwijl we toch al een band hadden vanaf de middelbare school!

Maar ik vond het een geluk bij een ongeluk toen ik je zes jaar daarna toevallig 
aanreed bij het inparkeren. Ik had toen nog niet het juiste gevoel voor breedte van 
mijn SUV, vandaar dat ik de bumper van jouw flatje raakte. Ik vind trouwens dat die 
dingen bij dat merk nogal uitsteken, dus die vragen er om aangereden te worden. 
Wat een verrassing, toen jij daar scheldend uit die fiat kwam, eindelijk zagen we 
elkaar weer en we konden nadat de emoties wat waren afgekoeld de schade 
regelen en de oude vriendschap herstellen. Ik was blij dat ik dat mannetje kende die 
jouw en mijn schade heeft hersteld en een echte rekening voor de verzekering kon 
maken. En wij hebben toen in het café onze hernieuwde vriendschap gevierd met 
een biertje of wat, nou ja, ik weet niet of die 0.0 van jou wel een echt biertje is, maar 
dat terzijde.

Hoewel jij eerst nog twijfelde ben ik blij dat ik je toen ook heb uitgenodigd voor 
mijn zilveren bruiloft. Er waren veel vrienden en vriendinnen uit mijn bedrijf, want 
ondergeschikten kennen we niet. Binnen de organisatie is het duidelijk wie de 
richting aangeeft en daar heeft iedereen vrede mee, althans ik ken niemand binnen 
de club die ontevreden is. Oké, er waren wel eens wat vreemde figuren, maar die 
heb ik op tijd duidelijk gemaakt dat een functie elders hun beter zou passen. En die 
zagen ook wel in dat ze beter zelf konden opstappen dan blijven en zich steeds 
meer geïsoleerd te weten. Daar zijn zo van die methoden voor en dat scheelt veel 
ontslagellende. Maar ik was heel blij dat ik je op mijn bruiloft kon verwelkomen en 
dat ik dat boek van je cadeau kreeg van die Franse schrijver, kom, hoe heet-ie 
ook, oh ja Hector Malloot of zoiets, ja ik heb het een ereplaats gegeven in mijn 
boekenkast.

Maar fijn dat we elkaar nu zo uitvoerig spreken en ik weet dat jij ook liever had dat 
we elkaar meer zouden zien, maar je begrijpt dat de verantwoordelijkheden die ik 
tegenwoordig heb heel veel van mij vergen en dat ik zo’n weekje golf in Italië echt 
nodig heb om te ontspannen en dan weer alles aan te kunnen. Mijn medewerkers 
worden trouwens toch met camera’s in de gaten gehouden, dus als ergens iets 
misgaat is dat eenvoudig terug te herleiden naar de schuldige. Hé, ik zie dat het al 
kwart over vier is en ons privévliegtuig vertrekt over een uurtje, dus mijn golfmaatjes 
staan al te wachten. Ik bel je wel weer eens als ik terug ben, dan kunnen we weer 
eens gezellig bijpraten. Wou je wat zeggen? Jammer, maar ik moet nu echt weg. 
Tot de volgende keer!
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COTTAGE PIE IN EEN GIETIJZEREN PAN
Shepherd’s of cotttage pie is voor mij de ultieme comfort food. Het is een klassiek en super makkelijk 
“in elkaar te flansen" recept, en er zijn waarschijnlijk wel honderden versies van.
Leuk eetweetje: De naam hangt af van het soort gehakt dat gebruikt word, in shepherd's pie is dit 
oorspronkelijk lamsgehakt, van de schapen van de herders (shepherds) maar gebruik je rund of een 
andere gehaktsoort? Dan heet het een cottage pie.
Voor deze gebruikte ik een zak diepvriesgroente met mais en erwten, wortelen en sperziebonen die 
ik toevallig nog had liggen. Dat is ook fijn aan dit recept, het leent zich perfect voor het leegruimen 
van je koelkast/vriezer. Je kan er iedere groente ingooien die je lekker vindt, zelfs verse of uit een pot 
maar dan moet je het wel goed afgieten! Nog wat van die restjes puree erin als je die nog hebt, 
wat gehakt erbij en dan aftoppen met een enorme berg zachte aardappelpuree. YUMMY !

Èn nog een pluspunt is dat dit recept in één gietijzeren pan (ø30cm) gemaakt wordt, dus het kan 
meteen vanaf het fornuis hup de oven in zonder dat je alles nog in een ovenschaal moet doen, 
(mag ik een “Hoera!” voor minder afwas? )

INGREDIËNTEN

Voor het gehakt
15 ml olijfolie
600 gr extra mager rundergehakt
zout en peper naar smaak
1 grote ui gesnipperd
1 teen knoflook gehakt
0.5 theelepel chiliflakes
30 ml Worcestershire saus
zakje uiensoepmix (Knorr of Honig, 55g per pakje)
250 ml runderfond ( zo laag mogelijk in zout)
365 gr diepvriesgroenten ik gebruikte een mix van 
mais, erwten, sperziebonen en wortelen.

Voor de puree
6 grote aardappelen
55 g zachte roomboter
120 mi melk
25 g Parmesaanse kaas
zout en peper naar smaak
0.5 theelepel witte peper naar smaak 
verse peterselie voor garnering

HOE?
Kook de aardappelen in zo’n 15 minuten gaar, tot ze met een vork door te prikken zijn.
In de tussentijd dat de ‘piepers' koken kun je het gehaktmengsel maken.
Verhit de olie in je gietijzeren pan. Mocht je die nou niet hebben, werkt een gewone pan en een 
ovenschaal ook prima! Voeg het gehakt toe, kruid het met peper en zout en rul het tot het gaar is. 
Voeg nu de ui en de knoflook toe, bak dit zo’n 3 minuten mee tot de ui glazig en zacht is. Nu de 
overige ingrediënten: de chiliflakes, Worcestershire saus, uiensoep mix, bouillon en roer die door 
elkaar. Voeg de groenten toe en laat dit nog voor een aantal minuten koken en zet aan de kant.

Verwarm nu de oven voor op 175 graden, en laten we aan de puree beginnen!
Giet de aardappelen af, en gooi ze in een grote pan met de boter. Stamp fijn, kruid naar smaak en 
stamp het nog wat verder tot je een super “smooth” puree hebt. ( dus geen brokjes! )

Nu voor het opbouwen van je cottage pie. Spreid de puree over het gehakt en smeer het met een 
lepel tot af tot een gladde oppervlakte, maak met een vork eventueel een wat ruwer patroon erin. 
Dit bakt dan weer een beetje knapperig. Zet de pan op een ovenplaat en zet het geheel in de oven 
voor 40 minuten tot het korstje goudbruin is.

Gameer en serveer: Strooi de peterselie erover en genieten maar! Eet smakelijk !
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KLEURPLAAT
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Ad vents- Kerstconcert 
“Veni Emmanuel” 

In de H. Lambertuskerk te Linden 
op 11 december

Het Dagkoor Cuijk, dirigent Frans van de Loo
nodigt u uit voor een concert op 11 december in de H. Lambertuskerk te Linden.
Dit concert zal in het teken staan van de adventsweken en de komende kerst.
Het koor brengt een aantal liederen ten gehore, onder andere Adeventi ének van Zoltan 
Kodaly (1882-1967). Van een paar minder bekende componisten zingt het koor het Ave 
Maria van J. Haagh en Magnicifat van R. Vaughan Williams, onder begeleiding van Ton 
Keijzers op het orgel.
Samen met het koor zingt de sopraan Kathelijnen Mutsaarts een lied van C.C. Dedekind: 
Gelobet sei, der da kommt. Kathelijne Mutsaarts, Sarah Schendeler (dwarsfluit) en Lucie (11) 
zang en viool, treden ook gezamenlijk op.
Na afloop van het concert is er nog een gezellige nazit in De Burcht met koffie, thee en 
glühwein. U bent van harte welkom.

Plaats: H. Lambertuskerk, Kerkstraat 34 te Linden
Aanvang 15.00 uur, kerk open: 14.45 uur 
Toegang: gratis.
Uw vrijwillige bijdrage, bestemd voor de kerk, wordt zeer op prijs gesteld.

Het Dagkoor Cuijk repeteert iedere donderdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur in De 
Blokhut, Galberg 2A in Cuijk. Het koor heeft dringend behoefte aan bassen en enkele alten.
Voor nadere infomatie: dagkoor@gmail.com.

mailto:dagkoor@gmail.com
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