
 
HET FILMHUIS VAN DE SENIORENVERENIGING 

LOON OP ZAND 
 

Ja, samen weer gezellig naar een goede film in ons dorp 
 

De films worden gedraaid  op vrijdagmiddag. De begintijd blijft 14.00 uur. Ook dit seizoen zijn we 
te gast bij De Venloene. We draaien de films niet in onze vertrouwde theaterzaal, maar in de 
ruimte van de Seniorenvereniging. In de pauze drinken we gezamenlijk een warme kop koffie of 
thee. De entreegelden voor de film en het drankje blijven € 2,00 per film en ook tijdens  de 
energiecrisis is het in De Venloene overal  behaaglijk warm.  
 
Vooraf inschrijven en betalen is niet nodig. Je kunt gewoon binnenlopen met liefst gepast geld in 
de hand. Dit is voor ons het gemakkelijkst, want wisselgeld vormt vaak een probleem.De films 
zijn voor iedereen toegankelijk. Dus nodig gerust je vriendin of buurman uit.  Ze hoeven niet 
persé lid te zijn van onze Seniorenvereniging. De films worden op tijd aangekondigd in het huis-
aan-huis blad Rond de Toren en in Bij ONS 
 
Voor dit seizoen is weer  een juiste mix van films gekozen. Films uit de “oude doos” en vrij 
recente films. Films met inhoud en films voor de pure ontspanning. Hieronder de data en de 
films.U kunt deze alvast op uw keukenkalender of in uw digitale agenda noteren. 
  

Data:  Films: 
11 november 2022  The Davinci Code 
25 november 2022  De Beentjes van Sint Hildegaard 
16 december 2022  Les Miserables (duur 3 uur) 

13 januari 2023  The Gods must be crazy 
27 januari 2023  Little Woman 

10 februari 2023  Forrest Gump 
3  maart 2023  It’s complicated 

24 maart 2023  Out of Africa 
 
De filmruimte is niet optimaal te ventileren. Wij vragen dus aan de bezoekers, dat ze hun 
gezondheid goed in de gaten houden. Ben je verkouden of voel je niet goed kom dan niet naar de 
film. De meeste filmbezoekers hebben een hoge leeftijd en sommigen een kwetsbare gezondheid. 
Wij appelleren aan uw eigen verantwoordelijkheid. Gezien de onzekere coronatijd, kunnen we bij 
een volgende uitbraak, genoodzaakt zijn om te stoppen met het draaien van films in deze ruimte. 
We hopen dat het niet zover komt.  
 
 
 
 
 
 
 


