
  

Editie 2 
Oktober, 2015 

Hoi mede Vriendenkringers! 

Hierbij de 2de  nieuwsbrief. 

Vanuit de leden is geen input 

gekregen. Jammer. 

Het bestuur heeft daarom enkele 

dingen opgenomen die ze graag 

kwijt willen.  

* Via de mail en in de vorige 

nieuwsbrief hebben we 

ondersteuning gevraagd van 

Cheyenne met betrekking tot 

visagie/grimeren.  Tot onze spijt 

heeft daar niemand op 

gereageerd. Dat kan inhouden dat 

we personen van buiten de 

verenging moeten gaan vragen om 

te ondersteunen, wat mogelijk 

kosten met zich meebrengt. Een 

extra belasting voor de vereniging. 

* De repetities voor Heer Kraai en 

het gevonden voorwerp zijn volop 

aan de gang. Frouke Verstegen is 

inmiddels ook aangesloten. Ze 

wilde uiteindelijk toch graag 

meedoen en heeft nu de rol die 

Hans Silverenberg eerst zou doen. 

Hij kan zich nu volledig focussen op 

de regie. 

* De leescommissie heeft 

inmiddels 3 stukken voorgedragen 

ten behoeve van het winterstuk. 

Helaas heeft Judith aangegeven 

niet te kunnen spelen ivm een 

cursus voor het werk. Jammer 

maar het is niet anders. Wil 

misschien iemand haar plaats 

innemen?? Hiermee zijn we zeer 

geholpen en hoeft de 

leescommissie niet opnieuw aan 

de bak. 

* Theo Verhoeff is 5 oktober 

geopereerd aan staar gelukkig is 

alles goed verlopen en wensen we 

hem een spoedig herstel toe. 

* Annette Breimer is benaderd 

voor de regie van de 

familievoorstelling 2016. Zij heeft 

volmondig ja gezegd en kan 

eigenlijk niet wachten om aan de 

slag te gaan. 

 

VERJAARDAGEN: 
Theo Verhoeff     21-10 
Geerke Robben  15-11 
Judith Timmers  20-12 

 

Nieuwsbrief 

KALENDER 
14-10 Start repetities jeugdopleiding 
27-10 Decorbouw Familievoorstelling 
28-10 2de Productievergadering 
07-11 Uitvoeringen Familievoorstelling 
08-11 Uitvoering Familievoorstelling 
 

KALENDER 
16-11 Ledenvergadering 
26-11 Start repetities 

Winterstuk 

 



IN MEMORIAM. WIST JE DAT? 

Voor het winterstuk 2016 Hanneke 
Janssen wordt gevraagd. 
 
Thea Kanters dan haar 25 jarig 
jubileum heeft. 
 
Esther en Stef de jaarlijkse activiteit 
hebben geregeld. 

 
Dit “de MOL” is geworden en dat dit 
op 17 oktober plaatsvindt. 

 
De contributie 2015 betaald had 
moeten zijn voor 1-7-2015. 
 
Dit nog steeds kan via bankrekening 
NL51RABO0154928313. 
 
De penningmeester daar zeer blij 
mee zal zijn. 
 
We nog géén nieuwe naam hebben 
voor het Winterstuk. 
 
We nog geen idee hebben hoe we 
jeugdigen kunnen aantrekken. 
 
Ideeën hiervoor nog steeds welkom 
zijn. 
 
Arie de subsidieverantwoording 
2014 heeft gemaakt en naar de 
Gemeente heeft gestuurd. 
 
Deze nu compleet is. 
 
Thea Kanters op vakantie is tijdens 
de uitvoeringen van de 
familievoorstelling. 
 
Ze daarom géén foto’s en video 
kunnen maken. 
 
De video camera ter beschikking 
wordt gesteld. 
 
We dus op zoek zijn naar iemand die 
dit op zich kan en wil nemen. 
 
Sven en Henk van Arie en Jos 
“training” krijgen in het bedienen 
van het licht en geluid. 
 
Wij als bestuur hier heel blij mee zijn 
en hun veel succes wensen. 
 
 

* De wijzigingen in het bestuur 

zijn inmiddels ook bekend bij de 

kamer van koophandel. Hierdoor 

kon bij de Rabobank worden 

geregeld dat naast de penning-

meester ook de secretaris kan 

beschikken over geld. In eerste 

instantie zal te allen tijde de 

penningmeester over de 

financiën gaan. 

* De PR commissie heeft een 

mailing uitgestuurd aangaande de 

Rabobank Clubkas Campagne.  

Wij ondersteunen deze oproep 

en willen je dan ook vragen om 

familie, vrienden en kennissen die 

lid zijn van de Rabobank, te 

vragen om 2 van de 5 stemmen 

aan ons te geven. Uiteraard is 

elke stem welkom 

 

 

 

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