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Stichting ZEEPAANZEE  
Jaarverslag 2018 

Voor u ligt het verslag van de activiteiten van de stichting ZEEPaanZEE gedurende het jaar 
2018. Dit verslag is ingedeeld in algemene informatie over de stichting, verslag over 2018, 
financiën en voornemens voor 2019. 
 
Algemene informatie over de stichting 
De Stichting ZEEPaanZEE is opgericht op 21 december 2002 en heeft inmiddels haar derde lustrum 
gevierd. 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, dat gehuurd wordt van de gemeente.  
Het bestuur van de stichting is onbezoldigd en bestaat uit drie leden: voorzitter Frans Bruinzeel, 
penningmeester Hans van der Hoeven en secretaris Gerda van Kooten. 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.  
De artistieke leiding berust bij Martine Zeeman die de creatieve en drijvende kracht is achter de 
activiteiten, bij gestaan door tijdelijk ingehuurde professionele productieleiding voor zover een 
activiteit dat noodzakelijk maakt. 

 
0verzicht activiteiten ZEEPaanZEE en Het TheaterHuis 2018 
Om al onze ambities waar te maken werken we toe naar een solide organisatievorm op basis van drie 
hoofdactiviteiten. In dat opzicht hebben wij ook in 2018 stappen kunnen zetten en de organisatie met 
nieuwe vrijwilligers kunnen versterken, met name rond de programmering van Het TheaterHuis. De 
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, zoals 
bijvoorbeeld: 

-  Bevrijding Festival Noordwijk 
-  Samen voor Vrede 
-  De Oude Dorpskern Muzikale Kerstwandeling 

In dit jaarverslag wordt deze indeling grotendeels gevolgd en wordt afgesloten met een hoofdstuk 
financiële verslaglegging en de voorbereiding van seizoen 2019.  
 

1. 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 minstens 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 2018 zijn de volgende gasten langsgekomen:  
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Ierland in verhaal en zang: Michiel Didier 
 

 
Een programma met liedjes over de zee, de 
liefde en andere zaken die het hart beroeren. 
Ondersteund door gastspreker Michiel Didier. 
Zoals de meeste volkeren van Europa hebben 
ook de Ieren hun voorchristelijke mythen, sagen 
en legenden. Ze zijn opgetekend vanaf de 11e 
eeuw, maar stammen uit de 6e eeuw en 
handelen over woeste krijgers, doortrapte 
schurken, tragische heldinnen en boven 
natuurlijke wezens. “De Ieren hebben nooit een 
oorlog gewonnen”, aldus Michel Didier. Dankzij 
zijn boeiende en informatieve presentatie weten 
de Ieren wel onze harten te veroveren. Didier, 
kunsthistoricus en kenner van de Keltische 
cultuur voert ons door de geschiedenis van de 
Ierse mythologie.  

Hij illustreert zijn betoog met prachtige plaatjes 
van grote krijgers, goddelijke vrouwen en 
bezielde druïden. Vrouwen en mannen deden 
destijds niet voor elkaar onder. Noch in 
bloeddorstigheid en wraakzucht, noch in liefde 
en verlangen. Hebzucht en jaloezie waren de 
brandhaarden van veldslagen en intriges.  
Na de pauze vult de ruimte zich met klagelijke 
tonen, door Dirk Janssens ontlokt aan zijn viool. 
Greet Haasnoot en Jan van der Perk versterken 
de opgewekte weemoed met hun gitaren. Het 
lijden van het Ierse volk komt bij stem door de 
droevige teksten die Greet zingt. Haar zang hult 
ons in een mist van onvervuld verlangen, van 
niet nagekomen beloften, van verbroken 
verbintenissen, etc. Het Theaterhuis 
transformeert langzaam tot een klassieke Ierse 
pub en de aanwezigen zijn genoodzaakt 
hartversterkers in te nemen, in de vorm van 
Guinness en whisky. Ademloos voeren de 
muzikanten ons mee in het noodlot dat de Ieren 
sinds jaar en dag op de hielen zit. De magie die 
kleeft aan het prachtige groene eiland, neemt 
ons op sleeptouw en het vergt enige tijd om uit 
deze betovering te ontwaken. 
 

 
 
 
The Shah of Holland: Shah Tabibi en Raphael Rodan 

 

 
The Shah of Holland is een storytelling theater 
voorstelling gemaakt door Shah Tabibi en 
Raphael Rodan (regie), die ontwikkelt werd 
binnen het storytelling theater lab van de 
Stichting Storytelling Centre. Dat houdt in dat er 
binnen een theatrale context gebruik gemaakt 
wordt verhalen en verteltechnieken. 

The Shah of Holland is een theatervoorstelling 
over het leven van Shah Tabibi, die op vierjarige 
leeftijd als Afghaanse vluchteling naar Nederland 
kwam. Met deze voorstelling wil hij niet alleen 
een persoonlijk en authentiek verhaal met het 
publiek delen, maar een inkijk geven in het leven 
van iemand die als vluchteling naar Nederland 
kwam. Shah zet zijn licht op de Afghaanse 
wereld in Nederland. Soms met verbazing, altijd 
met humor en vooral met compassie. Dit is een 
voorstelling met maatschappelijke urgentie en 
zeggingskracht waarin lichtheid en diepgang 
elkaar afwisselen Doel van deze voorstelling is 
door middel van theater ontmoeting en 
verbinding creëren tussen verschillende 
leefwerelden. Met The Shah of Holland willen zij 
begrip creëren en vooroordelen doorbreken en 
een breed publiek informeren over verhalen van 
asielzoekers.  
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Het Liefje van Van Gogh: Bruni Heinke & Kees Putman 
 

              
 
Een ‘Vincent van Gogh’ middag in het TheaterHuis met actrice Bruni Heinke en kunstenaar Kees 
Putman. Bruni Heinke bekend van TV en Toneel speelt de voorstelling ‘Margot Begemann, het liefje 
van Vincent van Gogh'. Bruni hield een indrukwekkende monoloog over het leven van Margot 
Begemann. Hieraan voorafgaand gaf kunstschilder en kenner Kees Putman, via bloemrijk taalgebruik 
en prachtige beelden, uitleg over het atypische schilderwerk van Van Gogh.  
Voor een voorstelling als deze, waarbij een intieme sfeer bepalend is, is het TheaterHuis bij uitstek 
geschikt gebleken. 
 
Theaterweekend in de Noordwijkse wijngaard Lidrusgaarde 
 

            
 
In het eerste weekend van juni vond op een goed verborgen locatie een prachtig schouwspel plaats 
vanuit het TheaterHuis Noordwijk. Hoe bijzonder is het om in Noordwijk een wijngaard aan te treffen! 
In samenwerking met wijngaardenier Jan Kling liet Martine Zeeman haar cursisten van alle leeftijden 
schitteren op een podium midden tussen de wijnranken van de Lidrusgaarde aan de Zwarteweg in 
Noordwijk, een unieke plek waar het publiek een fantastische combinatie van toneel en wijn mocht 
proeven. Ook de jeugd was van harte welkom en aansluitend op de kinder-familievoorstelling was er 
ook voor hen een proeverij. Er werd op twee middagen en twee avonden gespeeld.  
De kinder-familievoorstelling mmv troubadour Coen Zeeman had Romeo en Julia, het meest bekende 
liefdesverhaal als thema en speelde op zaterdag- en op zondagmiddag. “Vrede en Oorlog” gezien door 
de ogen van  jongeren was een bijzonder en aangrijpend theaterstuk over jongeren in oorlogstijd. De 
“Vrolijke Zwarte Komedie” over de kunst van het mislukken en  "Druif" werd gespeeld door 
volwassenen op vrijdag en zaterdag. De avondvoorstellingen werden ludiek geopend en werden op 
deze locatie in combinatie met een ondergaande zon een onvergetelijke beleving. Bijzonder was ook 
dat de kaartverkoop plaats vond bij Reuring! 
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2. Jaarlijkse grote 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 fondsen is onontbeerlijk. 
 

Ontstaan Het project FLY ME TO THE MOON is 
ontstaan in 2014 vanuit het verlangen om de wereld 
van de ruimtevaart beter te leren kennen. Het in 
Noordwijk gevestigde ESA ESTEC doet zich voor als 
een voor buitenstaanders afgeschermde wereld 
waarbinnen met vele culturen wordt samengewerkt 
aan voor ons als burgers uiterst belangrijke thema’s. 
Toen de gemeente Noordwijk voor het jaar 2018 het 
thema City of Space koos kwamen ideeën bij elkaar 
waarna de theaterproductie Fly me to the Moon 
uiteindelijk is ontwikkeld. 
            

Voorgeschiedenis. Al in 2017 is de route van Martine Zeeman begonnen binnen de ESTEC. Door 
toenmalig hoofd communicatie Juan de Dalmau werd ze uitgenodigd om het bedrijf en zijn mensen te 
leren kennen. Dit resulteerde in het gedurende 3 maanden meelopen en kennismaken met de wereld 
van satellieten, wetenschappers en medewerkers. Na een interne oproep waarop breed werd 
gereageerd zijn interviews afgenomen. Samen met regieassistent Danielle Meyboom zijn 
medewerkers, staf en contracters gevraagd naar hun bevindingen en ideeën over de toekomst als 
mens en als werknemer werkzaam in deze specifieke branche. Leeftijd, geslacht, nationaliteit en 
functie waren heel divers. De jongste gesprekspartner was 18 jaar, de oudste 65. Ook is er geskypet 
met astronauten in andere landen. Dit alles vormde de inspiratiebron voor het schrijven van het script. 
Thema’s waren duurzaamheid, de hightech ontwikkeling, wereldburgerschap, en overall het bewust 
worden hoe kwetsbaar onze aarde is, een aarde die Martine in de voorstelling vergeleek met een ei. 
Uit al deze informatie is een script geschreven en zijn vervolgens audities gehouden voor de 
verschillende rollen in het stuk. Opvallend daarbij was de grote animo van jongeren uit verschillende 
disciplines en windstreken, met één grote passie: de ruimtevaart en toekomst. De cast is gevormd uit 
professionals, semi profs uit het hele land en amateurs uit de streek, en vormgegeven vanuit een 
artistiek team. Ook wetenschappers en medewerkers van de ESTEC hebben deelgenomen waardoor 
mede het internationale karakter werd benadrukt. De voorstelling kon niet alleen in het Nederlands 
worden gespeeld; de voertaal werd Engels/Nederlands afgewisseld met scenes in het Italiaans, Frans, 
Duits en Russisch. De ondertitels werden geprojecteerd op een houten raket dat als projectiescherm 
diende, zodat het verhaal voor iedereen te volgen was.  
 

     
 
Educatie & scholieren theaterbezoek 
Een aparte route is de educatie geweest hierin zijn in eerste instantie alle basis- en middelbare scholen 
uit de regio benaderd. Een lesopzet is ontwikkeld uit het aanwezige materiaal van Space Expo, Space 
Nl en ESTEC. Over de totstandkoming van de voorstelling en de thema' is door Martine Zeeman les 
gegeven aan de Wetenschapsklas van het Wellant College in Oegstgeest. Met als hoofdthema 
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duurzaamheid is hieraan een opdracht gekoppeld: bouw met je klas je eigen duurzame voertuig of 
ontwikkel je eigen duurzame voorwerp, waarmee je naar de maan kan reizen en daar gebruiken. Deze 
klas heeft als object een levensgroot ei gemaakt dat in de droom van de hoofdpersoon Joost een 
belangrijke rol speelt. Ook de andere scholen hebben ontwerpen gemaakt die twee weken lang 
geëxposeerd zijn geweest in de ontvangsttent op de speellocatie waar ze voor het publiek te bekijken 
waren. Daarnaast zijn op de voorpremière zes deelnemende scholen (300 leerlingen met docenten en 
begeleiders) uit de streek aanwezig geweest. Daaraan voorafgaand vond de prijsuitreiking plaats aan 
de drie winnende ontwerpen. Na de voorstellingenreeks is er een evaluatie geweest op het Wellant 
College, waarbij als dank voor de samenwerking een mooie groepsfoto is uitgereikt die in de school 
komt te hangen. 
 
Internationaal avontuur 
Fly me to the Moon is op alle fronten een enorm avontuur geweest. Een route die van begin tot eind 
een jaar heeft geduurd, waarin een pad van ontmoeting en verbinding is afgelegd. Tijdens de repetities 
was duidelijk merkbaar en voelbaar dat kinderen, jongeren en volwassenen die elkaar doorgaans niet 
zouden tegenkomen hier een gezamenlijk verhaal droegen. Voor de medewerkers van ESTEC was dit 
een enorme ervaring en de meest internationale taal, lichaamstaal bleek hier ook een grote gemene 
deler te zijn. De internationale deelnemers gaven terug dat niet alleen het samen spelen maar ook 
alles 'erom heen' had geleidt tot een onvergetelijke ervaring.  
Samen spelen, dansen en zingen, eten, verkleden, repeteren schept een sterke band. Kinderen kregen 
b.v. achter de schermen Italiaanse les. Italianen werden dagelijks uitgedaagd Nederlands te spreken. 
Maaltijden uit andere landen werden gekookt en gedeeld. Hollands snoepgoed deed de ronde. Vooral 
het samenbrengen van mensen en hun talenten uit verschillende lagen van de bevolking geeft een 
unieke verbroedering. Ondanks het grote aandeel van kinderen in de voorstelling is het bepaald geen 
kindervoorstelling geworden, integendeel. Het is een voorstelling geworden over verleden heden en 
vooral de toekomst voor ons als bewoners van deze kwetsbare aarde. In de recensie van het Leids 
Dagblad werd het een voorstelling ‘met een missie ‘ en ‘kritisch’ genoemd en in de streekkrant sprak 
men van een ‘monumentale voorstelling’. TV West heeft opnames gemaakt waarin een van de thema’s 
uit de voorstelling, de plastic soep werd belicht. Deze samenvatting is vaak op TV herhaald. 
 

         

Omvang 
De gebruikte term theaterspektakel is meer dan waargemaakt. Essentieel is de medewerking geweest 
van directie en personeel van DECOS BV dat de locatie beschikbaar stelde, logistieke ondersteuning 
bood en de voorstellingen ook op financiële wijze mede mogelijk heeft gemaakt. De prachtig verlichte 
kratervlakte maakt het speelveld tot een magisch en bijna surrealistisch geheel. Met een heuse 
astronautentraining stoel werd de hoofdpersoon voorbereid op zijn lancering naar de maan. De 
geprojecteerde beelden ondersteunden het effect van een snel bewegende tijd of verstrekte 
informatie of toonde kunstimpressies. Het kantoorgebouw van DECOS fungeerde als ruimteschip in de 
achtergrond en werd aan het einde door laserprojecties het toetje als opmaat naar een nieuw 
universum. 
Muziek was de stuwende motor door zijn mix van twee stromingen; enerzijds waren er bewerkte 
klassieke nummers van o.a. David Bowie en Michael Jackson tezamen met kleinkunstachtige 
levensliederen en anderzijds werd nieuw gecomponeerde, futuristische muziek uitgevoerd op nieuwe 
hightech instrumenten die een reis door de tijd naar een nieuwe toekomst completeerden. 
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Het vereist een creatief team van mensen om de kaders te kunnen scheppen waarbinnen zo’n verhaal 
zich afspeelt. Die mensen hebben we gevonden, mensen die bereidt waren om met elkaar grenzen te 
verleggen en nieuwe wegen in te slaan. Locatietheater heeft nog die extra prikkel, die van de natuur 
en de omstandigheden die iedere dag wisselen en waartoe jij je moet verhouden. Als maker, speler, 
muzikant, zanger en toeschouwer. De uitgekozen locatie, een bedrijventerrein tegenover ESA ESTEC, 
direct naast een nieuwe woonwijk gaf treffend weer hoe dichtbij en veraf de verschillende werelden 
zijn die in deze voorstelling nader tot elkaar werden gebracht. 
 
Vrijwilligers 
Ook achter de schermen is door bestuur, vrijwilligerscoördinator en de vele vrijwilligers met man en 
macht gewerkt om deze productie te kunnen realiseren. Uit vele hoeken hebben de vrijwilligers zich 
verbonden aan dit project en hebben alles gegeven, van cateraar, bewaker, parkeerwacht, 
schoonmaker , gastheer/vrouw, VIP begeleider, kringloopexpert, astronautenbegeleider, 
kassamedewerker, inkoop en verkoop, servieswisselaar, eierkokers, publieksbegeleider, 
enthousiasteling, flyeraar, liefhebber en doener, avonturier, camper beschikbaar stellers, opbouwers 
en afbrekers...In de kritieken werd ook de goede ontvangst en organisatie genoemd. 
 
Publiek 
Het publiek reageerde over de gehele linie zeer enthousiast; de voorstelling werd als totaaltheater, 
een belevenis, ervaren. Hevig onder de indruk kwamen mensen van de tribune af. Maar kritiek was er 
ook: de verhaallijn was niet door iedereen altijd goed te volgen. Via sociale media ontvingen we 
dagelijks reacties die veelal aangaven dat men de actuele boodschap duidelijk had ervaren. Menig 
bewoner uit de naastgelegen woonwijk was verrast over de voorstelling in hun achtertuin, de 
vriendelijke ontvangst en goede zorg. Met extra trots is te vermelden dat er slechts één klacht is 
gekomen m.b.t. overlast en deze was ook nog zeer meedenkend opgesteld. Het vooraf informeren en 
uitnodigen de voorstelling bij te wonen heeft kennelijk deze positieve uitwerking gehad. Dankzij 
uitgebreide PR is met deze voorstelling ook nieuw publiek geworven uit andere delen uit het land zelfs 
tot uit Noord-Brabant en Gelderland toe. 
 
Het idee en de ‘harde’ realiteit 
Met het idee komt de euforie van een geweldige realisatie, maar vervolgens is daar ook de harde 
realiteit. Uiteraard is het ook een project geweest met pieken en dalen. Pieken op het gebied van de 
samenwerking met de ruimtevaart ESA/ ESTEC, Space Expo en Space .nl. Dalen als je uiteindelijk kijkt 
naar wat diezelfde organisatie daadwerkelijk hebben kunnen bijdragen en naar het lager dan 
verwachte bezoekersaantal uit deze gelederen. De oorzaak is niet altijd eenduidig. Een locatietheater 
project als dit lijkt voor een aantal mensen buiten hun interesse of comfortzone te liggen.  
De weergoden zijn ons zeer gunstig gestemd geweest (slechts een avond met regen) waardoor we alle 
voorstellingen hebben kunnen uitvoeren. Toch zullen de koude avonden, met name in de eerste week, 
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ook invloed hebben gehad op de kaartverkoop. Gedurende het project hebben we onze begroting 
moeten aanpassen om de zaken kloppend te kunnen houden. 
Ondanks de grote inzet van velen bleken mensen niet altijd op de juiste plek in de organisatie ingezet 
te zijn waardoor sommige taken bleven liggen en overgenomen moesten worden door anderen die dit 
niet in hun pakket hadden. Cast en crew hebben vaak tegen minimale tarieven maximaal gepresteerd, 
desondanks was het enthousiasme waarmee ze hebben gespeeld groot.  
Na de voorstellingenreeks hebben sommige jeugdspelers op school een spreekbeurt gehouden over 
het project of met een lied een opening verricht. Bij de interne evaluatie hebben we weer veel 
leerpunten genoteerd: meer inzet is nodig op het vasthouden en uitbreiden van de vrijwilligerspoule, 
het inzetten van PR en gebruik van social media kan beter, en er kan nog eerder begonnen worden 
met de zichtbaarheid in een groter gebied. 
Locatietheater blijft een grote uitdaging omdat daar andere wetten en regels gelden dan in het 
theater. Meestal begin je met een geheel leeg terrein dat van begin tot eind ingericht moet worden 
voor de voorstelling. Opbouw van tribune, ontvangsttent, toiletten, transport van grote elementen, 
locatiebeheer en beveiliging spelen niet in een theater, en vragen dus grote inzet van medewerkers die 
daarin hun weg weten te vinden. ZEEPaanZEE is als organisatie in de afgelopen jaren enorm gegroeid 
in diversiteit van unieke en actuele locatievoorstellingen in de streek. We brengen daarmee tevens 
vrijwilligers en professionals bij elkaar waardoor die elkaar niet alleen leren kennen en versterken, 
maar vervolgens nieuwe wegen inslaan om de wereld van nu en morgen met elkaar te definiëren en te 
delen. 
 

3. Projecten samen met of in opdracht van andere organisaties: 
 
Samen voor Vrede 2018 op Bevrijdingsdag 
Op 5 mei werd een speciaal evenement georganiseerd door de projectgroep 'Samen voor Vrede', een 
initiatief dat is gebaseerd op het recht op vrijheid voor iedereen in de samenleving. En waaraan een 
dag lang vorm werd gegeven met een festival op het 'boot camp-terrein' aan de voet van de Duinweg 
met de naam 'Picknick Vrijheidsfestival 2018'. Initiatiefnemer Nick Duindam vertelde dat alles draait 
om deelname van zoveel mogelijk Noordwijkers: er is een vrijmarkt, men kan meedoen aan 
sportonderdelen of simpelweg een kleed uitspreiden en gaan picknicken. Men kan luisteren naar een 
verhalenverteller, er is dansen op speciale muziek uit verre landen en van tijd tot tijd is er een 
theateroptreden van 'ZEEPaanZEE', terwijl er goochelaars, clowns en schminkartiesten, zwervend over 
het festivalterrein, actief zullen zijn. 
 

                                   
 
Met de jongeren van TheaterHuis Noordwijk is het indringende stuk ‘Vrede en Oorlog’ uitgevoerd. Het 
stuk geeft weer hoe de ervaringen zijn van jongeren in oorlogstijd gebaseerd op teksten o.a. van 
Marga Minco. Bijzonder is dat de Syrische Leith Alshanak hier in mee speelde en zijn eigen  
oorlogservaring deelde met andere jongeren. Voor zijn rol werd hij ook genomineerd voor de 
vrijwilligersprijs bij Welzijn Noordwijk. 
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FESTIVAL 1 ! Groots fusiefestival Groot Noordwijk,  De Schelft Noordwijkerhout 
Voor dit festival werd eind november de Schelft omgetoverd tot een waar festivalterrein. Het festival 
stond in het teken van het verenigingsleven van de nieuwe gemeente Groot Noordwijk. Diverse 
verenigingen en stichtingen uit Noordwijk, de Zilk en Noordwijkerhout verzorgen tijdens dit weekend 
optredens. De toneelspelers van Het TheaterHuis deden daaraan mee en brachten het stuk ‘De 
voorstelling waarin hopelijk niets gebeurd” in een eigen bewerking van Martine Zeeman. 
 

 
   

Muzikale Kerstwandeling 
Het TheaterHuis deed ook dit jaar op de tweede zondag van december belangeloos mee aan de 
Muzikale Kerstwandeling i.s.m. Stichting De Oude Dorpskern. Ieder jaar deelt het TheaterHuis zijn 
podium met de Muzikale Kerstwandeling en dit jaar stond het zigeunerorkest Maro Djipen in de 
schijnwerpers. De opbrengst van de Muzikale Kerstwandeling gaat ieder jaar naar een ander goed 
doel; dit jaar was dat de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk. 
 
Engelandvaardersmuseum 
Als Museumdocent Educatie verzorgt Martine rondleidingen voor scholieren in het 
Engelandvaardersmuseum. Verdere samenwerking met Engelandvaardersmuseum wordt nagestreefd; 
er zijn gesprekken gaande over een speciale op het thema Engelandvaarders gerichte theaterproductie 
in 2019/2020. 
 

   
 
 
 

4. Financiën  
 Zie voor de Financiën de separate bijlage Financieel Jaarverslag 2018 
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5. In Voorbereiding voor 2019 
 
Inmiddels zijn we alweer ruim in 2019 aanbeland met weer een heel programma aan activiteiten in de 
pijplijn; nog niet alles is goed uitgewerkt, maar de ideeën zijn talrijk en de contacten voor 
samenwerking met verschillende andere partijen  zijn gelegd. Hierna volgt een opsomming van wat we 
u nu al kunnen vertellen. 
 
TheaterHuis 
In Het TheaterHuis zullen het hele jaar door voorstellingen worden georganiseerd met als doel het 
publiek kennis te laten maken met ontwikkelingen op het gebied van theater in de breedste zin van 
het woord. Dit kleine theater leent zich uitstekend voor try-outs, arts house films, nieuwe muziek en 
andere wat meer experimentele producties van beroepskunstenaars. In het voorjaar staan de 
volgende voorstellingen geprogrammeerd: 

• 8 februari 2019 Try Out  “Broeders” van de Noordwijkse broers Rene en Jelle Heemskerk in 
samenwerking met Theater De Muze 

• 24 maart optreden Rob van Leeuwen met zijn voorstelling “Panta Rei en de weg naar het 
Oerlandschap’ 

• 19 of 26 mei Marieke Geerdink met Lila Luna, een voorstelling voor kleuters 
 
Samenwerking Engelandvaardersmuseum 

• Code Oranje: Bestemming Engeland op 4 mei , 7 juli , 21 sept en 17 november in Het 
Engelandvaardersmuseum, de Schelft en de Duinpan). 
Een voorstelling over generaties bedacht door Martine Zeeman. Acteurs Richard Duut (91 jaar) 
Lina Lindhout (14 jaar) Jelmer Bloot, Martine Zeeman. Muziek :Kees Swenne en Justina Wayda 
Concept en regie: Martine Zeeman 

 
Samenwerkingsproject Cultuur Verbindt: ‘Tuin van Wijn en Markt van Handelingen’ 
Tijdens de befaamde Noordwijkse Tuinenmarkt op 8 en 9 juni 2019, waar niet alleen de Markt onder 
de Linden maar ook een route langs Open Tuinen aangeboden wordt, organiseert ZEEPaanZEE in 

Noordwijk-Buiten ‘Tuin van wijn,  markt van handelingen’.  Daar wordt rond de voorlichting 
over het maken van Noordwijkse wijn op ludieke en sfeervolle wijze  live gezongen, gespeeld 
en geproefd. Er wordt "diep  (maar niet te diep!) in het glaasje gekeken" op zoek naar de 4 
kernen van de dorpen. Publiek ervaart het wijn maken en wijn proeven midden tussen de 
wijnranken, omlijst met een muzikaal & theatrale ervaring uitgevoerd door o.a. eigen 
toneelcursisten 
 
Voorstellingen door leerlingen: 

• ‘Tovenaar van Oz’ door jeugdtoneelspelers in Het Theaterhuis Noordwijk 

• ‘Diagnose fantasie’ door de jongeren van Het TheaterHuis Noordwijk 

• ‘Improvisatie /tekst’ avond door volwassen leerlingen 
  
College tour: najaar, nog verder uit te werken  
 
Open Monumentendag: 
Op vrijdag 13 september en zaterdag 14 september zal Theaterhuis/ZEEPaanZEE op de jaarlijkse 
Klassendag voor 600 scholieren een Rederijkersvoorstelling op locatie verzorgen. 
 
Toneelvoorstelling op locatie: Tsjechov@Sea in Grand Hotel Huis ter Duin. 
In de laatste week van oktober wordt mede in het kader van Cultuur Verbindt een muzikaal-theatrale 
voorstelling gebracht rond de Russische schrijver Anton Tsjechov. Het wordt een tragikomisch drieluik 
waarin het menselijk onvermogen op humoristische wijze wordt gespeeld en bezongen iop basis van 
drie beroemde eenakters, binnen een decor dat de tijdgeest van Anton Tsjechov vat en waarin thema’s 
van toen onveranderd blijken in heden en toekomst! 


