Nieuwsbrief

Hoi mede Vriendenkringers!
Hierbij de `3de nieuwsbrief.
Deze keer met input vanuit de leden. Super.
Bedankt daarvoor.
Op 17 oktober was het zover. Na lang wachten
en heel veel vragen voor de organisatie
vond 'Wie is de mol' plaats. Maar wat stond de
deelnemers allemaal te wachten. De enige die het
wisten waren de organisators Stef , Esther en
natuurlijk de mol. Undercover had de organisatie
zichzelf geplaatst op het schakelplein. Vanuit
daar een mooi zicht op de kiosk waar Judith als
eerste aankwam. Na wat oriënterend rond te
lopen vond ze uiteindelijk een koffertje. Niet
veel later kwam Mike aan. Na een innige
omhelzing begon de discussie over het gevonden
voorwerp. Els, Beppie en Evelien kwamen erbij
en binnen korte tijd was de groep bijna compleet.
Maar waar bleef de rest? Theo en Marianne
hadden een andere opdracht gekregen. Op een
geheime plek aan de Anthoniusstraat in Volkel
konden zij de rest van opdrachten voorzien zodat
zij de code van het koffertje konden kraken.
Klinkt leuk alleen wilden Theo en Marianne heel
graag zelf op pad. Stef en Esther gingen even
langs om ze tegen te houden maar ze werden op
dat moment gespot door Bernadette. Betekende
dit dat het eerste spel in de soep was gelopen?
Gelukkig niet! In kleine groepjes moest gezocht
worden naar verschillende plekken in Volkel. Op
deze plekken moesten vragen beantwoord
worden zodat uiteindelijk de code gekraakt kon
worden. Dit was vrij snel gelukt. Met een half
uur speling kwam de groep aan, aan de
Liessentstraat 14 in Uden. Er werd geproost met
een glaasje kinderchampagne en met een plakje
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cake en onder luid gejuich werden de eerste 1000
Theo-dollars in ontvangst genomen.

hint met Mike, was dit een slimme zet? Ondanks
het wantrouwen was het erg gezellig.

Maar relaxen zat er voor de deelnemers nog niet
in. Na een kopje koffie of thee was het tijd voor
het volgende spel: 'Zoek de verschillen.' Dit keer
geen spelletje in de krant, maar een
samenwerkingsopdracht in een grote ruimte.
Terwijl de eerste groep de ruimte in zich opnam
werd buiten de tactiek al besproken. Jos en Arie
hadden hier heel veel ideeën over, maar voerden
ze die wel uit? Na 5 minuten werd de eerste
groep naar buiten geroepen en moest alles
besproken worden.
De organisatie was ondertussen bezig om in
topsnelheid verschillende details te veranderen.
Iedereen was druk bezig met het bespreken van
hun bevindingen, iedereen behalve Geerke, die
was met de hond aan het knuffelen. De tweede
groep ging naar binnen en moesten uitzoeken
wat er veranderd was. De extra tafel was snel
gevonden, maar dat er andere lampen aanstonden
was minder duidelijk. Jos en Arie waren vrij
zeker van hun zaak, maar klopte dat wel? Sven
zat ondertussen op het goede spoor, want een
bord was omgedraaid, maar daar werd niet naar
geluisterd. Uiteindelijk hadden ze 6 van de 10
dingen goed geraden, wat goed was voor 600
Theo-dollars. Goed werk van de mol, of
prutswerk van de deelnemers. Genoeg tijd om
het daarover te hebben, want er was even een
pauze.
Intussen konden de partners aanschuiven en
werd er door Ingrid gezorgd voor een lekker
hapje eten. De mol was het onderwerp van
gesprek, maar wie was het. Verschillende
geruchten gingen de ronde en enkele hints
werden ontdekt. Marianne deelde een cruciale

Tijd voor het volgende en laatste spel, een quiz.
10 vragen over de vriendenkring met de
antwoorden 1 tot en met 10. Met zoveel man
moet dat wel lukken, of toch niet? Want op
welke dag is de zoon van Leanne ook alweer
geboren, en hoeveel danseressen waren er tijdens
het stuk Wiebelen. Erg lastig als er zoveel
verschillende ideeën zijn. Ondertussen waren
ook de partners erg actief bezig, want niet veel
later werd er ontdekt dat er geld uit de pot was
gehaald. Een drukke zoektocht dus, naar de
antwoorden en naar het geld. Uiteindelijk werden
er met de quiz 800 Theo-dollars verdiend. Maar
vulde dit het gat uit de pot? Het werd maar weer
duidelijk dat we niet zonder Arie kunnen als
penningmeester van de Vriendenkring.
Nu de spellen erop zitten is het tijd voor de grote
vraag: Wie is de mol? De test, 10 vragen over het
doen en laten van de mol. Verschillende
theorieën deden de ronde. Jos en Arie hebben
zichzelf erg verdacht gemaakt. Maar ook Beppie,
Bernadette, Frouke en Evelien werden als
verdachten aangewezen. Judith heeft heel slim
tot het eind gewacht en met alle mogelijke
informatie de test gemaakt.

KALENDER
03-12
09-12
10-12
16-12
17-12

Start repetities Voorjaarsvoorst.
repetitie Jeugdopleiding
repetitie Voorjaarsvoorst.
repetitie Jeugdopleiding
repetitie Voorjaarsvoorst.

Na het nakijken kon de executie beginnen. Erg
spannend, elke deelnemer kreeg een rood of
groen scherm. Heel veel hadden helaas maar 1 of
2 vragen goed. Alleen de 3 besten kregen een
groen scherm, dit waren Mike, Bernadette en
Evelien. Een van hen was de mol, een de
winnaar en een de verliezer. Uiteindelijk bleek
Mike de grote winnaar te zijn met 7 vragen goed.

KALENDER

05-01 repetitie Voorjaarsvoorst.
06-01 repetitie Jeugdopleiding
07-01 repetitie Voorjaarsvoorst.

WIST JE DAT?

We voor het Winterstuk een nieuwe
naam hebben: Voorjaarsvoorstelling.
We voor de Voorjaarsvoorstelling
2017 nog driftig op zoek zijn naar
een regisseur, omdat Hanneke
helaas niet kan.
We ook nog een regisseur zoeken
voor de jeugdopleiding.

Als je een regisseur kent je de naam
kan doorgeven aan onze secretaris.
Thea Kanters in 2017 haar 25 jarig
jubileum heeft.
We hopen dat we een goed bezet
stuk ten tonele kunnen brengen.

De Donateursactie 2016 wordt
gehouden van zaterdag 20 febr. t/m
zaterdag 27 febr.

Hij was de enige die de mol Evelien heeft geraden. Bernadette is erg ver gekomen maar heeft het net niet
gered, ze had 5 vragen goed gemaakt maar zat op de verkeerde mol, Judith. Blijkt dat Mike op het goede
spoor is gekomen vanwege de extra hint van Marianne: Kasteel te koop. Dit sloeg op het eerste stuk van
onze mol: Het spook van Spechtenstein. Toevallig het stuk dat de jeugd komend voorjaar ook gaat spelen.
Regisseur Mike
was goed op de hoogte en ging naar huis met de grote prijs: een doos Celebrations. Andere hints waren 'het
gevonden voorwerp' op het schakelplein waarbij Heer Kraai de mol was. En een quote die Evelien op
Facebook heeft gedeeld was terug te vinden in de ruimte. Of de geboortedatum van de mol die bij
aankomst op het slot stond.
Het was een feestje om dit te organiseren, en nog leuker op de dag zelf! Bedankt voor jullie enthousiasme.
Volgend jaar weer een vriendenkringfeestje? Wij zijn erbij!
Liefs Esther en Stef

Arie heeft hard gewerkt om de planning van onze vereniging weer in orde te maken. Deze
zal nog deze maand op onze website te vinden zijn evenals een nieuwe ledenlijst. Met
daarop het nieuwe nummer van de VRIENDENKRING TELEFOON.
Jeugdopleiding 2015/2016

In oktober jl. is de jeugdopleiding weer begonnen met de repetities voor hun nieuwe
voorstelling. Mees, Lieve, Sterre, Bloeme, Noor, Wies, Milou, Anne en Marijn zijn weer
enthousiast aan de slag gegaan, onder leiding van Mike en Beppie. Milou, Anne en Marijn
zullen deze keer hun debuut maken. Het stuk wat ze dit jaar gaan spelen is ‘Het spook van
Spechtenstein’. Een leuk detail om te vermelden is dat dit stuk in 2006 als familievoorstelling
ook al door de Vriendenkring is gespeeld. Destijds waren het René, Theo, Astrid, Ingrid T.,
Evelien, Hans T., Mike, Judith en Leanne die de rollen vervulden. De nieuwe versie van ‘Het
spook van Spechtenstein’ wordt gespeeld in het weekend van 11 en 12 juni 2016.

De verdeling van de straten opnieuw
bekeken wordt maar dat wel
rekening wordt gehouden met de
voorgaande jaren.
Dit gedaan wordt om oude
contacten die goed zijn niet los te
laten.

We als de Vriendenkring super trots
mogen zijn op de uitvoeringen van
de Familievoorstelling “Heer Kraai en
het gevonden voorwerp”.
Dit niet mogelijk was geweest
zonder de inzet van jullie allemaal.
SUPER BEDANKT DUS!! Applaus voor
jezelf.
We jullie een fijne Sinterklaas
toewensen.

We als bestuur jullie hele mooie en
liefdevolle kerstdagen wensen en
een gezond, gelukkig en een
vriendenkring rijk 2016
toewensen!!!!
Laten we in 2016 weer knallen en
spetteren op de planken en elkaar
ondersteunen waar nodig.

NOG NIEUWS?

Als jij nog nieuws hebt voor de volgende editie kun je dit
laten weten aan Hans S: j.silverenberg@upcmail.nl

