
     

De Eeuw van uw Leven 

De try out van de uitvoering van De Eeuw van uw Leven op 25 november j.l. was een doorslaand 

succes. De zaal was meer dan uitverkocht. Daarom zijn er twee nieuwe uitvoeringen gepland, 

namelijk op 7 en 21 april 2018. 

Het stuk is gebaseerd op herkenbare verhalen van onze ouders en grootouders en wat wij zelf ten 

dele hebben meegemaakt. Het toneelstuk met een cabaretesk karakter is een tijdreis door de 

twintigste eeuw. We worden meegenomen langs karakteristieke perioden: de crisisjaren rond 1930, 

de oorlogsjaren ’40-’45 en de omslagjaren ’60-’70. Dit gebeurt aan de hand van bekende liedjes, 

verhalen, een quiz, filmpjes en foto’s uit het Delftse verleden. Deze tijdreis geeft een blik op de 

geschiedenis, zoals wij die gehoord en beleefd hebben, en we gaan met de acteurs interactief in 

gesprek. Dit stuk bevordert het ontmoeten met elkaar en maakt ons bewust van de omgeving waarin 

we --nu leven. 

Wanneer: zaterdag 7 en 21 april a.s. Aanvang 14.00 uur 

Plaats: De toneelzaal van GGZ Delftland, St Jorisweg 2, 2612 GA Delft.  De 

toneelzaal bevindt zich in het vergadercentrum van GGZ Delfland dat gelegen is rechts aan het eind 

van de oprijlaan. 

Entree: Toegangskaarten in de voorverkoop kosten  4,-- euro per stuk. Kaarten zijn te bestellen per 

telefoon  (06-161 909 53 of 015-256 78 38 )  tussen 17.00 en 18.00 uur op werkdagen, of via de email 

( penningmeester@ssbodelft.nl ). De bestelling wordt definitief na ontvangst van het vereiste bedrag 

per kaart op rekeningnummer  NL22 INGB 0006 8797 37 van STG Samenwerkende Bonden van 

Ouderen te Delft onder vermelding van het gewenste aantal kaarten. De kaarten liggen dan gereed 

bij de ingang van de zaal. 

Kaarten aan de zaal kosten 6,-- euro per stuk. In de toegangsprijs is een kopje koffie/thee 

inbegrepen. De zaal heeft een beperkt aantal plaatsen en vol is vol. Dus bestel snel. 

Bereikbaarheid: De toneelzaal is het laatste gebouw (Vergadercentrum) aan de rechterkant van de 

oprijlaan van GGZ Delfland aan de St. Jorisweg 2. Er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid. Per 

Openbaar Vervoer: Tramlijn 1, halte Brasserskade, of Buslijn 60, halte GGZ Delfland. 
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