
11 SEPTEMBER “GILDEMIS” Op 11 september is er een gildemis volgens traditie op de 
eerste zondag na 8 september, het feest van Maria Geboorte, een van de patronen van het 
gilde. Het is overigens geen mis (eucharistieviering) en de leden van het gilde komen niet in 
gildekledij. De viering is om 10.00 uur 

18 SEPTEMBER FEEST VAN DE H. LAMBERTUS EN HERDENKING VAN DE IN 
LINDEN GEVALLEN AMERIKAANSE OORLOGSSLACHTOFFERS Op 18 september 
om 10.00 uur staat de viering in het teken van de H. Lambertus, patroon van onze kerk en 
geloofsgemeenschap. Dat is traditioneel ook de dag waarop we de “parochiedag” hadden. In 
de viering wordt daaraan aandacht besteed. Tevens is het inmiddels traditie dat we de vijf op 
17 september 1944 omgekomen Amerikanen herdenken en na de viering bloemen leggen bij 
het gedenkteken op het kerkhof. Een mooie traditie want het valt ook nog samen met 
vredeszondag. Na de viering is er aangeklede koffie in De Burcht. We zullen daarbij ook in 
feeststemming stilstaan bij de toekomst van onze geloofsgemeenschap. 
 
100ste VIERDAAGSE IN LINDEN De 100e vierdaagse was opnieuw een succes ondanks het 
natte begin vrijdagochtend. De Burcht was nog nooit zo vol met schuilende mensen. Het 
Lindens centrum zag er puik uit en daar is tot en met het hele weekend door velen van 
genoten. Er is goed verkocht en de verenigingen kunnen tevreden zijn met de opbrengst 
hebben we begrepen. Hulde aan de organisatie en allen die hun beste beentje hebben 
voorgezet. Er liepen ook Lindenaren mee. Zo ook Freya Angenent, die zoals we meldden in 
het vorige nummer gesponsord kon worden ten behoeve van Oxfam Novib. De opbrengst 
daarvan was ook verrassend hoog: € 1030,- Dus ook hulde aan Freya en degenen die haar 
actie hebben gesteund. Tenslotte mag vermeld worden dat onze kerk voor het eerst open was 
tijdens de doortocht. Het verwijsbord was helemaal verregend en nauwelijks meer leesbaar. 
Desondanks ongeveer 50 bezoekers waarvan velen een kaarsje opstaken. 
 
Regelmatig hebben we contact met Toon van Dijk, onze voorganger uit Mook. Hij is in de 
afgelopen maanden aan zijn ogen geopereerd. Daarbij kreeg hij last van z’n heup en was 
lopen moeilijk. Toon is volop met z’n revalidatie bezig, maar mag voorlopig nog geen auto 
rijden. Hij groet ons en hij ziet uit naar z’n terugkomst in Linden. Wij wensen hem een goed 
herstel toe! 
 
Poëtisch ontbijt in de Verdeliet in Cuijk op zondag 11 september Gedichten, live muziek en 
eerlijk eten. Dat is het recept van het poëtisch ontbijt in Wereldtuin Verdeliet in Cuijk. Op 
zondag 11 september dragen Herman Verweij, May Rooijakkers en Marion Steur voor en 
zorgt Felix Gayet voor live muziek. Tussen 9.30 en 11.30 uur kunnen bezoekers smullen van 
woorden, klanken, een broodje, een eitje en meer. Op het programma staan: Zolderbrieven 
van Herman Verweij, voormalig stadsdichter van Venlo en Los van het alledaagse van 
Marion Steur De presentatie is in handen van Monica Boschman, ex-regiodichter van de 
Noordelijke Maasvallei Aanmelden Het poëtisch ontbijt kost € 10,00 euro per persoon, 
inclusief eten en drinken. Aanmelden kan tot woensdag 7 september a.s. via e-mail: 
verdeliet@hotmail.com, onder vermelding van je naam en het aantal personen. Wereldtuin 
Verdeliet is aan de Toermalijnlaan 40 in Cuijk. Meer informatie: www.wereldtuinverdeliet.nl. 
 
SYMPOSIUM OLC Op 23 september a.s. organiseert OLC in samenwerking met Sociom 
(voorheen RMCRadius) een symposium in de Schouwburg van Cuijk met als thema 
“Levenskunst op leeftijd”. Sprekers als Hans Peter Jung (huisarts uit Afferden), Erik Boers 
filosoof en promotor van bezinnende gesprekken, en Ton Jorna (schrijver van het boekje 
“Onmetelijke eenzaamheid” zullen bijdragen aan een inspirerende bijeenkomst. De aanleiding 



is het afscheid van Marie-Jantien Kreeft, die al bijna vijf jaar coördinator en inspirator van 
OLC is. Het symposium begint om 13.30 u en duurt tot ca 17.00 uur. 
 
JAARVERGADERING DORPSRAAD Op donderdag 13 oktober is de jaarvergadering van 
de Dorpsraad. Noteert u alvast de datum? 
Het volgende nummer komt voor 1 november a.s. Allerheiligen uit. Berichten of kopij tot 
uiterlijk woensdag 26 oktober a.s. sturen naar j-van-denbroek@home.nl. 
 


