Nieuwsbrief

Hoi Vriendenkringer!
Hierbij de 4de nieuwsbrief.
Véél leesplezier.
KIEN NIEUWS!

je hulp op de avond zelf goed gebruiken. Om de
opzet uit te leggen en te vertellen wat we van je
verwachten op de avond zelf, is op 11 februari
een bijenkomst gepland. Vanaf 19:00 tot 20:00
in de schakel (voor de repetitie). We verwachten
een grote opkomst! Mocht je niet kunnen helpen
de 28e is dit geen probleem. Kom je 28 februari
wel graag maar komt de 11e niet goed uit laat dit
mij dan even weten.
Namens de gehele organisatie, STEF.

28 februari zullen we ons als vereniging weer
van een andere kant laten zien. Met 150 gasten is
onze kienavond helemaal uitverkocht. Maar dit
zal niet zomaar een kienavond worden. Zoals je
bij onze vereniging kunt verwachten zal het niet
altijd even serieus zijn. Er zijn mooie prijzen te
winnen, deels gesponsord door Volkelse
ondernemers. Maar in de zaal gaat ook het een
en ander gebeuren, want ome Piet drinkt toch
niet zomaar het drinken op van tante Joke...
Voor hapjes zal gezorgd worden en het nodige
entertainment zal ook aanwezig zijn deze avond.
Kortom we gaan er een gezellige boel van
maken, en wie weet voor herhaling vatbaar...

Voorjaarsvoorstelling “Operatie Suikeroom”
ligt op schema.
Vanaf november 2015 zijn Els, Beppie, Evelien,
Mike, Theo en Sven samen met Hans druk bezig
om de het stuk van Hub Fober vorm te geven.
Met nog ruim een maand te gaan, moet het goed
gaan komen. De tekstkennis begint te komen,
dus binnenkort zonder boekje. Els probeert het
nu al zonder en dat gaat haar goed af. Super Els.
Volgende week is de eerste productievergadering. Samen gaan we er weer iets moois
van maken.
Namens de spelersgroep Hans.

Arie d Snoo
Jet vd Zanden
Mike Wouters
Els Peeters

24 maart
24 april
26 april
26 mei

Clubkas aktie RABOBANK.
Hallo allemaal,
De Vriendenkring is één van de 259
verenigingen en stichtingen de mee hebben
gedaan aan deze actie van de Rabobank.
Ondanks het feit dat we 47 stemmen minder
hadden dan vorig jaar mogen we toch tevreden
zijn met de 72 behaalde stemmen.
Veel dank aan onze stemmers zowel binnen- als
buiten onze vereniging, geef het ook aan hen
door en vertel gelijk dat er ook dit jaar (2016)
mogelijk weer een campagne komt, dus je kunt
al stemmen gaan winnen. Hoe? Personen die bij
deze bank een rekening hebben kunnen gratis lid
worden van de ledenraad. Elk lid mag totaal 5
stemmen uitbrengen (2 op eigen vereniging) op
verenigingen of stichtingen die zich hiervoor
aanmelden.
Wat zegt zo’n stem, ofwel wat brengt zo’n stem
op voor deelnemende vereniging?
Dit is gisteren bekend gemaakt aan alle
deelnemers…………………. Nu komt de
rekentoets! Elke stem = € 3,01
Dus een
mooie opsteker voor de Vriendenkring.
Nogmaals dank aan alle stemmers.
Gr.Bernadette & Arie

Het organisatieteam is nog druk bezig maar kan
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Aftrap stukkeuze Familievoorst.
1ste Productieverg. Voorjaarsv.
Start Donateurskaartenaktie.
Info avond KIENAVOND
KIENAVOND

01-03 2DE Productieverg.
03/10-03 Inleveren Dona’aktie
05-03 Decorbouw/reserveren
07-03 Reserveren
08/10-03 Afwerken decor
17-03 Generale

WIST JE DAT?

Pien van der Locht lid is geworden van de
Vriendenkring
Zij een zus is van Stef

Pien direct mee gaat spelen in de familievoorstelling
Op 28 januari een bijeenkomst was om in goede
samenwerking met regisseur, leescommissie en
bestuur tot een goed stuk te komen voor de
Familievoorstelling!

We voor de Voorjaarsvoorstelling 2017 en de
jeugdopleiding nog steeds driftig op zoek zijn naar
een regisseur.

Als je een regisseur kent je de naam kan doorgeven
aan onze secretaris.
Beppie dit al heeft gedaan in de persoon van Ad
Bierman uit Uden.

Hier nu contact mee is gelegd en laten we hopen dat
dit een succes wordt.
De Donateursactie 2016 wordt gehouden van
zaterdag 20 febr. t/m zaterdag 27 febr.

Deze van start gaat in Ontmoetingsplein de Schakel

Je binnenkort hier meer informatie over gaat krijgen.
Dat Thea en Maarten Kanters hun ondergrondse
ruimte geheel belangeloos ter beschikking hebben
gesteld op 12 en 21 januari.
Wij hier heel blij mee waren. Dus hun daar super
voor bedanken.

NOG NIEUWS?

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

