
 

 

 

                                                                              
 

 

PERSBERICHT  
“Circus in de zorg” bezoekt de Esdoorn 

Klein circus met Grote mogelijkheden 
 

Op maandag 7 oktober strijkt Circus Alexander neer bij zorgcentrum de Esdoorn in Zwolle. De Esdoorn is  

onderdeel van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht.  

 

“Circus in de Zorg” organiseert circusvoorstellingen in heel Nederland, in samenwerking met 

verschillende Nederlandse Fondsen. Bewoners van zorginstellingen, woonprojecten, verpleeghuizen en 

eenzame ouderen uit de wijk krijgen de mogelijkheid om te genieten van een feestelijke 

circusvoorstelling op locatie. Circus in de Zorg bezoekt jaarlijks 90 zorginstellingen door heel Nederland, 

en geeft meer dan 250 voorstellingen. De voorstelling bij de Esdoorn wordt aangeboden door stichting 

Gouden Dagen. www.goudendagen.nl. Stichting Gouden Dagen werkt samen met (zorg) instellingen en 

partners aan een betere kwaliteit van leven voor ouderen.  

 

Hedwig Dikken, Service Coördinator bij Zonnehuisgroep IJssel-Vecht: “Dit sluit heel mooi aan bij ons motto 

‘Waar je er als mens toe doet’. Daarom maken we graag gebruik van de uitnodiging om het circus te 

ontvangen bij de Esdoorn, zodat de bewoners van de Esdoorn, hun familie, medewerkers, vrijwilligers en 

onze buren uit de wijk een gouden middag kunnen beleven. Iedereen is van harte welkom. 

 

“Circus in de Zorg’’ laat zich het best kunnen omschrijven als een verzorgd, lief en intiem circusproject. 

Klein, maar ijzersterk. Opgezet en geproduceerd met dezelfde liefde, passie en vakmanschap waarmee 

circusdirecteur Alexander reeds 19 jaar circus maakt onder de naam Sijm.  

 

De tent is 16 meter groot, past op bijna iedere locatie en heeft toch 170 zitplaatsen die bovendien 

rolstoelvriendelijk zijn. Hierdoor is het uitermate geschikt om te spelen nabij zorginstellingen. De 

voorstelling zelf is speciaal gericht op ouderen. Met mooie herkenbare muziek, bijzondere acts en prachtig 

verzorgde kostuums. De nostalgische sfeer en de bijzondere mix van circus, theater en muziek, doen 

herinneringen aan vroeger herleven.  

 

De volledig nieuwe voorstelling is een vrolijke mix van muzikaal entertainment, acrobatiek, clownerie en 

een bijzondere combinatie van kroonluchters, barokkostuums en nostalgie. Circus Alexander is een 

fonkelende diamant in een kleine verpakking, en zorgt ervoor dat bezoekers een onvergetelijk ervaring 

krijgen.” 

 

http://www.goudendagen.nl/


Iedereen is welkom en opgeven kan per mail bij Hedwig Dikken (h.dikken@zgijv.nl), onder vermelding van 

uw naam, uw emailadres, telefoonnummer, welke voorstelling u wilt bijwonen (11.00 uur of 13.30 uur) en 

het aantal kaarten dat u wenst te ontvangen (maximaal 2 kaarten per aanmelding).  
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