Editie 5
april, 2016

Hoi Vriendenkringer!
Hierbij de 5de nieuwsbrief.
Wederom véél leesplezier toegewenst.
Voorjaarsvoorstelling “Operatie
Suikeroom” een fantastische team
prestatie.
Als regisseur kan ik terug kijken op
zéér gezellige repetitie avonden
waarop super hard is gewerkt. De
spelers Els, Beppie, Evelien, Theo,
Mike en Sven, hebben mijn
bedoelingen voor het stuk meer dan
waar gemaakt. Tijdens de generale en
de uitvoeringen viel alles op zijn plek.
Hieraan hebben onder andere ook de
volgende zaken aan bijgedragen,
Uitgevoerd door leden en vrijwilligers.
Denk aan het super decor, de
afwerking daarvan, de rekwisieten die
ter beschikking zijn gesteld, het licht
en geluid, de organisatie rondom de
uitvoeringen, de ondersteuning bij het
koffie schenken, de grime, de PR, de
donateurskaarten aktie waardoor we al
publiek hadden voordat we begonnen
waren en de sponsoren commissie.
Ook het opruimen na de voorstelling
van verhoging en decor is mede door
de inzet van leden en vrijwilligers

VERJAARDAGEN:
Ester v Veghel
Jet vd Zanden
Mike Wouters
Els Peeters
Leanne Verkuijlen
Eugenie Teeuwen
Stef vd Locht
Thea Kanters

13 april
24 april
26 april
26 mei
21 juli
21 juli
24 juli
31 juli

super goed en snel verlopen.
Ook de samenwerking met het team
van Ontmoetingsplein de Schakel was
weer geweldig.
De gemaakte foto’s en video zullen
zeker de mooie tijd en de succesvolle
uitvoeringen doen herleven.
Voor mij is weer eens gebleken dat de
kracht van een team ook bepaald wordt
door de kleinste schakel. Als alle
radertjes precies in elkaar vallen en
passen, zoals ook puzzelstukjes dat
doen, dan kunnen we spreken van een
geoliede machine. in dit geval de
VRIENDENKRING.
Kort gezegd wil ik iedereen van harte
bedanken voor zijn/haar inzet en
medewerking. Deze heeft zonder
twijfel bijgedragen tot het welslagen
van de uitvoeringen, waar ruim 650
mensen van hebben genoten.

SUPER BEDANKT!!!
HET WAS WEER
GEWELDIG.

Namens de spelersgroep Hans.

KALENDER

06-04 1ste Productieverg. Jeugdopl.
18-05 1Ste Repetitie Jeugdopl. in
Ontmoetingscentrum de Schakel
23-05 JAARVERGADERING 20.00uur
30-05 Or. Prodiuctieverg. Jeugdopl.

Leescommissie driftig aan het lezen
voor de Familievoorstelling 2016.
Na een gezellige bijeenkomst met de
leescommissie en Annette Breimer
(regisseur) is de leescommissie druk
aan het lezen geslagen. Afgesproken
werd te proberen geen sprookje of
stukken met sprookjes figuren te
kiezen. Voor zover ik heb begrepen
zijn ze daar behoorlijk in geslaagd en
hebben ze inmiddels een TOP 3 uit de
gelezen stukken samengesteld. Deze
stukken gaan voorgelegd aan Annette.
Zij zal uit deze stukken de finale
keuze bepalen.
Ik ben zeer benieuwd wat het gaat
worden en verheug me nu al op de
uitvoeringen ervan.
Bedankt voor jullie inzet.
Namens het bestuur Hans
1STE KIENAVOND EN GEWELDIG
SUCCES.
Dag Vriendenkringers,
Ik, Irma Balletjes, ben als enige echte
stagiaire van Meneer Holland
afgelopen kien party op 18 februari van
de partij geweest. Lees meer zoz.

01-06
08-06
11-06
12-06
05-07
12-07

Decorbouw Jeugdopl.
Generale Jeugdopl.
Uitvoering Jeugdopl.
Uitvoering Jeugdopl.
Repetitie Familievoorst.
Repetitie Familievoorst.

WIST JE DAT?

Ad Bierman regelmatig te zien was bij de repetities
van “Operatie Suikeroom”.
Ad direct werd ingezet om mee te denken, te
souffleren of gewoon gezellig mee te kleppen

Hij de Voorjaarsvoorstelling gaat regisseren voor
2017.

Dat dit voor Thea een bijzondere voorstelling wordt,
omdat zij dan 25 jaar bij de vereniging is

We hopen dat veel leden willen meespelen zodat we
weer eens een grotere bezetting hebben
Ellen Dorland de jeugdopleiding voor 2017 voor haar
rekening gaat nemen
Wij blij zijn dat beide regisseurs JA hebben gezegd
Theo bezig is met een culturele avond bij Plock

Dat de voorbereidingen hiervoor in volle gang zijn
Je hieraan nog steeds kunt meewerken in welke
vorm dan ook
Meld je hiervoor aan bij Theo

We hopen dat je veel plezier hebt met het lezen van
deze nieuwsbrief

Het voor het bestuur lastig is om elke keer weer met
nieuws te komen voor de leden
Ook jouw nieuws hier kan en mag staan.

In De Schakel hebben wij, Meneer Holland,
assistente Leontien en ik onze entree gemaakt. Ik
maakte mijn debuut als ballendraaier. Deze avond
is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Vele
weken voor de kien party zijn we bezig geweest
met allerlei voorbereidingen; thema's, kledij,
prijzen, versnaperingen, de ballenmolen niet te
vergeten............
Na veel slapeloze nachten was het dan zover, de
Hollandse foute kien! Menigeen trad in stijl binnen.
De prijzen stonden gereed en de ballen waren
geschud; de avond kon beginnen! Meneer Holland,
Leontien en ik begonnen met een echte Hollandse
medley. De danspassen zaten er bij mij volledig in!
Maar toen begon het echte werk, datgene waar ik
al die tijd naar heb uitgekeken, de ballen! Dat
gevoel dat door je heen gaat wanneer je de eerste
bal mag grijpen, werkelijk onbeschrijfelijk! De ene
na de andere prijs vloog eruit. Als presentje gaf ik
iedere prijswinnaar nog een extra Hollands
vlaggetje, omdat ze zo hun best hadden gedaan!
Na de pauze mocht ik bijkomen van het avontuur
en namen de foute tantes het over. Zelfs Luv is
wezen optreden! De avond is zeer voorspoedig
verlopen al zeg ik het zelf!

Desondanks was het allemaal nogal zenuwslopend
voor mij, aangezien ik nogal wat studiepunten in de
wacht moest zien te slepen. Deze punten heb ik
bijna allemaal behaald... Op 22 april ga ik mijn
tweede poging doen bij een bingo party. Gepaard
met knikkende knietjes, zie ik dit volgende
avontuur met halfvolle moed tegemoet!
Tot horens!

Welgemeende groeten,
Irma Balletjes

NOG NIEUWS?

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

