
O.V. B .O .V. .
De opening van O.V.B za 5
Open 16:00 - met ‘s avonds DJs
Feestelijke officieuze opening om 16:30 kom in pak! 
Daarna Kick Off O.V.B met:
EXP-OVB: drie DIY-kunstenaars met foto’s, portretten & collages.
-Eveline 
-Robin Cake 
-Willem van Buuren 
Live accoustische muzikaliteiten met Zaans talent:
Gipsy Verbandt

Openingstijden expositie: t/m 27 maart. Za. & Zo. 16:00-20:00

Bierdrinken voor geVOrderden Vr 11
Open 21:00 - 01:00
Onder het genot van een goed gesprek en een lekkere deun, 
degusteren we een heerlijk divers plateau van speciale bieren.
Strippenkaart voor een 10tje / 3 bier, enkele brouw 3,50.

weerwolven van wakkerdam 2.0 za 12
Open 20:00
Leuk laagdrempelig thriller-rollenspel met psychologische inslag, 
waarin u de horror in uwzelf ontdekt en waarbij de ware aard van 
uw medemens zal verschijnen! Met diverse scenario’s en meer! 
Versla nu eindelyk eens de ME, PVV, of berlusconi en andere 
stoute wereldleiders!

o.v.b. overleg maand programma april vr 18
Open 20:30
Heb je een idee, initiatief of wil je activiteiten ontplooien?
Kom langs en bespreek het!!!

spelletjes avond za 19
Open 21:00
Sjoelkampioenschap voor beginners en gevorderden en tafeltennis.
Neem ook uw favoriete spel mee, en spelen maar met elkaar!.

filMhUis Vr 25
Open 20:00, film begint om 20:30 - gratis entree

Fantastic Mr. Fox (2009) (87 min) 
Een vos die het niet lukt zijn streken te verliezen, maar wel zijn 
staart. Onverhoopt brengt hij hiermee zijn hele gemeenschap in 
gevaar, en men moet daarna met z’n allen de strijd aanbinden 
tegen een aantal groot-kapitalistische veeboeren.

Winter’s Bone (2010) (100 min)
Een 17-jarig meisje met een depressieve en teruggetrokken moeder 
moet achter de waarheid zien te komen over de eventuele dood 
van haar verdwenen vader, om niet met haar hele familie op straat 
terecht te komen. Zij voert een verbeten gevecht met een stugge 
plattelandsgemeenschap die de geheimen liever onder de pet houdt.

PriN-teMps prom feest za 26
Open 22:00-05:00
Inluiding begin van de lente. Avond gevuld door verschillende DJs 
met verschillende stijlen. Gemeenschappelijke deler: Prom night! 
Met uiteraard prom foto en corsages worden gewaardeerd. Dus 
doe waar je goed in bent, wees er of wees vierkant. 

joNgleer workshop elke dinsdag
Open 18:00-23:00
Leren jongleren, een maaltijd en een film.

Onder VoorBehoud•Cultureel middelpunt•Botenmakersstr 16  Zaandam

Na flink wat werkzaamheden 
is dit eerste maand programma 
van O.V.B. (Onder VoorBehoud) 
een feit. Iedereen is dan ook van 
harte welkom om op één of meerdere 
van bovenstaande avonden gezellig langs te komen.


