
 
Adres
Theater Het Klooster | Park 1, 5671 GA Nuenen

Parkeren om de hoek achter de Jumbo, De Smidse 1, 5671 EW Nuenen

Route en Routeplanner
Vanuit richting ’s-Hertogenbosch

A2 richting Eindhoven; Na Best richting Eindhoven Centrum / Helmond (A58); 

vanaf de A58 afslag Eindhoven Centrum / Helmond, daarna rechtsaf naar 

Kennedylaan; op de Kennedylaan afslag Nuenen (na Shell station), bovenaan 

linksaf richting Nuenen; op rotonde links af weg blijven volgen; einde weg linksaf; 

u ziet nu vrijwel meteen aan uw linkerhand Theater Het Klooster.

Vanuit richting Weert

A2 Richting Eindhoven; Bij knooppunt Leenderheide richting Venlo(A67); afslag 

Geldrop / Heeze; onderaan bij de verkeerslichten rechtsaf; bordjes Nuenen en/of 

alle richtingen blijven volgen; weg blijven vervolgen tot aan Texaco benzinestation 

in Nuenen, 1e rotonde rechtdoor; bij verkeerslichten linksaf; einde weg rechts en 

meteen links; einde weg links; u ziet nu aan uw rechterhand Theater Het Klooster.

Meer informatie:

W: www.zontaeindhoven.nl

E: theateravond@zontaeindhoven.nl

ZONTA THEATERAVOND
Woensdag 27 januari 2016
Kom naar "de vier Vrouwen van Willem van Oranje" van 
Theatergroep Plankgas en steun het project Krachtbedrijf 
van de Eindhovense prof. dr Josette Dijkhuizen.
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ZONTAclub EiNDHOVEN
verbindt zich aan Krachtbedrijf, 
dat vrouwen uit opvangsituaties 
begeleidt naar ondernemerschap. 
Kom naar de voorstelling van theatergroep Plankgas en help 
meer vrouwen hun droom te verwezenlijken!  

“De vier vrouwen van Willem van Oranje”

De vier echtgenotes van Willem van Oranje hebben 

elkaar nooit ontmoet. Zo’n 450 jaar later doen ze dat 

alsnog, als ze nieuwsgierig uit hun portret stappen 

en elkaar de geheimen van hun levens met Willem 

onthullen.

Beleef de geschiedenis van Onze Vader des Vaderlands 

door de ogen van hen die hem het beste kenden..

Tekst: Michel Meissen - Toneelbewerking: Mieke Lelyveld 

- Spel: Anna Nicolaï, Albertine de Kanter, Linda Møller, Gepke Witteveen - Regie: Inge 

Tielman

Over Krachtbedrijf

Het project Krachtbedrijf wil vrouwen uit de opvang 

de mogelijkheid geven om economisch zelfstandig en 

weerbaar te worden door hen te begeleiden bij het opzetten van een eigen onderneming. 

Het is een initiatief van de Eindhovense prof. dr. Josette Dijkhuizen, hon. hoogleraar 

Ondernemerschapsontwikkeling. Josette was ook Vrouwenvertegenwoordiger voor 

Nederland bij de Verenigde Naties in 2013. Om Josette te ondersteunen in haar streven de 

methodiek uit te breiden naar andere kwetsbare groepen (vrouwelijke ex-gedetineerden, 

vluchtelingen en prostituees) zal uw bijdrage gebruikt worden voor het maken van een 

multi-mediatoepassing  die erop gericht zal zijn om gemeenten, opvangorganisaties 

en andere stakeholders te activeren om mee te doen in dit innovatieve project. 

www.krachtbedrijf.nl, www.josettedijkhuizen.nl

Over Zonta

Zonta is een wereldwijde serviceorganisatie (in 66 landen) 

van vrouwen met een zelfstandige of leidinggevende 

positie in beroep, bedrijf of organisatie. De leden werken 

samen in regionale clubs aan de verbetering van de juridische, professionele, politieke 

en economische status van vrouwen en meisjes over de hele wereld. Zonta International 

is opgericht in 1919 in de Verenigde Staten. Zontaclub Eindhoven is in 1991 opgericht en 

bestaat uit 30 leden uit Eindhoven en omgeving. Zie ook www.zontaeindhoven.nl.

10% van de opbrengst zal worden besteed aan een project van Zonta International: 

“gender responsive schools – pilot model” in Hanoi, Vietnam.

Vrouwenserviceclub Zontaclub Eindhoven organiseert op woensdag 27 januari 2016 

in ’t Klooster in Nuenen, net als de afgelopen 6 jaar, weer een theater-avond plus. 

Met aankoop van uw kaartje steunt u dit jaar het project Krachtbedrijf. Voor en 

na de voorstelling organiseren we in de foyer van ’t Klooster weer een super leuke 

markt waar je van allerlei bijzondere spullen kunt kopen voor mooie prijzen die wij 

bedongen hebben! En… 10% van de marktomzet die avond komt ook weer ten goede 

aan Krachtbedrijf. Ook zijn er vooraf aan de voorstelling lootjes te koop ten behoeve 

van dit project. Hiermee zijn fantastische prijzen te winnen die diezelfde avond nog 

meegenomen kunnen worden! Kopen is helemaal niet verplicht maar wel aantrekkelijk. 

Om 20.00 uur beginnen we met de theater-

voorstelling. Vanaf 19.00 uur is er koffie of 

thee en is het marktplein open. Kaarten à  

€ 22,50,- incl. koffie/thee vooraf en drankje 

na. 

Kaarten bestellen

Kaarten voor de voorstelling kun je 

bestellen via leden van Zontaclub 

Eindhoven. Maar ook direct via een mail aan 

theateravond@zontaeindhoven.nl.

Over Plankgas

Theatergroep Plankgas bestaat 

uit 4 actrices die elkaar in 2005 

gevonden hebben in hun liefde voor 

intiem theater en sindsdien met hart 

en ziel hun – ongesubsidieerde – 

huiskamertheaterbedrijf runnen. Ze maken 

eigenzinnige voorstellingen over dingen die 

hen raken, bezighouden of verbazen.

Als je meer wil weten over Plankgas: 

www.theatergroep-plankgas.nl
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