
 

 

 

 

4 april 2023 

 

Naar de film met ZijActief Limburg  

Eindelijk is het weer zover. ZijActief Limburg kan weer naar de film. 

Dit jaar is gekozen voor de film WHAT’S LOVE GOT TO DO WITH IT?  

Dertigers en jeugdvrienden Zoe ( Lily James) en Kazim ( Shazad Latif) lopen elkaar na lange 

tijd weer tegen het lijf. Geïntrigeerd door Kazim’s keuze voor een traditioneel, 

gearrangeerd huwelijk stelt Zoe voor om de aanloop naar zijn bruiloft vast te leggen in 

een documentaire. Maar gaandeweg slaan de twijfels toe en komen ze voor een moeilijke 

beslissing: zullen ze hun hart volgen, of hun hoofd? Tegelijkertijd heeft Zoe haar eigen 

digitale dating perikelen en moet ze omgaan met haar bemoeizuchtige moeder Cath ( 

Emma Thompson). 

Programma 

 
 

 

 

Heb jij ook zin om naar deze fantastische film te gaan? Meld je snel aan bij de afdeling. Doe dat vóór 17 maart 2023. Ook niet-

leden zijn van harte welkom.  

Leden betalen €13,00 en niet-leden €16,50. Dit is inclusief een hapje en drankje.  

 

Betalen doe je bij je eigen afdeling. Je krijgt je entreekaart vóór 4 april 2023 van je eigen afdeling. Kun je er op het laatste 

moment niet bij zijn? We kunnen kosten helaas niet terugbetalen, je kunt je kaartje wel aan iemand anders geven.  

Bioscopen 

  

 

  

 

Informatie voor de afdelingssecretariaten 

 

 

 

 

Geef in een keer alle aanmeldingen van jouw afdeling door, uiterlijk 17 maart 2022 via zijactief@zijactieflimburg.nl. We hebben alleen de 

aantallen nodig; het overzicht van de deelnemers houd jezelf bij. Vermeld bij de opgave: 

• Aantal entreekaart voor leden en/of aantal entreekaarten voor niet leden 

• Keuze bioscoop 

• Adres waar we de kaarten naar toe moeten sturen 

Het avondprogramma 

18.30 uur Inloop met koffie/thee en iets lekkers 

19.00 uur Filmvoorstelling 

20.00 uur Pauze met een drankje  

22.00 uur Einde filmavond 

Foroxity Filmarena Sittard-Geleen DOK 6 Cinema   Foroxity Filmarena Roermond Vue Bioscopen Parkstad   

Rijksweg Noord 330  Raadhuisplein 6   Kazerneplein 4          Roda JC-Ring 2C    

6162 AR Geleen  5981 AT Panningen  6041 TH Roermond   6466 NH Kerkrade   

Gratis parkeergelegenheid Gratis parkeergelegenheid  Parkeergarage Kazerneplein Gratis parkeergelegenheid  

mailto:zijactief@zijactieflimburg.nl

