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           Tel: 050 4093484 
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Aan de leden, 
 
Nadat we vorig seizoen helaas na één voorstelling al moesten besluiten om de rest van onze 
activiteiten te annuleren vanwege de Coronaperikelen is het bestuur erin geslaagd om de activiteiten 
van het seizoen 2021 / 2022 alsnog door te laten gaan in het seizoen 2022 / 2023. 
Hieronder vindt u een overzicht van al onze activiteiten voor het komend seizoen.  
Tevens vindt u, wanneer u toestemming heeft gegeven voor automatische incasso, uw 
lidmaatschapspasje in deze envelop.  
Mocht u nog geen automatische incasso hebben afgegeven, dan verzoeken wij u het 
lidmaatschapsgeld van € 10,00  vóór 15 oktober over te maken op bankrekeningnummer: 
NL 14 RABO 0133 2498 67 t.n.v.  de Culturele Vereniging Zuidlaren   onder vermelding van: contributie 
seizoen 2022 / 2023. U ontvangt dan voor 20 oktober uw lidmaatschapspasje. 
 
Voor elke voorstelling geldt, dat de kaarten 14 dagen van tevoren in de voorverkoop zijn bij CIGO in 
Zuidlaren. Leden moeten dan wel hun lidmaatschapskaart kunnen tonen. 
 

 

donderdag 27 oktober 2022 → Schrijver Wim Daniëls 
 
Brinkhotel in Zuidlaren, aanvang 20.00 uur   
Entree:  leden € 10,00 / niet leden € 15,00 – incl. koffie 
 
Wim Daniëls schrijver van veel boeken zal deze avond vertellen / voordragen 
uit zijn nieuwe boek ‘Van Billenwagen tot Imperiaal’, op vakantie met Wim 
Daniëls. Zeker in deze tijd, waar op vakantie gaan nog steeds lastig is, denk 
maar aan o.a. de perikelen op Schiphol, nieuwe Coronavarianten, zal dit boek 
erg aanspreken. Met gevoel voor nostalgie schetst Wim Daniëls de 
geschiedenis van onze vrije tijd, aangelengd met persoonlijke anekdotes. 
Voor velen van ons erg herkenbaar!! 
 

 

zaterdag 19 november 2022 →  GG and the Cruisers 
 
Dorpshuis  Klein Kruijerij in De Groeve, aanvang 20.30 uur 
Entree:  € 10,00 – incl. 1 consumptie  

 
De band GG and the Cruisers is ontstaan in 2015. De band bestaat uit Henk 
de Ruiter, zang en gitaar, Erik Niemeijer, bluesharp en zang, Hans 
Niemeijer, contrabas en Gerrit Bruinink, drums. Alle vier bandleden 
nemen een schat aan ervaring uit hun muzikaal verleden mee. Zelf 
noemen ze zich een band waar ‘Oldschool’ blues en  ‘Newschool’ blues 
elkaar ontmoeten. Ze weten moeiteloos diverse stijlen met elkaar te 
verweven, waardoor er een verfrissende eigentijdse sound ontstaat, 
zonder  daarbij het geliefde vintage geluid uit het oog te verliezen. 
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vrijdag 20 januari 2022  →   Liedjes van Leonard Cohen 

 
Dorpskerk in Zuidlaren, aanvang 20.00 uur 
Entree:  leden € 10,00 / niet leden € 12,50 – incl. koffie 
 
Het duo Rnam,  singer - en songwriters uit Westerwolde,  staat garant voor 
een avondvullend programma met modieuze pop, harmonieuze zangpartijen 
en mooie beelden. Zij nemen u mee op een nostalgische muzikale reis door 
de succesjaren van Leonard Cohen. Behalve de songs hoort en ziet u 
verrassende informatie over zowel de muziek als Cohen zelf. Het blijft niet 
alleen bij songs. Bijpassende video’s vullen de muziek aan. Ze zijn een vast 
onderdeel van het programma. Herkenning, nostalgie en emotie. Dat is  wat 
ze bij u zullen oproepen. 
 

 
                                                 

vrijdag 3 februari  2023  →  2 Recht, 2 Averecht 
 
Grand Café in Zuidlaren, aanvang 20.00 uur 
Entree leden € 10,00 / niet leden € 15,00 – incl. koffie 

 
Met een knipoog en een kwinkslag wordt het leven van alledag in 
theaterprogramma Valse Trek op de hak genomen, waarbij serieuze  
activiteiten niet uit de weg worden gegaan. De grote lijn van het 
programma ligt vast, maar geen avond is hetzelfde. Actuele en/of 
plaatselijke gebeurtenissen worden graag uitvergroot. Een hilarische 
avond, die u zeker niet mag missen. 

 

                                       

donderdag 16 februari  2023 →  Algemene ledenvergadering 
Katholiek kerkgebouw aan de Hondsrugstraat, aanvang 20.00 uur 
 

 
zaterdag 4 maart  2023 →  Babyboomers Blues 
 
Dorpskerk in Zuidlaren, aanvang 20.00 uur 
Entree: leden € 10,00 / niet leden € 12,50 – incl. koffie 

 
Babyboomers zagen veel veranderen: van één telefoon in de 
straat naar een smartphone per huisgenoot. Van Koude Oorlog 
naar “Give peace a chance”. Van de wederopbouw, via de 
commune naar de aflossingsvrije hypotheek. Tegenwoordig 
krijgen ze overal de schuld van. Potdikke!!  
Liedjesmaker Egbert Meijers en de schrijvers Marga Kool en 
Jan Veenstra zijn Babyboomers. Alle reden om in een 
programma met liedjes, gedichten en verhalen het kaf eens 
goed van het koren te scheiden. In het Drents met 
Nederlandse en Engelse uitstapjes. 


