Editie 7
oktober, 2016

Hoi Vriendenkringer!
Hierbij de 7de nieuwsbrief.
Véél leesplezier toegewenst.

Kienavond weer volop in
voorbereiding!!
Na het succes van februari
afgelopen jaar vonden wij het tijd
voor een tweede editie van de
foute kienavond. 9 december 2016
zal dit plaats gaan vinden in de
schakel.
Dit keer op vrijdagavond zodat
eenieder nog kan blijven hangen.
Het thema is deze keer: Kerstmis
'lekker fout'. Het principe is
hetzelfde als vorig jaar, een
gezellige avond kienen met
verschillende acts tussendoor en in
de zaal wat typetjes die zorgen
voor de nodige opschudding. Nu
zouden we daar graag de hulp van
jullie, de leden, gebruiken. Ben je
deze avond vrij? Kom dan in je
foute kersttrui, je kerstelfjeskostuum of als het
achterwerk van Rudolf naar
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Ontmoetingsplein de Schakel want
vele handen maken ligt werk. Laat
aan een van ons, Bep, Marianne,
Esther, Jet, Bernadette of Stef,
weten of je mee wilt helpen. Wij
zorgen dat er t.z.t. een infoavond is
zodat jullie weten wat jullie
kunnen verwachten. We gaan er
samen een gezellige avond van
maken net als de vorige keer.
Namens de kiencommissie,
Stef van der Locht

KerstKien, ho ho

Volkel 2016 - It giet oan!
De voorbereidingen voor het
toneeluitje van dit jaar zijn in volle
gang. Het Nederlands Olympisch
Comité bestaande uit: Mike,
Bernadette en Evelien heeft het druk
in de app-groep.
Het valt ook niet mee om dé
winterspelen van 2016 te organiseren.
Een grote, maar hele leuke,
verantwoordelijkheid. Alle onderdelen
worden zorgvuldig voorbereid, de
chefs worden ingehuurd voor het
diner en de prijzen worden opgepoetst
voor een heuse
rijsuitreiking! Inmiddels heeft ieder
van jullie een uitnodiging ontvangen.
Kun je er helaas niet bij zijn op 6
november, laat ons dat zo spoedig
mogelijk weten. Dit in verband met de
verdere organisatie en de inkopen.
Wil je graag verkleed in thema komen?
Leuk! Tot snel!
Mike, Bernadette en Evelien.

KALENDER

25-10 Generale Familievoorstelling
26-10 Try-Out Familievoorstelling
29-10 12.00 uur inruimen zaal
15.00 uur Uitvoering Familiev.
19.00 uur Uitvoering Familiev.
30-10 14.00 uur Uitvoering Familiev.

21-11
24-11
01-12
08-12
09-12
15-12
17-12
22-12

Ledenvergadering
Leesrepetitie Voorjaarsv.
Leesrepetitie Voorjaarsv.
Repetitie Voorjaarsvoorst.
Foute KERST kienavond
Repetitie Voorjaarsvoorst.
Repetitie Voorjaarsvoorst.
Repetitie Voorjaarsvoorst.

WIST JE DAT?
* Frouke Verstegen haar lidmaatschap heeft
opgezegd.

* We dat jammer vinden maar haar besluit
respecteren en hopen dat ze in de toekomst weer de
tijd kan vinden.
* De Vriendenkring weer opgegeven is voor de
Clubkas aktie Rabobank.

* RABObank leden hun stem kunnen geven aan de
Vriendenkring.
* Dit ieder keer enkele euro’s oplevert waar we
verder niets voor hoeven doen.

* Henk Schijf bij de uitvoeringen van de
jeugdopleiding het licht & geluid heeft bediend.
* Hij dat zeer professioneel heeft gedaan.

* Hij zelfs het toneelgordijn heeft bediend en dat dat
zonder problemen dichtging.
* Zijn naam is gewijzigd in Henk Schuif.

* We hopen dat Henk, net zoals Arie en Jos dat
doen, nog vele voorstellingen zal verzorgen.
* De uitvoeringen van de Jeugdopleiding zeer
succesvol zijn geweest.
* Er ook behoorlijk wat jeugd is komen kijken.

* We behoorlijk wat hulp hebben gekregen vooraf,
tijdens en na afloop van de voorstellingen.

* Wij als bestuur daar zeer blij mee zijn en iedereen
super willen bedanken.
* We op de ingeslagen weg willen doorgaan, met
hulp van iedereen.
* Theo Verhoeff ondanks alle sores gewoon zijn rol
vervult in de aankomende Familievoorstelling.
* Ook Jos dit net als Theo is blijven doen.
* Ik mijn petje af neem voor zulk een passie.
* We hen van harte beterschap wensen.

* Ook hier een nieuwtje van jouw had kunnen staan.

Familievoorstelling 2016.
Op 29 oktober gaat de eerste uitvoering plaatsvinden van de
familievoorstelling "Meneer Salabim". Deze zal ten tonele
worden gebracht om 15.00 uur en 19.00 uur. Op zondag zal
de voorstelling beginnen om 14.00 uur. Ik ben zéér
benieuwd.
Naast de spelers hebben ook andere leden meegeholpen om
de voorstelling mogelijk te maken.
We hebben ieders hulp nodig en jij bent dus ook van harte
welkom om de organisatie mee in goede banen te leiden. Oh
ja, je bent ook van harte uitgenodigd om te blijven kijken.
Greetz Hans

BRAINSTORM Donateurskaarten aktie.
Op 6 oktober hebben Theo, Bernadette, Henk (en Eugenie),
Evelien en Hans samen gezeten om ideeën op te doen
aangaande kaartverkoop en het genereren van inkomsten.
Hieruit zijn 25 ideeën gekomen. Denk aan sponsoring door
particulieren, een gezins abonnement of 100ste like levert
gratis kaart op. Stuk voor stuk goede ideeën die die nader
bekeken gaan worden op haalbaarheid (voor- vs nadelen).
Super bedankt voor jullie hulp.
Theo Verhoeff.

Jeugdopleiding 2016-2017 uitgesteld!!
Uitgesteld, maar niet afgesteld. Reden hiervoor is
onvoldoende deelname. Helaas wilden slecht zes van de 10
jeugdigen weer meedoen. Met Ellen Dorland als
professionele regisseur zouden de kosten voor de
Vriendenkring te hoog worden. Daarom heeft het bestuur
besloten dit jaar de opleiding niet door te laten gaan.
Voor 2017-2018 gaan ze bekijken hoe dit weer op te pakken.
Het bestuur.

Nieuwe aanwinst.
Bij de jeugdopleiding was hij enkele jaren actief. Helaas was
hij daarmee gestopt. Maar gelukkig heeft hij toen toneel niet
voorgoed gedag gezegd. Over wie we het hebben?? Over Cas
van Rijbroek. Hij is door Theo benaderd voor een rol in “Heer
Salabim” en heeft toen vrijwel meteen ja gezegd. Als
vereniging zijn wij daar super blij mee. Een nieuw lid en ook
nog een man. Joepie, die kwamen we net tekort. Cas we zijn
kei blij met je talent. Dus namens de Vriendenkring een

NOG NIEUWS?

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

