
CULTURELE VERENIGING ZUIDLAREN     
Secr.: mevr. G. Klok - Hendriks 
          De Wolden 61,  9468 CB Annen 
          Tel. 0592 421296 
          e-mail adres: info@cvzzuidlaren.nl  / website: www.cvzzuidlaren.nl 
 
Aan de leden, 
Hieronder vindt u de Nieuwsbrief voor de maanden maart en april. Voor al deze voorstellingen geldt dat de 
kaarten in de voorverkoop zullen zijn bij de CIGO in Zuidlaren. Wij hopen weer veel van onze leden te kunnen 
verwelkomen tijdens één van onze activiteiten. 
 

 
Dinsdag 6 maart 2018  lezing van Johan Derksen. 
Brinkhotel  aanvang: 20.00  uur     entree: € 15,00 (niet leden € 17,50) 
Kaarten zijn in de voorverkoop bij de CIGO in Zuidlaren. 
 
Deze bekende tv-presentator zal u deze avond vertellen over zijn belevenissen in 
de voetbalwereld. Zijn passie voor ‘bluesmuziek’ zal zeker ook aan de orde 
komen. Om het interactief te maken met de aanwezigen zal Evert ten Napel, oud 
sportpresentator,  meekomen om het gesprek te leiden. Een avond die u beslist 
niet mag missen. 
 

 

Donderdag 15 maart 2018  toneelgroep ’t Waark met het stuk ‘De Menalda Veters’.  
De Gouden Leeuw aanvang:  20.00 uur   entree: € 10,00 (niet leden € 12,50) incl. 1 consumptie 
Kaarten zijn in de voorverkoop bij de CIGO. 
 
Wij zijn blij, dat we de uitgestelde voorstelling van toneelgroep ’t Waark 
toch nog dit seizoen kan plaatsvinden.  ‘De Menalda Vetes’ met als 
ondertitel: ‘Oet de kronieken van ’t klooster Bloemhof’. 
Met Jan Veldman als schrijver in combinatie met Albert  Secuur als 
regisseur gaat WAARK voor een historisch  verantwoord stuk, met een 
duidelijke relatie naar het hier  en nu en gelardeerd met een flinke dosis 
onderkoelde Grunneger humor…Er wordt door de vier acteurs geswitcht  
van toen naar nu en van de personages als (hoorspel)acteurs  naar hun rol in 
het middeleeuwse stuk.   
In het stuk wordt het verhaal van de Menalda’s verteld. ‘Tied van overstromings, kruustochten en de Swaarde 
Dood. ’t Is tied van aalgedurige stried tussen Hunzingoers en Fivelingoers. Oethoesters tegen Oskwerders, ain 
tegen aander, aandern tegen ain. Welkom bie De Menalda vetes! 
 

 

Donderdag 12 april 2018  columniste en schrijfster Aaf Brandt Corstius 
Brinkhotel  aanvang 20.00 uur  entree: € 7,50 leden CVZ en de Bibliotheek (niet leden € 10,00) 
Kaarten vanaf 12 maart in de voorverkoop bij De CIGO in Zuidlaren en in de bibliotheek in Zuidlaren. 
 
Aaf Brandt Corstius is de ongekroonde koningin van de column. Ze schreef er duizenden voor de Volkskrant, 
Margriet, Flow en Onze Taal. Ze staat bekend om haar verfrissende en humoristische 
kijk op actuele thema’s. Naast het schrijven van columns zijn er ook een aantal boeken 
van haar verschenen, waarbij ze de meeste inspiratie haalt uit haar eigen leven. In haar 
nieuwste boek ‘Eindelijk veertig’ behandelt ze veertigerproblemen en –wensen, 
kleding, stijl, familie, vriendschap en lange en toch gezellige relaties.                                                                   
In de bibliotheek is een tentoonstelling met haar boeken, die u kunt lenen.  
 
Deze activiteit wordt georganiseerd door de Culturele Vereniging Zuidlaren in samenwerking met de 
Bibliotheek in Zuidlaren.    
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