
Berichten 

We mogen terugzien op een geslaagde pronkzitting: 
“Gans d’r Nève” was meer dan goed op toon en is in staat de show te stelen. Maar voor degenen die er 
niet waren, is het onderstaande citaat toch wel een doordenkertje: 

“De geloofsgemeenschap Linden vierde in 2015, 
dat de parochie Linden in 2014 
450 jaar zou hebben bestaan als de parochie niet in 2013 
was opgeheven. 
(Petra Schimmel in LindenLeaks) 

 

Het volgende nummer komt uit in de week voor Pinksteren 2015. Berichten of kopij tot uiterlijk 
donderdag 9 mei a.s. sturen naar j-van-denbroek@home.nl 

 

Op 27 en 28 juni vindt in Cuijk het evenement `SAMENLOOP VOOR HOOP` plaats. 
Het is een evenement waarbij alle deelnemers de strijd tegen kanker aanbinden en zo de kans op 
genezing benadrukken en door hun inspanning vergroten. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk 
teams zich inschrijven voor een 24 uur durende wandeling en op die manier zoveel mogelijk geld 
inzamelen voor het KWF. Via deelname (inschrijvingsgelden), sponsoring en andere acties kan men 
direct of indirect deelnemen. Het zal een evenement zijn waar veel valt te beleven voor de deelnemers: 
kraampjes, muziek en andere activiteiten. Ook voor kinderen is er de mogelijkheid om deel te 
nemen.Voor Linden heeft Martin Schoenmakers zich als ambassadeur beschikbaar gesteld. Hij wordt 
door de organisatie voortdurend van alle nieuwste informatie voorzien en kan dus fungeren als 
vraagbaak. Hij wil proberen minstens een Lindens team te formeren en op die manier de actie in Cuijk 
mede tot een succes te maken. Ook is het belangrijk dat mensen zich laten zien, bij wie de strijd tegen 
kanker succesvol is geweest; zij belichamen immers de hoop. Natuurlijk kun je ook in de verschillende 
bladen regelmatig iets lezen over de voorbereidingen en de voortgang want het duurt nog even voor 
het eind juni is. Voor nu is het belangrijk dat er in Linden iets op gang komt. 
Martien heeft een brochure voor de mogelijke teams en een 06-nummer als je meer wilt weten: 06-
13260654. 

 

De Burcht is nog niet eens helemaal klaar en toch zijn we al bijna gewend aan onze prachtige, ‘als 
nieuwe’, accommodatie. Enkele weken geleden werd het Smaakcentrum geopend en waren veel 
mensen van buiten hier ter plaatse: ze keken hun ogen uit, waren vol bewondering voor het resultaat; 
niet alleen voor het gebouw maar ook voor het initiatief om een Smaakcentrum te ontwikkelen dat 
inmiddels al echt goed loopt. Allemaal het resultaat van initiatief, creativiteit, doorzettingsvermogen, 
geloof in eigen kunnen, van veel vrijwilligers die ook de steun verwierven van gemeente, GGD, 
andere organisaties en sponsors. Welverdiende complimenten. 

 


