
Zeilvereniging voor Dordrecht & Omstreken 

aangesloten bij het KNWV onder nummer 58. 

 

Uitnodiging voor de ZD&O filmavond 12 maart 2020 @ the Movies. 
”Met de Tooluka op Groenland” 

 
Uw ZD&O bestuur nodigt u van harte uit voor de filmavond 2020. 

Deze unieke film, op professionele wijze gemaakt, beschrijft een tweeweekse zeilreis in het 

voorjaar (mei) langs een deel van de westkust van Groenland. Op dat moment is de winter net 

voorbij en ligt er nog veel sneeuw en ijs.  

De reis vertrekt van Asiaat met de Tooluka, een S-spant spitsgatter van 

14 mtr, tussen de ijsbergen door naar Illulisat, vandaar naar Disko 

eiland. Dan via Prinsen eiland terug naar de eilanden bij Asiaat, een 

soort scherenkust. 

We zien veel bijzondere 

dieren in deze dynamische 

koude wereld. 

We maken kennis met 

enige lokale bewoners, 

een plaatselijke school wordt bezocht en een 

hondensledetocht staan ook op het programma.  

Een van de deelnemers aan de reis, Tim 

Helsloot (biertapper bij de Jantjes) is ook 

aanwezig om evt. nog zaken toe te lichten of vragen te beantwoorden 

Zowel zeilers als natuurliefhebbers komen hiermee aan hun 

trekken. 

Deze unieke filmavond is speciaal voor de leden en 

introducees op 12 maart in the Movies,  Nieuwstraat 62 

Dordrecht.  

Aanvang film 20:15 uur.  

Inloop Movies vanaf  19:30 met  koffie/thee, 

een pauze rond 21:15 met 1 consumptie en een hapje.   

 

Bovenstaande valt binnen de mooie entreeprijs van €8.00 pp. voor ZD&O leden en partners, 

niet leden €10.00  

De nazit vanaf ongeveer 22:15 is voor eigen rekening.  

 

U kunt zich hiervoor inschrijven via de mail:  

 

info@zdo-dordrecht.nl     

 

De inschrijving is definitief wanneer de bijpassende betaling 

binnen is op reknr:  NL40 ABNA 0642 7606 40  . van de verg 

zeil Dordrecht &O 

ZD&O leden krijgen een week voorsprong op leden van andere 

watersportverenigingen. Let op, er is evenals de vorige film 

maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus aarzel niet. 

Vorige keer zaten we vol. 
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