Berichten

Samen naar de Opera in Essen
In de ‘Toren’ van Pinksteren kondigden we het al aan: op zondag 16 oktober gaat een volle
bus Lindenaren en andere belangstellenden naar Essen om de opera Tannhaüser und der
Sängerkrieg auf Warburg van Richard Wagner mee te maken. Onze dorpsgenoot Deirdre
Angenent zingt daarin de rol van ‘Venus’.
De busreis wordt nu verder uitgewerkt. De belangstellenden die zich hebben opgegeven
krijgen binnenkort nader bericht met alle details voor die middag.
Orgel
Het orgel van onze kerk is niet meer in orde en herstel is te duur. Zeker omdat er een
behoorlijk aanbod is van goede gebruikte orgels. In overleg met het parochiebestuur zijn we
op zoek naar een ander passend orgel. We hebben er een op het oog en gaan het bespelen en
beluisteren. Bovendien moeten de maten zo zijn dat het past op plek waar het moet komen te
staan.
Jeu des Boules toernooi Linden
Op 25 september a.s. is er (ook) weer het jaarlijkse Jeu des Boules toernooi bij De Burcht,
inmiddels een mooie gezellige traditie. Na de trainingskampen in het buitenland wordt het
weer spannend: wie mag de beker een jaar op de kast zetten?
Driedaagse Vierdaagse
De Nijmeegse Vierdaagse is twee jaar niet doorgegaan. Dit jaar was het noodgedwongen een
Driedaagse. De Lindense dag was weer tot in de puntjes georganiseerd en succesvol. Ook
onze kerk is goed bezocht. Er zijn ongeveer 50 mensen geweest. Ze zochten even rust en
stilte, wilden een kaarsje opsteken of de batterij van de telefoon opladen.
Jaarvergadering Dorpsraad
Om al in de agenda te zetten: op 31 oktober is de jaarvergadering van de Dorpsraad
Het volgende nummer
Het volgende nummer komt zoals gebruikelijk uit in de week voor Allerheiligen en
Allerzielen. Kopij voor dit nummer kunt u tot 18 oktober inbrengen: sturen naar
vandenbroekjag@gmail.com of apjlkeijzers@gmail.com .

