
Voetbalveld… geen hondenuitlaatveld. 

Sinds korte tijd verhuurt de Stichting de Burcht op donderdagavond het voetbalveld naast ons 

gemeenschapshuis. Daar profiteren we allemaal van, omdat die verhuur inkomsten brengt, die 

we hard nodig hebben. Tenslotte moet de Burcht zichzelf financieel bedruipen. 

Wij vragen Lindenaren (en anderen) daarom het voetbalveld niet (meer) te gebruiken als 

hondenuitlaatplek of er honden los te laten rondrennen. 

De huurder en het bestuur zijn er u dankbaar voor. 

Het bestuur van de Burcht, ons aller gemeenschapshuis. 

  

Concept Toekomstvisie Linden 

Het bestuur van de Dorpsraad heeft de uitkomsten van de formulieren, die op de 

jaarvergadering zijn ingevuld, op de Lindense website gepubliceerd. Lindenaren, die niet op 

de jaarvergadering aanwezig waren, kunnen de enquête ook nog invullen.  

Dat is mogelijk via de site www.grootlinden.nl . Invullen en inleveren is nog mogelijk tot 15 

december a.s.  

Het bestuur van de Dorpsraad 

  

Meditatie rond Kerst 2018 

Op zondag 16 december van 16.00- 20.00 uur zal er een meditatie worden aangeboden rond 

het thema "Verbinding"in de stilteruimte bij La Tertuliain St Agatha. 

Naast de meditatie is er ook gelegenheid om elkaar te ontmoeten. In de pauze zal er een kleine 

maaltijd worden geserveerd, waaraan u kunt bijdragen.  

De warme glühwein zal de sfeer van ontmoeting ondersteunen 

De kosten bedrage 20,- waarvan een deel ten goede komt aan de Stichting Klaartje Derks te 

Beers. 

Inlichtingen en opgave bij Pluis van de Ven. Mail: pluis@mindfullnesscuijk.nl   Of telefoon 

0485-314979. 

  

Volgende nummer 

Het volgende nummer komt voor zondag 23 december uit. Berichten of kopij tot uiterlijk 13 

december 2018 sturen naar j-van-denbroek@home.nl of apjlkeijzers@gmail.com .  

Wellicht zijn er mensen in Linden die incidenteel of met een bepaalde regelmaat een stukje 

willen schrijven. Wetenswaardigheden of iets wat indruk heeft gemaakt of een opiniërend 

stukje over een actuele kwestie. Als dat zo is neem dan contact op met een redactielid. 
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