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Voor u ligt het verslag van de activiteiten van de stichting ZEEPaanZEE gedurende het jaar 
2017. Dit verslag is ingedeeld in algemene informatie over de stichting, verslag over 2017, 
financiën en voornemens voor 2018. 
 
 
 
Algemene informatie over de stichting 
De Stichting ZEEPaanZEE is opgericht op 21 december 2002 en heeft inmiddels haar derde lustrum 
gevierd. In 2017 is extra aandacht besteed aan het 15-jarig bestaan. Conform onze doelstelling zijn wij 
gericht op het ontplooien van (inter)culturele activiteiten in de gemeente Noordwijk en daarbuiten. In 
de Kamer van Koophandel zijn wij ondergebracht in de sector Dienstverlening voor uitvoerende Kunst 
en dat is inderdaad een mooie manier om aan te geven wat de stichting doet: theatervoorstellingen 
maken, educatieve trajecten opzetten, theaterlessen verzorgen voor verschillende leeftijdscategorieën 
en het bieden van voorstellingen in het TheaterHuis dat sinds 2014 die zaken mogelijk maakt in een 
eigen domein.  
Het bestuur van de stichting is onbezoldigd en bestaat uit de voorzitter Frans Bruinzeel, 
penningmeester Hans van der Hoeven en secretaris Gerda van Kooten. De artistieke leiding berust bij 
Martine Zeeman die de drijvende kracht is achter de activiteiten. Naast de leden van het bestuur kan 
de stichting bouwen op een groeiend aantal vrijwilligers die elk hun onmisbare bijdrage leveren in het 
tot stand brengen van onze theaterproducties: decorbouwers, rekwisieten, kap en grime, kleding, 
logistiek et cetera.  Zonder deze vrijwilligers zou de stichting haar werk niet kunnen doen.  

 
 
0verzicht activiteiten ZEEPaanZEE en Het TheaterHuis 2017 
Om al onze ambities waar te maken werken we toe naar een organisatievorm op basis van drie 
hoofdactiviteiten. In dat opzicht hebben wij in 2017 een gunstige ontwikkeling doorgemaakt en de 
organisatie met nieuwe vrijwilligers kunnen versterken, met name rond de programmering van Het 
TheaterHuis. Die hoofdactiviteiten zijn:  

• educatieve activiteiten zoals de toneellessen en projecten met scholen,  

• voorstellingen in Het TheaterHuis,   

• en jaarlijks een grotere productie op een specifieke locatie  
Daarnaast worden projecten uitgevoerd samen met of in opdracht van andere organisaties: 

-  De Oude Dorpskern Muzikale Kerstwandeling 
-  Open Monumentendag 
-  Samen voor Vrede 

Zo is ook dit jaarverslag ingedeeld. Ten slotte vind u er een hoofdstuk onder de kop Voorbereiding 
seizoen 2018 en de financiële verslaglegging.  
 
 
 
 



1. Educatieve activiteiten:  
Educatieve activiteiten in het basisonderwijs 
Naar aanleiding van de Voorstelling Polska Nadzieja, Poolse verhalen uit de Bollenstreek heeft Martine 
Zeeman een educatief traject ontwikkeld voor de basisschool. Ze heeft op de basisschool De 
Regenboog in Noordwijkerhout aan de groepen 7 en 8 een les gegeven over deze voorstelling a.d.h.v. 
foto's en videobeelden. In Polen had Martine contact gelegd met een lokale basisschool. Hier waren 
foto's gemaakt van kinderen en het onderwijs in Polen. Met de Poolse tolk van de productie heeft ze 
daarna een les gegeven in het Pools: een geografische quiz over Polen. Tellen en zingen in het Pools, 
familiesamenstelling en tot besluit hadden de Poolse kinderen uit de klas traditionele Poolse hapjes 
meegenomen. Dit oogstte veel succes. Mede scholieren reageerden dat ze nu pas begrepen hoe 
moeilijk het moest zijn voor klasgenoten wiens familie nog in Polen woonde en hoe moeilijk het 
eigenlijk is om een hele nieuwe taal te leren. In een nieuwsbrief werd deze zeer geslaagde ervaring 
met foto's gestuurd aan de ouders.  
 
Ook de reis van Martine  naar Japan was aanleiding tot een interactieve les voor de groepen 7 en 8 van 
basisschool De Regenboog Noordwijkerhout. Martine volgde daar een opleiding van twee maanden in 
het Noh-theater in Kyoto (Japan). Zie ook Nieuwe ontwikkelingen en ervaringen Martine Zeeman 
 

        
Martine Zeeman op Japanse staatstelevisie               Martine voor de klas 

 
Educatie in Het TheaterHuis 
Interactief Theatercollege op vrijdag 19 en zaterdag 20 mei 2017. 
Op twee avonden heeft Martine met haar groep volwassen toneelspelers een interactief 
theatercollege gegeven, met als doel aan het publiek niet alleen over de theaterkunst te vertellen 
maar direct in scenes en werkvormen te laten zien wat er wordt bedoeld. Ook het publiek 
participeerde. Deze avonden in het TheaterHuis sloegen zeer aan en waren allebei uitverkocht. Het 
publiek reageerde met groot enthousiasme op dit college. Door de avond heen konden er direct 
vragen worden gesteld.  

 
Educatie met studenten:  Storytelling met studenten op het Internationale ‘Writers Unlimited’ Festival 
Den Haag. 
Met meerdere studenten heeft Martine in januari 2017 deelgenomen aan ‘Theater in de wijk’ in Den 
Haag. In het Dakota Theater brachten studenten en buurtbewoners hun verhaal met betrekking tot 
het thema. Samen met presentator Francis Broekhuizen en jong dicht talent Marieke Rijneveld, 
schrijver Rodaan Al Galidi en muzikant Salena Godden was dit een geslaagde culturele bijeenkomst die 
al jaren succesvol wordt uitgevoerd. http://www.writersunlimited.nl/editie/winternachten-2017 
 
Jubileum weekend vrijdag 20 en zaterdag 21 mei met cursisten 
ZEEPaanZEE vierde haar 15 jarig jubileum met gratis voorstellingen door alle cursisten. Op zaterdag 20 
en zondag 21 mei 2017 werd dit heugelijke feit gevierd met een dag vol korte en lange toneel-
voorstellingen in Het TheaterHuis. De voorstellingen werden afgewisseld met live muziek door 
troubadour Coen Zeeman. Met de opening door de jongste kinderen om 11.45 uur startte het 
overvolle programma.  
 - ZEEP Jeugdgroep I (5-7 jaar) met ‘Circus’ 
- ZEEP Jeugdgroep II ( 8-11 jaar) ' de Tijd' 
- ZEEP Jongeren II (12‐17 jaar) drie keer de het stuk ‘Meisjes zijn niks'   

http://www.writersunlimited.nl/editie/winternachten-2017


- ZEEP studenten (18-24 jaar) 'On my own'.                                                                                        
- ZEEP Volwassenen (25-59 jaar) 'Less is more'.                                                                                        
- ZEEP senioren (60-90 jaar) 'Scenes'.         
   
Enkele sfeerbeelden: 

        
“Circus”                                    “De Tijd”                                                      “On my own” 
‘All the world is a stage’  Het TheaterHuis bruist van toneel bij 15 jarig jubileum! 
 
Foto's: Wim Kersbergen 

      
‘Meisjes zijn niks’              ‘Scenes’                          ‘Scenes’                      ‘Meisjes zijn niks’ 
 
Na de kinderen, jongeren en studenten betraden de senioren de vloer. Na een toneelcursus op het 
gebied van tekst en improvisatie speelde zij volle overgave Scenes. De deelnemers van deze 
toneelcursus waren mannen en vrouwen in de leeftijd van 60 tot 90 jaar. Ook werd de voorstelling “Ik 
studeer voor dementie” gespeeld door de oudste toneelspeler van ‘ZEEPaanZEE’  Richard Duut van 88 
jaar en de jongste Luca Lubberhuizen van 12 jaar. Theatermaakster in spe Stéphanie Kersbergen van 
de docentenopleiding Toneelschool Arnhem speelt ‘On my own’ . En tot slot de volwassen groep 
die om 20.00 uur ‘Less is More’ opvoeren.  
Het publiek had meerdere mogelijkheden om de voorstellingen te zien. Ook was er de mogelijkheid 
om nieuwe enthousiast geworden spelers te spreken en eventueel toe te voegen aan de lessen. 
Een memorabele dag voor en achter de schermen. Ruim 500 bezoekers waren getuige van een 7-tal 
voorstellingen in verschillende (leeftijd)categorieën. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Voorstellingen in Het TheaterHuis  
 
Naast het geven van theaterlessen is Het TheaterHuis uitermate geschikt gebleken voor het 
produceren van voorstellingen voor een klein publiek, vaak met een experimenteel karakter. Het 
streven is erop gericht om in Het TheaterHuis elke maand een bijzondere voorstelling te geven. De 
programmering is in principe gericht op de laatste zondagmiddag van de maand. Hier wordt in 
onderling overleg van afgeweken als de planning van de activiteit en/of acteur muzikant dat vraagt. In 
2017 zijn de volgende gasten langsgekomen:  
 
Toneel : Erik Vos als beschermheer van de Stichting ZEEPaanZEE brengt jaarlijks een lezing die veel 
publiek trekt. Het nieuwe boek van zijn vrouw Inez van Dullemen ' Een schip vol meloenen',  oogst veel 
bewondering in literair Nederland en wordt gezien als een hoogtepunt in haar carrière. Samen werken 
zij aan de toneelbewerking. Erik Vos heeft een lezing gehouden over zijn vak als regisseur, het werken 
aan produkties en het samenleven en werken met zijn vrouw. Een gezamenlijk leven dat geheel ten 
dienste staat van de Muze. http://www.zeepaanzee.nl/2017-inez-van-dullemen.html 
 

                           
 
Theater en ballades: Gerard Alderliefste leeft twee levens. In het ene is hij verslavingsarts, in het 
andere is hij muzikant. Al meer dan twintig jaar leeft hij met twee gezichten. Kan hij dan niet kiezen? 
Niet zo goed, nee. Heeft hij nu een gespleten persoonlijkheid? Nee, dat nou ook weer niet. En dat liet 
hij zien in zijn eerste soloprogramma, waarin beide werelden samen komen. Want is de passie van de 
muzikant niet bijna dezelfde als de zucht van een verslaafde? 

 

            
 
Verhalen: Meesterverteller Erik Borrias weet de jeugd te grijpen met zijn solovoorstellingen. Hij is al 
een aantal keren te gast geweest in Het TheaterHuis en heeft het publiek deze keer geboeid met zijn 
voorstelling De Vrouw en het Jongetje. Gebaseerd op het prentenboek 'De vrouw en het jongetje' 
beschrijft hij de tocht van een kind in oorlogstijd. 
 

http://www.zeepaanzee.nl/2017-inez-van-dullemen.html


             
 
Muziek:  Sfeervolle verhalen op muziek vertelt door muziekgroep Deksels. Zij spelen  jazz- en 
popklassiekers, hertaald in het Nederlands en steken die in een akoestisch jasje. Ukelele-hoempa, 
subtiele ballades, cajun, latin, alles komt langs. Wat in het Engels gewoon klanken waren wordt ineens 
iets dat in een bekende taal op je afkomt, zonder te verdrinken in elektronisch geweld. En dat levert 
verrassingen op. De Doobies-rock van "Long train running" blijkt de "De trein gaat door" te zijn 
geworden, en "New York state of mind" is in het Nederlands veranderd in "Amsterdam gevoel". 
Inclusief de onvermijdelijke accordeon.  

 

 
       
Film:  Een première en unieke ontmoeting met Monic Hendrikx, een grote actrice van het filmdoek en 
theaterrollen. De nog niet eerder in Nederland uitgebrachte film ‘Café Derby’ werd aan het publiek 
getoond. Daarna interviewde Martine Zeeman haar over haar leven en acteerwerk voor en achter de 
schermen. Het publiek kreeg ruim de mogelijkheid om vragen te stellen en maakte daar gretig gebruik 
van. 

 

 
 
Muzikaal drama: Klassiek meets Theater met Wilco Oomkes en studenten van het Haags 
conservatorium naar een concept en onder regie van Martine Zeeman. In een theatrale setting werd 
de veelzijdigheid van de accordeon als instrument op bijzondere wijze gedemonstreerd 
in het  programma ‘Kaleidoscoop’. 



 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Jaarlijkse theaterproductie op locatie 
 
ZEEPaanZEE brengt nu al een aantal jaren op rij jaarlijks een grote interculturele productie op locatie.  
Voor een relatief kleine organisatie als de onze is dat een enorme klus die alleen dankzij de steun van 
vele vrijwilligers gerealiseerd kan worden. Ook financiële steun van subsidiegevers als de Gemeente 
Noordwijk en van de verschillende culturele fondsen is onontbeerlijk. 
In ‘Er was eens…Wereld Verhalen Festival’ werden verhalen uit zes verschillende delen van de wereld 
tot een theatervoorstelling bewerkt in combinatie met verschillende andere kunstvormen. Muziek, 
zang en dans en een verrassende theatrale verbeelding van verhalen uit heel verschillende landen 
kwamen in deze theatervoorstelling bijeen. Na de Noordwijkse Revue, Polska Nadzieja en VREEMD 
was dit opnieuw een multiculturele theaterproductie van hoog niveau.  De voorstellingen met een cast 
van achttien bekende en minder bekende spelers onder regie van Martine Zeeman begonnen met een 
speciale schoolmatinee; daarna zijn er van 25 oktober  tot 29 oktober 2017 nog zes voorstellingen in 
de avond en middag geweest. 
De foto’s tonen het samenbrengen van verhalen van Rusland tot Japan en van IJsland tot Zuid Afrika 
die in dans en muziek tot uitdrukking werden gebracht in het bijzonder beeldende decor van de 
kosmos als sluitstuk.  Acappella zang door zes Russische vrouwen rond een eeuwenoud ridder- en 
drakenverhaal. Het tragische leven van een meisje uit Zuid Afrika dat als kermisattractie naar Europa 
werd gebracht. Een koning die zich vermomd onder zijn burgers begeeft en verliefd wordt op een 
meisje van eenvoudige komaf, resulterend in een feestelijke Syrische bruiloft vol muziek en dans. De al 
te menselijke hebzucht, tot uiting gebracht in een Japanse sage, karakter schilderend geïllustreerd 
door acteur Hiromi Tojo. Beelden van de fascinerende natuur van IJsland als achtergrond voor sagen 
over de strijd van reuzen, trollen en meer van die wonderlijke creaturen. Dat  en meer is wat het 
Wereld Verhalen Festival te bood op de al even bijzondere locatie Eat en Meet  op het terrein van ‘s 
Heerenloo.  
 

                        
 



            
 
Artistiek gezien mogen we ‘Er was eens….‘ een groot succes noemen. Het publiek heeft de productie 
bijzonder goed gewaardeerd. Helaas is dat niet gebleken uit de kaartverkoop, die substantieel achter is 
gebleven bij de verwachtingen. Er zijn wel ruim 600 bezoekers geweest, maar dat aantal is inclusief 
vrijkaarten, een gratis voorstelling voor cliënten en personeel van ‘s Heeren Loo en de gratis 
scholierenvoorstelling. De opbrengst uit kaartverkoop is uiteindelijk uitgekomen op € 5.848, - waar een 
opbrengst van € 16.400 gebudgetteerd was.  Toen duidelijk werd dat er minder fondsen zouden 
binnen komen is de begroting op een aantal posten naar beneden bij gesteld, maar het tekort 
ontstaan door minder kaartverkoop bleek aan de kostenkant niet meer te corrigeren. Het exploitatie 
tekort van € 9.017, - moet daarom gedekt worden uit de toch al beperkte risicoreserve. Helaas konden 
wij voor dit project aan onze artistieke leider geen gage uitbetalen.  De belangrijkste lering die we 
trekken uit dit project: 

• Op het gebied van PR: veel eerder starten, zowel lokaal, provinciaal als landelijk. 

• Op het gebied van financiën: sponsoren vroeger benaderen en overtuigender informeren 

• Op het gebied van kaartverkoop:  lager inschatten en gages afhankelijk maken van totaal 
aantal verkochte kaarten  

• Op het gebied van de locatie: veel eerder vinden en vastleggen van de locatie 

• Op het gebied van plannen voorstellingen: niet op weekdagen spelen, maar over twee 
weekenden verdelen 

• Op het gebied van publieksverwachtingen: inhoud en verwachting meer bij elkaar te brengen 
in beeld en PR 

• Op het gebied van Educatie: eerder beginnen de scholen te informeren 
 
Zonder kunst en cultuur is de wereld woest en ledig: cultuur verrijkt en verbindt de samenleving. Daar 
zijn wij als stichting ZEEPaanZEE van overtuigd. Daarom laten we ons door dit slechte financieel resultaat 
niet uit het veld slaan. Met de lering uit dit project in het achterhoofd worden momenteel ideeën voor 
een volgende locatie theaterproductie uitgewerkt om in september 2018 in Noordwijk op de planken te 
kunnen brengen.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Projecten samen met of in opdracht van andere organisaties: 
 
TheaterHuis deed mee aan de Muzikale Kerstwandeling i.s.m. Stichting De Oude Dorpskern  

 

 
 
Op zondag 10 december 2017 trad Nawras Al Taky op in Het TheaterHuis. Deze talentvolle Nawras is 
een 22 Jarige muzikant uit het zuiden van Syrië. De oorlog in zijn land heeft een einde gemaakt aan zijn 
vrijheid om zijn grote passie de luit, ‘El ud’ in het Arabisch, te kunnen bespelen. In Nederland heeft hij 
zijn vrijheid hervonden en hij treedt regelmatig op op podia als Paradiso en het Concertgebouw. 
Nawras trad op met Modar Salama (percussie), Gino Bombrini (percussie) en Lucas Dols (contrabas). 
Het initiatief voor dit optreden komt mede van de Syrische inwoners in en rond de Voorstraat, die in 
Noordwijk een veilig onderkomen hebben gevonden, de Stichting Vluchtelingenwerk en de Gemeente 
Noordwijk. Met dit optreden van Nawras kunnen zij met trots iets van hun eigen cultuur delen met de 
inwoners van Noordwijk, en doen zij een stapje in hun proces van integratie in ons mooie dorp. Voor 
nadere informatie. 

 
Jaarvergadering De Oude Dorpskern      
Tevens heeft Martine Zeeman op 16 april 2017 opgetreden tijdens een vergadering bij ‘de oude 
Dorpskern’ in ‘Hotel Royal’. Hierbij was het bestuur en de leden uit Noordwijk-Binnen 
aanwezig .  
 
Voorstelling i.o.v. Stichting Open Monumentendag 
Op verzoek van het lokale comité Open Monumentendag op  10 september 2017 verzorgde  
ZEEPaanZEE een eigentijds programma met sketches en liedjes over Baron Taets van Amerongen  en 
zijn leven op het landgoed ‘Calorama’ uitgevoerd op het landgoed in Noordwijk. 
 
Samen voor vrede  
De Stichting 'Samen voor Vrede' heeft op 19 november een programma georganiseerd  rondom de 
vuurtoren en in theater de Muze . Een manifest en het logo van deze nieuwe stichting  werden 
gepresenteerd. Hierbij werd een dialoog opgevoerd door 2 jongeren van ‘ZeepaanZee’. Leith Alshanak 
en Lotta Heijna. Martine Zeeman is zeer betrokken bij deze stichting. 
 
In Samenwerking met  ‘samen voor Vrede’ gaf Martine Zeeman  bij de EO een interview  waarin ze 
heeft verteld wat haar Japanreis en de oosterse filosofie voor haar betekenen in relatie tot vrede. 
 

      
 
Engelandvaardersmuseum 



Martine verzorgt als docent Educatie rondleidingen aan scholen. Verdere samenwerking met 
Engelandvaardersmuseum wordt nagestreefd met als mogelijk resultaat een theaterproductie in 
2019/2020. 
 
 

   
 
Nieuwe ontwikkelingen en ervaringen Martine Zeeman 
In het kader van education permanente heeft Martine een internationale theatertraining gevolgd aan 
‘THE KYOTO SCHOOL OF ARTS IN JAPAN’ in  juli en augustus 2017. De training bestond uit alle facetten 
van het traditionele ‘NOH theater’ in beweging en tekst, gegeven door drie meesters in het ‘KYOGEN 
theater’ en resulterend in een voorstelling die plaats vond in een van de oudste theaters  in Kyoto. 
Hiervoor heeft Martine de taal van het oud Japans moeten leren. 
Uit haar bezoek aan Hiroshima heeft ze een project meegenomen voor de basisscholen in Nederland, 
over Vrede en de impact van de Atoombom op kinderen en hun familie. Over het boek van het meisje 
Sadako Sasaki heeft Martine een educatieve les ontwikkeld die in 2018 wordt gegeven op div. 
basisscholen in Noordwijk en omgeving. 
 

         
 
In Japan heeft Martine een uniek ervaring opgedaan op het gebied van intercultureel theater maken, 
de Oosters leer van het boeddhisme en shintoïsme ervaren en de invloed hiervan op het theater 
ondergaan. Deze ervaring heeft ze bij thuiskomt verwerkt in de productie van Er was eens…. Wereld 
Verhalen Festival. 
 

5. Financien 
Inkomsten van  de Stichting bestaan o.a.  uit cursusgelden van de deelnemers aan de 
toneelcursussen. Aan deze acitiviteit worden de directe kosten toegerekend en een “huur” voor 
het gebruik van het Theaterhuis. De netto opbrengst wordt als gage aan de cursusleider 
uitbetaald. De ad hoc voorstellingen in het Theaterhuis zijn in principe kostendekkend en 
zouden ook nog meer de algemene kosten van het Theaterhuis moeten dekken. Ook tracht het 
bestuur andere activiteiten van cultuur gerelateerde organisaties aan te trekken als gebruiker 
van het Theaterhuis.  
Verder zijn er inkomsten  van  voorstellingen/optredens bij derden  verzorgt door de artistieke 
leider. 
Zoals gerapporteerd eerder in dit verslag was er een exploitatie te kort van € 9.017, - op het 
artistiek succesvolle project Wereld Verhalen Festival. Het totaal exploitatieverlies van de 
Stichting kwam hierdoor uit op € 8.421, -  en is afgeboekt op de achterstallige gages van de 
artistieke leider. Voor 2018 werken wij aan een naar verwachting financieel succesvol project 
en zullen wij werken aan een betere financiële basis voor de Stichting.  



 
 
6.   In Voorbereiding voor 2018 

 
In 2018 zal een interactieve Japan les als educatief programma worden gepresenteerd aan de 
bovenbouw (groep 7 en 8) van de basisschool de Regenboog. Daarna wordt dit programma ook aan 
andere scholen aangeboden. 
 

               
 
In juni 2018 wordt een Theaterweekend op locatie georganiseerd in de Noordwijkse wijngaard 
‘LIDRUSGAARDE’, waarbij alle theatercursisten groot en klein zich presenteren  
 
 ZEEP-jongeren zullen optreden op het Bevrijdingsdagfestival met 'Vrede en Oorlog' 
 
Op 27 september start de jaarlijkse grote productie met 8 voorstellingen: FLY ME TO THE MOON, een 
internationaal theaterspektakel op een unieke locatie. Het gaat in dit speciale jaar van Noordwijk 
Space 2018 natuurlijk over de ruimtevaart en de mens. Er wordt samengewerkt met vele partijen die 
actief zijn in de Space-industrie, zoals het Noordwijkse ESA ESTEC. Tevens wordt er een educatief 
traject uitgezet voor scholen i.c.m. schoolbezoeken aan de voorstelling.  
In totaal zullen er aan deze voorstelling ruim 75 personen mee werken, waarvan het overgrote deel uit 
amateurs bestaat uit de directe omgeving, ondersteund door een beperkt aantal professionele acteurs 
en muzikanten. De artistieke leiding is in handen van Martine Zeeman en de productie wordt geleid 
door Nick Fleuren. 

 


