
Erop uit in de herfstvakantie 
door Bastienne, Benthe en Sisi 

 

VELDHOVEN – Had je ge-

dacht om in de herfstvakantie 

de pompoenentocht te lopen in 

Oerle? Dat zal niet gaan. Want 

de werkgroep van Groen en 

Keurig slaat een jaartje over. 

Na tien keer was het even ge-

noeg, vertelt Harry van Beers 

desgevraagd. Ook omdat er 

flink minder deelnemers zin 

hadden om weer mee te doen.  

Wat je in de herfstvakantie wel 

weer kunt doen? De Nacht van 

de Nacht bezoeken. De Nacht 

van de Nacht is bij de Vlasroot. 

De entree is gratis, daar kun je 

dus gewoon naar toe gaan. Het 

is op 25 oktober van half acht 

tot tien uur ’s avonds. Nu ben je 

vast benieuwd wat je daar kunt 

doen. Bijvoorbeeld door een 

sterrenkijker kijken, uilenballen 

uitpluizen, een speurtocht in het 

donker houden, speuren als een 

dier en luisteren naar een grie-

zelverhaal.  
Een dag eerder viert Kinderen 

voor Kinderen het 35-jarig be-

staan in Veldhoven. Dat wordt 

gevierd met een musical van 

Kinderen voor Kinderen. Met 

bekende liedjes zoals: Onbe-

woond eiland, Ha Ha je vader, 

Meidengroep, Als ik de baas 

zou zijn (van het journaal) en Ik 

heb waanzinnig gedroomd.  

Er zijn twee voorstellingen op  

vrijdag 24 oktober in theater De 

Schalm. De eerste begint om 

15.00 uur, de tweede om 19.00 

uur. Een kaartje kost dertig eu-

ro per persoon. Als je bij Dédé 

zit, krijg je twintig procent kor-

ting. De leeftijd is 5 tot en met 

99 jaar. Wie een kaartje bestelt, 

kan zich ook opgeven voor een 

knutselworkshop. Die begint 

een uur voor de voorstelling. 

Kinderen mogen dan in drie 

kwartier een creatief muziekin-

strument in elkaar knutselen. 

Dit kost niks extra.   

Wil je zo lang niet wachten? 

Op 20 oktober is er nog een 

voorstelling voor kinderen in 

De Schalm. Het gaat over de 

kleine kapitein die heel veel 

avonturen beleefd. Dit begint 

om 14.30 uur en is bedoeld 

voor kinderen vanaf zes jaar. 

Het kost zeventien euro per per-

soon. Het is voor de hele fami-

lie. Kinderen die als kapitein of 

zeeman naar de voorstelling 

komen en op de foto gaan met 

de zeilboot in de foyer van het 

theater, maken kans om een 

zeilboot te winnen.   

• De Nacht van de Nacht heeft in Veldhoven altijd plaats bij de 
Vlasroot. 


