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Beste Filmliefhebber,                                         

 

De 2e helft van dit jaar beginnen we onze 

voorstellingen met de film Waterboys. 

Vader Victor en zoon Zack zijn bij toeval 

tegelijkertijd door echtgenote respectievelijk 

vriendin de deur uitgezet. Vader zou voor 

zijn werk als schrijver op een geplande 

boekentour naar Schotland gaan en 

noodgedwongen gaat de zoon mee. Deze 

twee enigszins van elkaar vervreemde 

familieleden komen nader tot elkaar tijdens 

die gezamenlijke reis De rode draad tijdens 

de reis blijkt de voorliefde van de vader voor 

zijn favoriete band: The Waterboys. 

 

 

 

Deze Nederlandse film uit 2016 is geregisseerd 

door Robert Jan Westdijk met Leopold Witte als 

Victor, Tim Linde als Zack  en Helen Belbin als 

Rhona.  

De film duurt 93 min  

                                                                                          

 

Filmhuis 

Amerongen Leersum 

https://www.moviemeter.nl/director/11136


 

 

 

 

 

 

Over de Website 

Om problemen met onze filmlicenties te vermijden heb ik een groot aantal pagina’s van onze website 

afgeschermd met een wachtwoord. Dit wachtwoord is  filmhuis  Met dat wachtwoord, dat alleen 

voor onze vaste gasten bestemd is, voldoen wij aan de voorwaarde dat we geen reclame mogen 

maken met de titels van de film. Als er verandering in deze situatie komt zal ik u daarvan op de 

hoogte brengen. 

 

Datum en plaats 

De voorstelling is op woensdag 25 september 2019, 20.00 uur, in  de Allemanswaard aan de 
Allemanswaard 27 in Amerongen. De parkeergarage is vanaf de Koenestraat bereikbaar. Dan 
melden bij het café ‘de Proloog’. De zaal is open vanaf 19.30 uur 

Prijs:  € 7,50. Reserveren kan via tel.nr. 0343-702941 (Marlou Roete) of 0343-452119 
(Hanneke Kamphuis) of via filmhuis.amerongen@skiam.nl.  Denk er s.v.p. aan om bij het 
reserveren de naam van de film te vermelden, uw naam en telefoonnummer en hoeveel 
kaartjes u wilt hebben. 

NB: pas bij bevestiging van onze kant is de reservering definitief. 

Namens het filmhuis Amerongen-Leersum met een hartelijke groet, 

Maarten Stratenus 

 

mailto:filmhuis.amerongen@skiam.nl

