
OPSCHOONDAG EEN SUCCES 
 
Op zaterdag 19 maart heeft Linden meegedaan met de landelijke opschoondag. 17 zakken 
afval en daarnaast ondermeer een weggegooid plastic zwembad en een tank met afgewerkte 
olie. Dit was de opbrengst terwijl niet geheel Linden is meegenomen. Een goed initiatief van 
de Dorpsraad in de persoon van Jan van Essen met naar we hopen nog meer vrijwilligers 
volgend jaar.  
 
 
EEN ZORGCOOPERATIE IN BEERS-LINDEN? 
 
Het bruist overal. U hebt het kunnen lezen. Goed dat mensen nadenken over hoe de 
leefbaarheid in stand te houden en te verbeteren.  
 
Op de bijeenkomst werd ook duidelijk dat er al veel is in Beers en in Linden. We kennen een 
mooi verenigingsleven, de Soos en nieuwe initiatieven als het vrijdagavondcafé en de digitale 
huiskamer.  
 
Over het vervolg wordt nog overlegd. Het denken aan een zorgcoöperatie is vooral een steun 
in de rug voor de bestaande activiteiten en een aanmoediging om mee te doen. 
 
 
EXPOSITIE RUUD SCHRIJVERSHOF 
 
Op 1 mei 2016 vond de seizoensopening plaats van de Beeldentuin Cuijk (gelegen naast de 
Martinuskerk, tegenover café Kansas). Van beeldend kunstenaar Ruud Schrijvershof uit 
Linden is een sculptuur geplaatst in de beeldentuin, welke dit en komend seizoen te 
bewonderen is. Bovendien is Ruud Schrijvershof deze week gastexposant in het Pakhuis, 
gelegen aan de beeldentuin.  
 
Op 14, 15 en 16 mei 2016 exposeert Ruud Schrijvershof in Malden aan de Rijksweg 83 op 
een beeldenexpositie met moderne figuratieve kunst (voor meer informatie: 
www.tuinderverbeelding.nl 
 
 
KONINGSCHIETEN EN GILDEMIS 
 
Zaterdag 28 mei is een belangrijke dag voor het gilde. Om 15.30 uur begint het 
koningschieten voor de gildebroeders. Ook niet-gildebroeders en -zusters zijn welkom en 
kunnen schoten afvuren op de publieksboom. Alles volgens de tegenwoordig zeer strenge 
veiligheidsvoorschriften, waarbij alcohol uit den boze is. 
 
Om 19.00 uur is de traditionele gildemis in onze H. Lambertuskerk, waarna om 20.00 uur de 
koffietafel begint in het Gildehuis.  
 

CONCERT THIS IS JUVIA OP 4 JUNI  
 
Op 4 juni a.s. geeft zanggroep Juvia uit Vianen een swingend concert in de schouwburg van 
Cuijk. 

http://www.tuinderverbeelding.nl/


 
Juvia is een zanggroep van oorsprong uit Vianen met als doel het opluisteren van de vieringen 
in de kerk. 
 
De zanggroep bestaat meer dan 30 jaar en is uitgegroeid tot een koor met instrumentale 
begeleiding met leden uit de regio van het land van Cuijk. Ook buiten het zingen in de kerk is 
het koor actief. Ze verzorgen tal van concerten in de regio met hun veelzijdig repertoire. 
 
Eenmaal in de 5 jaar gaat de zanggroep de schouwburg in om een concert te geven met een 
gevarieerd programma. Ze laten zich dan van een andere kant zien en zingen nummers van 
Racoon, Robby Williams, Adele en vele andere swingende muziek. 
 
Het koor telt een aantal leden uit Linden -Nanda Kokke, Mieke Lange en Annelies Geurts- die 
al een geruime tijd met veel plezier hun stem laten horen bij deze zanggroep. 
 
Dus, komt het zien en horen op zaterdag, 4 juni in de schouwburg van Cuijk. Kaarten zijn 
te bestellen op de reserveringssite van de Schouwburg van Cuijk. 
 
 
ZATERDAG 11 JUNI SCHUTTERSDAG IN LINDEN 
 
De firma Smals neemt na decennia lang zandwinning en andere activiteiten in en om Linden 
afscheid en laat een heel ander maar ook heel mooi “Groot Linden” achter. 
 
Bij deze gelegenheid wordt een schuttersdag georganiseerd op zaterdag 11 juni 2016 om 
14.30 in gemeenschapshuis De Burcht onder begeleiding van het gilde uit Linden en de 
schutterij St Michael uit Roermond. Als alternatief is er een boottocht en er zijn activiteiten 
voor kinderen. 

 VVV TOP CUIJK ORGANISEERT MEIMAAND FIETSMAAND 

 
Op de Landelijke Fietsdag ging Nederland massaal op de fiets. Het evenement wordt weer nu 
in ere hersteld en uitgebreid: het wordt een fietsmaand.  
 
De VVV Top Cuijk en de Werkgroep Recreatie en Toerisme neemt de draad ook op. Elke 
week wordt een fietsroute aangeboden. 
 
De eerste week in mei ( van 1 mei – 8 mei ) staat in het teken van de Romeinen. Als fietsroute 
hebben we gekozen voor de route : Langs de Bataafse Rivier. Deze route gaat langs plekken 
die in de Romeinse tijd een belangrijke rol speelden. Bij de route hoort een informatieboekje. 
Bij aankoop van het boekje krijgt u de fietsroute gratis. 
 
In de tweede week ( 8 mei – 15 mei ) gaan we de natuur in .We hebben gekozen voor de 
Themaroute die door het waterrijke Land van Cuijk gaat. Voor de derde week ( 15 mei – 22 
mei ) bieden we de fietsroute : Langs eeuwenoude Kapellen en Kroegen en de vierde week ( 
22 mei – 29 mei ) komt de route Langs eeuwenoude Boerderijen en Landhuizen  
 
De fietsroutes en informatieboekje Langs de Bataafse Rivier zijn verkrijgbaar bij de VVV 
Top Cuijk, Maasstraat 17. Bij aankoop van de laatste twee genoemde routes is de spelregel: 1 



van de routes krijgt u gratis! 
 
De Romeinse tuin is gratis te bezoeken als de VVV/TOP Cuijk open is; 
 
openingstijden: Maandag 13.15 – 16.30 uur 
 
Dinsdag t/m vrijdag 10.00 – 16.30 uur 
 
Zaterdag 10.00 – 14.00 uur 

VVV – Toeristisch Ontmoetingspunt – Cuijk, Maasstraat 17, 5431 EB Cuijk 
 
T: 0485 – 317644 E: vvvcuijk@live.nl 
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