
17 maart 2020: Ladies night Zijactief 

Limburg  

Het is een van de populairste ledenactiviteiten van ZijActief Limburg: de jaarlijkse 

filmavond! In 2020 krijgt dit evenement een extra feestelijk tintje. Omdat we 90 jaar 

bestaan, organiseren we namelijk een heuse ladies night! Vijf bioscopen in Limburg 

vertonen de film ‘De Beentjes van Sint Hildegard’, speciaal voor leden van ZijActief 

Limburg en hun vriendinnen. Voor alle dames staan hapjes, drankjes en een goodiebag 

klaar. Ook verloten we in elke bioscoop een leuke prijs. Dat wil je toch niet missen?!  

Over de film  
De Beentjes van Sint Hildegard is een komische bioscoopfilm, met Herman Finkers en 

Johanna ter Steege als echtpaar dat zich afvraagt: hoeveel liefde is te veel liefde? Jan en 

Gedda zijn 35 jaar getrouwd en Gedda houdt zóveel van Jan dat hij het er benauwd van krijgt. 

Zij ziet het huwelijk als een vorm van begeleid wonen. Als hij een glas wil pakken, reikt zij 

het hem al aan. In een poging meer ruimte te krijgen, maakt Jan dermate rare sprongen dat hij 

zijn huwelijk letterlijk in een gesloten afdeling ziet veranderen. Een komisch drama van 

regisseur Johan Nijenhuis over het los willen breken uit vastgeroeste patronen.  

Programma  

 19.00 uur: Ontvangst met een feestelijk welkomstdrankje 

 19.30 uur: Filmvoorstelling 

 20.30 uur: Pauze met een hapje en een drankje 

 22.00 uur: Einde filmavond, uitdelen goodiebags  



Aanmelden via je afdeling  

Heb jij ook al zin in deze feestelijke ladies night? Meld je dan snel aan bij bij Antoinette 

Linders, voorzitter  06-45768557   achmlinders@gmail.com Doe dat vóór 1 maart 2020. Ook niet-

leden zijn van harte welkom. Neem dus gerust een vriendin mee!  

  

Leden betalen € 12,00 en niet-leden € 15,00. Dit is inclusief een welkomstdrankje, een hapje 

en een drankje in de pauze én een leuke goodiebag. Ook maak je kans op een leuke prijs. 

Betalen doe je bij je eigen afdeling. Je krijgt je entreekaart vóór 17 maart van je eigen 

afdeling. Kun je er op het laatste moment toch niet bij zijn? Dan kunnen we kosten helaas niet 

terugbetalen.  

Bioscoop 

 Luxor Theater Venray, Schouwburgplein 11, 5801 BV Venray, betaald parkeren           
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