
 
 

Programma EvenementenXpress 
2018 – 2019 

 
Zondag 23 september 2018:   “Driving Miss Daisy”                                Laren 
                
Het toneelstuk komt oorspronkelijk uit 1987 en werd geschreven door Alfred Uhry, in 1989 werd er 
een film uitgebracht die uiteindelijk drie Oscars wist te winnen. “Driving Miss Daisy” zal voor het 
eerst in Nederland te zien zijn.  
Anne Wil Blankers zal de rol van Miss Daisy vertolken en Edwin Jonker speelt haar chauffeur, 
Hoke. Het verhaal in het kort: wanneer Daisy Werthan, een 72-jarige Joodse weduwe uit Atlanta, 
haar auto total loss rijdt, besluit haar zoon Boolie dat ze te oud is om nog te rijden. Hij huurt Hoke 
Colburn in als chauffeur, tot afgrijzen van zijn moeder, die helemaal niet zit te wachten op iemand 
van een ander geloof en met een andere huidskleur. 
 
                                            

           Theater Singer – matinee - Première  
 

 
Dinsdag  25 september 2018:      Fries Museum                               Leeuwarden 
 
Leeuwarden is in 2018 de culturele hoofdstad van Europa en organiseert in het Fries Museum een 
overzichtstentoonstelling over het leven en werk van een bekende Leeuwarder: M.C. Escher. 
Iedereen kent wel een of meer van zijn fascinerende afbeeldingen van onmogelijke gebouwen of 
omgevingen. De tentoonstelling volgt Escher bij zijn fysieke en mentale reizen, aan de hand van 
meer dan tachtig vroege en late originele prenten.  
Daarnaast laat deze tentoonstelling de invloed van zijn reizen en verblijven in onder meer Spanje 
en Italië op zijn kunstenaarschap zien. Je leert Escher persoonlijk kennen en loopt letterlijk in zijn 
voetstappen. Je kruipt als het ware in het hoofd van Escher door deze spectaculaire tentoonstelling, 
die is opgezet als een driedimensionale biografie. 
 
 
                                        
 
 
 

 
 
      
 
 
 



 
 
Dinsdag 23 oktober 2018:    Kröller-Müller Museum                          Otterlo 
 
Het Kröller-Müller Museum en de Vereniging Rembrandt organiseren gezamenlijk de tentoonstelling 
“Als kunst je lief” is.  
Dit museum heeft bijna 90 schilderijen en ruim 180 tekeningen en bezit hiermee de op een na 
grootste Van Goghverzameling ter wereld.         
Daarnaast bevat de collectie topstukken van moderne meesters als Claude Monet, Georges Seurat, 
Pablo Picasso en Piet Mondriaan. Het museum wordt omgeven door een van de grootste 
beeldentuinen van Europa. 
Voor deze gelegenheid werden ruim 80 werken afkomstig van 40 musea bijeengebracht die in de 
periode 2008-2018 mede met steun van de Vereniging Rembrandt zijn verworven. De 
tentoonstelling toont de volle breedte van de aankopen: schilderijen, tekeningen, foto’s, sculpturen, 
etc. Het oudste werk is ongeveer 3000 jaar oud, het meest recente dateert uit 2016. De 
tentoonstelling wordt een feest van onverwachte ontmoetingen met kunstwerken en objecten die 
met grote zorg worden geënsceneerd. Normaal gesproken moet je deze 40 musea in heel 
Nederland bezoeken om deze werken te bekijken. Nu zijn ze eenmalig samen in verrassende, niet 
eerder vertoonde combinaties te zien in het Kröller-Müller Museum. 
Deze excursie is inclusief entree voor het Nationaal Park de Hoge Veluwe. 
 

                                
 
 

 
Zondag 4 november 2018:  ”Was Getekend, Annie M.G. Schmidt”      Amsterdam                                                                
                                                                                                                   
Het verhaal van de nieuwe Nederlandse musical “Was Getekend, Annie M.G. Schmidt” is 
gebaseerd op het succesvolle boek “Anna, het leven van Annie M.G. Schmidt” van Annejet van der 
Zijl. De musical heeft scherpe humor en bevat natuurlijk bekende nummers van Annie M.G. Schmidt 
en Harry Bannink. Iedereen kent de liedjes als: “Margootje”, “Wat voor weer zou het zijn in Den 
Haag” en “Vluchten kan niet meer”.                               
Annie M.G. schreef musicals, tv-series, boeken en gedichten maar wie was de vrouw achter de 
schrijfster? Met haar prachtige stem, gevoel voor humor en liefde voor de Nederlandse taal is 
Simone Kleinsma de aangewezen actrice om de rol van Annie M.G. Schmidt te vertolken. In deze 
rol blikt ze samen met haar zoon Flip, gespeeld door William Spaaij, terug op haar leven vol 
hoogtepunten maar ook dieptepunten. Het meisje dat een eenzame jeugd beleefde en uitgroeide tot 
dé schrijfster van Nederland.                                                                                           

                                                             

                                                             DeLaMar - musical - matinee 



 
 
Dinsdag 20 november 2018: Singer                                                         Laren  
 
“Laatste impressionisten” is de naam van deze tentoonstelling die is gewijd aan de 
kunstenaarsvereniging “Société Nouvelle de Peintres et de Sculpteurs” (1900-1915) en daarmee 
aan de beroemdste en meest karakteristieke schilders van deze stroming in de Franse (en 
Europese) kunst.                                                                                                                             
Deelnemende kunstenaars waren onder andere Henri Le Sidaner, Emile Claus, Gaston La Touche, 
Henri Martin en Frits Thaulow. Voortgekomen uit het symbolisme deelden zij een romantische visie, 
die zich uitte in een getrouwe weergave van mens, dier en natuur, maar met een ongrijpbare 
suggestie van iets diepers, een tragedie of mysterie. Daarom heten ze ‘intimisten’. Het intimisme 
was de laatste grote Franse kunststroming die zich vol liefde aan de natuur wijdde. 
 

                                                   

             
  
 

 
 
Dinsdag 11 december 2018: Mauritshuis                     Den Haag   
 
Hollandse schilderijen uit National Trust Houses: in Engelse landhuizen bevinden zich van oudsher 
veel Hollandse meesters uit de Gouden Eeuw.  
De meeste van deze werken werden in de achttiende eeuw verworven, de glorietijd van het Engelse 
landhuis. En hoewel menig familie de stukken later heeft moeten verkopen, zijn er vandaag de dag 
nog altijd vele prachtige schilderijen te vinden in historische landhuizen. Voor deze tentoonstelling 
zijn de mooiste Hollandse schilderijen geselecteerd uit huizen beheerd door de National Trust.  
Het Mauritshuis heeft hiermee een primeur, niet eerder werd een dergelijke selectie in Nederland 
getoond. 
 
 
 

               

                                                                                       
 



            

 
Dinsdag 22 januari 2019:   Frans Hals Museum                    Haarlem 
 
“Frans Hals en de Modernen”.  Tweehonderd jaar na zijn dood werd Frans Hals herontdekt als 
modern idool. Hij werd bewonderd, zelfs aanbeden door laat negentiende-eeuwse kunstenaars als 
Edouard Manet, Max Liebermann en Vincent van Gogh. Stuk voor stuk waren ze zeer onder de 
indruk van zijn losse toets en ruwe schilderstijl, die ‘impressionistisch’ overkwam.    
Deze tentoonstelling toont de enorme impact van Frans Hals op deze moderne schilders. Voor de 
eerste keer worden de schilderijen van de beroemde zeventiende-eeuwse portretschilder 
gepresenteerd naast reacties op zijn werk uit andere hoogtijdagen van de schilderkunst. 
 
Lezing Kunstkring woensdag 28 november 2018  

             
 
 

 

   
 

                                                            

 
 
Dinsdag 19 februari 2019:  Beelden aan Zee                       Scheveningen 
 

 “Zadkine aan zee”. Wie kent hem niet, die bronzen figuur in Rotterdam 
met dat gat in zijn lijf? “Jan Gat” wordt hij genoemd, of ook wel “Jan met de 
handjes”. 
“De verwoeste stad”, zoals het beeld eigenlijk heet, wordt wereldwijd gezien 
als een van de meest indrukwekkende monumenten voor slachtoffers van 
de Tweede Wereldoorlog. Het is zelfs zo beroemd dat velen óók, en dat is 
uitzonderlijk voor een beeld in de openbare ruimte, de naam van de maker 
kennen: Zadkine. Maar wie was Zadkine? En wat heeft hij nog meer 
gemaakt? Deze tentoonstelling geeft een uitgebreid overzicht van het 
oeuvre van deze Parijse meester van het modernisme, die samen met 
collega-kunstenaars als Picasso, Brancusi en Lipchitz voorgoed het gezicht 
van de westerse beeldhouwkunst veranderde. Speciale aandacht is er voor 
Zadkine’s innige band met Nederland, waar zijn verzamelaars en 
opdrachtgevers vaak ook zijn vrienden waren. 

      
Lezing kunstkring maandag 14 januari 2019. 

 
 
 
 
 



 
Dinsdag 19 maart 2019:   Noordbrabants Museum                Den Bosch 
 
“Jan Sluijters, de wilde jaren”. Jan Sluijters (1881-1957) is, samen met Jheronimus Bosch en 
Vincent van Gogh, een van de drie uit Brabant afkomstige ‘kernkunstenaars’ waaraan het 
Noordbrabants Museum met regelmaat aandacht besteed.                                                        
Vijftien jaar lang experimenteert hij met bijna alle nieuwe kunststromingen op zoek naar zijn eigen 
stijl. De tentoonstelling toont het werk van Jan Sluijters naast dat van de avant-gardisten die hem in 
Parijs inspireerden zoals Kees van Dongen, Henri Matisse en Georges Braque en de Nederlandse 
modernisten als Piet Mondriaan en Leo Gestel wiens werk hij op zijn beurt weer beïnvloedde. Naast 
schilderijen worden ook tekeningen, getekende briefkaarten, brieven en foto’s getoond, samen met 
recensies uit die tijd. De expositie geeft een beeld van de wilde jaren van Jan Sluijters, jaren waarin 
hij uitgroeide tot een van de grondleggers van de nieuwe Nederlandse schilderkunst. 
 
Lezing kunstkring woensdag 27 maart 2019  
 
 

      
 
 

                 
                                                      

                 

 
 
Dinsdag 2 april 2019: “Vogel”                 Veenendaal 
 
Thomas Verbogt schreef het toneelstuk “Vogel” speciaal voor de 85e verjaardag van Bram van der 
Vlugt. De éminence grise van het Nederlands toneel gaat het avontuur aan met de veel jongere 
theatermakers Roelof Pothuis en Thijs Prein. De spannende verhalen van de oude man doen je het 
verlangen naar de waarheid vergeten. 
Het toneelstuk Vogel gaat over Martinus die in een oud, verlaten stationsgebouw woont. Als 13-jarig 
jongetje is hij hier komen wonen. Martinus is nooit meer vertrokken, al beweert hij zelf van wel. 75 
jaar later kijkt hij samen met zijn kleinzoon terug op het leven. Een lastige opgave, want Martinus 
neemt graag een loopje met de waarheid. Het duo gaat op zoek naar wat er precies in de oorlog is 
gebeurd en wat Martinus al die jaren heeft weggestopt. Er komen allerlei spannende verhalen naar 
boven, die het verlangen naar de waarheid doen vergeten. 

 

        De Lampegiet - avondvoorstelling 



 
Dinsdag 16 april 2019:   Boijmans van Beuningen             Rotterdam 
                          De Kunsthal 
 
“Nederland Bauhaus”.  In 2019 is het 100 jaar geleden dat Bauhaus werd opgericht, tussen 1919 
en 1933 een vernieuwende kunst- en ontwerpschool in Duitsland. Museum Boijmans Van 
Beuningen laat de Nederlandse kant van Bauhaus zien.                                                                                                                                               
Rotterdam was in de jaren tussen de beide wereldoorlogen de stad waar het modernisme het meest 
prominent tot uitdrukking kwam in de architectuur en vormgeving. Voor deze tentoonstelling wordt 
de eigen collectie van het museum aangevuld met bruiklenen uit binnen- en buitenland. Aan de 
hand van kunstwerken, meubels, keramiek, textiel, gebruiksvoorwerpen, foto’s, typografie en 
architectuur wordt de inspirerende relatie tussen Nederland en het Bauhaus zichtbaar gemaakt. 
 
De kunsthal ligt op loop afstand van het Museum Boijmans van Beuningen. 
 
 

 

 
 
 

 
 
Dinsdag 14 mei 2019:      Molen- en merentocht op de Kagerplassen   Warmond  
                                                                            
 
Tussen de Noordzeekust en de stad Leiden liggen de Kagerplassen, diverse grote meren met veel 
kleine eilandjes. Tussen de polders en de molens vaart u om 11 uur vanaf Warmond in een 
waterrijke wereld met prachtige natuur, vergezichten en veel watervogels. Tijdens de rondvaart op 
onze “eigen” boot is er na een uur varen een stop van ca. 45 minuten op het Kaageiland. U kunt 
dan een klein kaasmuseum bezoeken en even kijken bij jachtwerf Royal van Lent. 
Nadat iedereen weer op de boot aanwezig is, staat er een overheerlijk lunchbuffet klaar, bestaande 
uit diverse soorten brood, vleeswaren, diverse soorten kaas en een bolletje huzarensalade. Koffie, 
thee, melk of jus d’orange. 2 drankjes per persoon zijn bij de prijs inbegrepen. 
Om 15 uur is de boot weer terug bij de Gemeentehaven van Warmond waar de bus klaarstaat voor 
de terugreis naar Doorn. 
Deze excursie is inclusief bus, rondvaart en lunch. 
 
 

 



 
 

Filmhuis Doorn 
Programma 2018 – 2019 

 
 
 
 
 

  Woensdag 19 september 2018                                          Victoria & Abdul 
 

  Woensdag 17 oktober 2018                                                 Loving Vincent 
 
  Woensdag 14 november 2018                                          Una mujer fantástica 

 

  Woensdag 12 december 2018                                           Phantom Thread 

 

  Woensdag 16 januari 2019                                                               Hannah 
 

  Woensdag 20 februari 2019                                                       Forushande 
  

  Woensdag 13 maart 2019                                                             C’est la vie 

 

  Woensdag  27 maart 2019                                                              Extra film* 
 

  Woensdag 17 april 2019                                             The Zookeeper’s wife 

 

  Woensdag 15 mei 2019                             Vele hemels  boven de zevende 

 
 
 
 

 
 

* Wij vertonen een film in samenwerking met 

de regiobibliotheek ZOUT 
in het kader van de Boekenweek. 

De titel wordt later bekend gemaakt. 

 

 

 

 

 

 



 

VOORWAARDENBLAD EVENEMENTENXPRESS 

Minder valide mensen 
De begeleiding is niet in de gelegenheid minder valide mensen te ondersteunen. Wij gaan ervan uit 
dat mensen voldoende mobiel zijn om zelfstandig of enigszins ondersteund door een eigen 
begeleider deel te nemen.  
 
Betalingen en annuleringen 
Zodra de schriftelijke inschrijving bij de EvenementenXpress is ontvangen, is restitutie van 
het bedrag niet meer mogelijk. De theaters nemen de kaartjes niet terug en de bussen zijn 
betaald. Vandaar dat wij deze regel moeten hanteren. 
 
Het is wel mogelijk een ander voor u in de plaats te laten deelnemen. De naam van deze 
persoon dient u door te geven aan de EvenementenXpress. Contactgegevens zie onderaan 
de bladzijde. Dit om misverstanden bij de bus te voorkomen.  
 
Kaarten voor een theater bezoek 
De theater kaarten liggen bij ons in de kluis en worden door de begeleiding meegenomen en in de 
bus uitgedeeld.  
Het team van de EvenementenXpress heeft geen invloed op externe factoren als verloop/doorgang 
van de activiteit, verkeershinder of andere overmacht tijdens het vervoer. Ook deze 
omstandigheden geven geen aanspraak op restitutie van deelnemersgeld. 
 
Mobiele telefoon 
Wij raden u aan zo mogelijk uw mobiele telefoon mee te nemen en het mobiele nummer 
van de begeleiding 06-12205540 bij u te hebben. In een noodgeval kunt u ons bereiken. 
 
Fooien 
Wij geven geen fooi aan de chauffeur en zullen u dat ook niet vragen tijdens de busrit huiswaarts. 
Wij laten het aan de deelnemers zelf over of zij de chauffeur iets willen geven. Wij verplichten u 
echter tot niets. 

 
Attentie voor wat betreft de dagexcursies:  
  
Bij onverwacht slechte weersomstandigheden kan er eventueel gekozen worden voor een 2e 
opstapplaats in de richting van onze bestemming.  
Dit kan uitsluitend en in overleg met één van de teamleden van de EvenementenXpress besloten 
worden.  
Wij zullen bovenstaand besluit ook communiceren met Triomf Tours zodat de afspraken hieromtrent 
duidelijk zijn. 

 

 
 

 
 

 
 
 
EvenementenXpress                                                                                       Marja Bakels      06.22432166  
Cultuurhuis, Kerkplein 4                                                        
3941 HV Doorn                                                                                               Janine van Dijk   06.13269555 
E-mail: evenementendoorn@gmail.com 

    



 

Machtigings- en deelnameformulier EvenementenXpress 

 
Naam : ………………………………………………………                    Voorletters :…………    M / V  
 
LET OP: Voorletters en achternaam moeten overeenkomen met de gegevens van de bank. 
 
Adres: ……………………………………………………… Nr.……..    
     
Postcode : …………………………..   Woonplaats : ………………………………………. 
 
Telefoonnummer : ………………………………… 
 
Email adres : …………………………………………………….  

Bankrekening nr. IBAN NLnaam bank 

Vergeet u niet het nummer en de naam van uw bank + uw rekeningnummer (10 cijfers) in te vullen 

 
OPSTAPPLAATS voor onderstaande museumbezoeken en excursies 

Ludenkapel (hoek Berkenweg / Ludenlaan) 
 

Wilt u hieronder aangeven met hoeveel personen u wilt deelnemen. Daarnaast het totaal 
bedrag per activiteit. 

 
Prijzen zijn exclusief entree. 

EVENEMENTENXPRESS  ACTIVITEITEN   2017/2018 Prijs pp 
Aantal   
pers 

Totaal 

Dinsdag 25 september 2018             Fries Museum                                Leeuwarden € 27,-  € 

Dinsdag 23 oktober      2018                 Kröller-Müller Museum: entree 

Nationaal Park is inbegrepen                       

Otterlo € 36,50 
 € 

Dinsdag 20 november  2018         Singer                                                          Laren € 27,-  € 

Dinsdag 11 december  2018         Mauritshuis Den Haag € 27,-  € 

Dinsdag 22 januari       2019 Frans Hals Museum                     Haarlem € 27,-  € 

Dinsdag 19 februari      2019 Beelden aan Zee                        Scheveningen € 27,-  € 

Dinsdag 19 maart         2019 Noordbrabants Museum                 Den Bosch € 27,-  € 

Dinsdag 16 april           2019 Boijmans van Beuningen          

De Kunsthal                         
Rotterdam 

€ 27,- 
 

€ 

Dinsdag 14 mei            2019 Molen- en Merentocht Kager 

Plassen (incl. bus, boot en lunch)  
Warmond 

€ 59,50 
 

€ 

 

  
 

Vervolg achterzijde. LET OP: datum en handtekening moeten worden ingevuld. 
 
 
 



 
Wilt u hieronder het bedrag of de bedragen omcirkelen 

voor welke theatervoorstelling en voor hoeveel personen u kaarten bestelt. 
 

Prijzen zijn incl. busvervoer. 
 
 
 

 
NAAM PRODUCTIE 

 

 Prijs 
p.p. 

Aantal   
pers. 

Totaal 

Zondag 23 sept.2018 
matinee  

UITVERKOCHT  
 

 
€ 

Zondag   4 nov. 2018 
matinee 

UITVERKOCHT 
                                              

 
 

 
€ 

Dinsdag 2 april 2019 
avondvoorstelling “Vogel”                 Veenendaal 

“Vogel”                       Veenendaal 
€ 44,50 

 
€ 

  

OPSTAPPLAATSEN alleen voor theaterbezoek  
 
О  1. Ludenkapel (hoek Berkenweg / Ludenlaan) * 
О  2. Park Boswijk; Boswijklaan * 
О  3. Bushalte Hoofdstraat bij Beukenstein in Driebergen *  
                                                                            
 *Aankruisen waar u op wilt stappen 
 
Aangezien u geen bevestiging van opgave (n) meer van ons ontvangt raden wij u aan het 
opgegeven evenement in uw agenda te noteren. 
 
Ongeveer 2 weken voor aanvang van het evenement ontvangt u de laatste gegevens en wordt het 
bedrag van uw rekening afgeschreven.  
 
Bij deze geeft ondergetekende toestemming aan de Bibliotheek ZOUT (Incassant 
ID: NL90ZZZ302165280000) om het op dit formulier omcirkelde bedrag (of bedragen) van vermeld 
banknummer af te schrijven.  
 
 

Na schriftelijke inschrijving is geen restitutie meer mogelijk. 
Zie voorwaardenblad. 

 
 
 
Datum ………………………………..                       Handtekening ………………………  
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