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          9 januari 2023 

Beste leerkracht en chauffeurs, 

 

U heeft het waarschijnlijk wel gehoord of gelezen; tijdens oud en nieuw heeft er een brand gewoed 

in de kapel naast de Lambertuskerk.  

 

Parkeren 

Dit heeft gelukkig geen gevolgen voor doorgang van de dansvoorstellingen, behalve dat de situatie 

wat betreft parkeren van auto’s wat anders is dan vermeld in een eerdere brief (zie pagina 2).  

Het hele gebied rondom de kapel is afgezet, ook tussen de kapel en het parochiehuis. De Mr. Van 

Coothstraat is hierdoor niet toegankelijk om te parkeren of als doorgang. 

 

Aandachtspunten: 

- Parkeerplaatsen die niet te gebruiken zijn: Mr. Van Coothstraat en links naast de kerk. 

- Parkeert u aan de Molenbeemden, dan loopt u via het trottoir van de Burgemeester de Kuijperlaan 

naar de kerk. Dat is om de appartementen van “het Hertoghof” heen.  

 

Gewijzigde ingang kerk 

Daarnaast is met de opbouw gebleken dat het gezelschap liever de (linker) zij-ingang van de kerk 

gebruikt voor de kinderen, i.p.v. de hoofdingang van de kerk. De kinderen komen dan direct bij de 

tribune uit en hoeven niet eerst door de kerk. Verzamel eerst buiten je hele groep (aan de linker 

zijkant van de kerk of op het kerkplein aan de voorzijde is hiervoor plek) en meld je pas als complete 

groep bij de zij-ingang. 

 

Hartelijk bedankt en tot snel! 

Het team van Cultuurkade. 
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December 2022 

 

Beste ouders/verzorger, 

Wat vinden wij het fijn dat u binnenkort helpt bij het vervoer van leerlingen naar de voorstelling 

Oor/Sprong in de Lambertuskerk in Veghel. Hartelijk bedankt! 

 

Het adres van de kerk is Deken van Miertstraat 2, 5461 AA in Veghel (hoofdingang kerk).   

Op de kaart hieronder staan met             de locaties aangegeven waar u het beste kunt parkeren.  

Dat kan op verschillende plaatsen in de buurt van de Lambertuskerk. 

- Parkeerplaats Molenbeemden, 

tegenover Claassen Uitvaartzorg  

(40 plaatsen). 

- Burg. De Kuijperlaan tegenover de 

Parochie (de slagboom wordt niet 

gebruikt) (20 plaatsen). 

- Links naast de kerk  

(15 plaatsen). 

- Mr van Coothstraat  

(20 plaatsen).  

- In de parkeervakken langs de 

Frisselsteinstraat. 

Blauwe zone en vaak druk: 

- Parkeerplaatsen op de Markt.  

- Parkeerplaats in de Deken van 

Miertstraat.  

 

 

 

 

Het is voor rij-ouders helaas niet toegestaan om de voorstelling bij te wonen, dat spijt ons enorm. 

Dat komt omdat de planning zo efficiënt mogelijk is gemaakt, daardoor is er onvoldoende ruimte op 

de opgebouwde tribune.  

De kerk ligt in het centrum van Veghel, een bezoekje aan het winkelcentrum of de leeshoek van de 

bibliotheek is een optie om de wachttijd aangenaam door te brengen. 

 

Graag uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de voorstelling aanwezig zijn.  

De voorstelling duurt 1 uur. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het team van Cultuurkade 


