
Berichten  

 

Terugblik op het Dorpsfeest 

Veel Lindenaren, van jong tot oud, hebben genoten van een prachtig en goed georganiseerd 

dorpsfeest op zondagmiddag 22 mei jl.   

Na twee jaren van corona-beperkingen was er eindelijk weer ruimte voor ontmoeting, contact 

en gezelligheid. Joost Angenent, voorzitter van De Burcht, heette in het bijzonder de nieuwe 

inwoners van Linden welkom met een introductie van het Lindense verenigingsleven.  

Dankzij de inspanningen van veel vrijwilligers en van plaatselijke sponsoren was het een 

uitstekend verzorgd feest, met heerlijk eten en drinken en konden de kinderen genieten van 

een springkussen en van zeepbellen maken (het springkussen van ’t Loo is voorzien van een 

fris sopje…). Iedereen was weer toe aan een ouderwets feestje, de stralende zon maakte de 

sfeer compleet.     

 

 
 

Een groot compliment aan allen die het dorpsfeest tot een succes hebben gemaakt. Het heeft 

ons allemaal goed gedaan. Linden kreeg het feest én het weer dat het verdiende! (TK) 

Herdenking zaterdag 17 september  

In de lijn met de activiteit van vorig jaar op 17 september stellen wij voor om op zaterdag 17 

september om 19.00 uur de 78
e
 herdenking te houden rond het Oorlogsmonument bij de 

entree van Linden. 

 

Het voorlopig programma van die avond ziet er als volgt uit: 

19.00 uur – herdenkingsbijeenkomst in de Lambertuskerk Linden 

19.45 uur – tocht vanuit de kerk naar het monument 

20.15 uur – ontmoeting met koffie in De Burcht  

Over de nadere invulling van het programma volgt later meer.  

 

Samen naar de Opera in Essen 
Het voelde goed op 5 januari 2020. Juist voor corona reisde een bus vol Lindense 

Operaliefhebbers (63!) naar het Aalto – Theater in Essen (Dld).  

Trots zaten we in de zaal toen onze Deirdre Angenent optrad in de opera Nabucco van 

Giuseppe Verdi.  



We komen nu met het voorstel om nog een keer te gaan en liefst weer met een volle bus. Op 

zondagmiddag 16 oktober 2022 staat in Essen om 16.30 uur de opera Tannhaüser und der 

Sängerkrieg auf Wartburg op het programma. Onze Deirdre zingt daarin de rol ‘Venus’.  

 

NPO 4 – presentator Hein van Eckert heeft ook weer zijn medewerking toegezegd en zal op 

de heenreis ons vertellen over de opera die we dan gaan zien.  

  

De datum is nog ver weg, maar met de vakantie in het vooruitzicht is het ook zo oktober! 

Voor zover we nu geïnformeerd hebben, is de prijs nagenoeg gelijk aan de vorige reis, als we 

tenminste de bus met 50 personen ‘vol’ krijgen. Een entreekaartje + vervoer naar Essen (v.v.) 

zal dan uitkomen tussen 50 – 60 euro.  

 

Beschouw deze mededeling als een oproep en een peiling om u op te geven voor de reis. U 

kunt daarvoor terecht bij: 

Joost Angenent / angenentjoost@gmail.com  

Herman van Rhee / hermanvanrhee@kpnmail.nl 
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