
 
Ook niet vergeten dat toneelvereniging 
de vriendenkring 80  jaar bestaat. Dat is 
ook een felicitatie waard. 
 
Ik wil iedereen die op wat voor manier 
dan ook een bijdrage heeft geleverd om 
alles tot een goed 
en mooi resultaat 

te brengen hiervoor 
bedanken.  
Kei bedankt!! 
Thea.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hallo  VriendenkringBINGOvrienden! 
Hier een update van de organisatie van 
de bingo. We hebben inmiddels diverse  
vergaderingen achter de rug en het 
thema is bekend. Houd je vast want het 
wordt weer een fantastische avond op 
de FOUTE HIPPIE bingo/kien!  

Editie 9 
september, 2017 

Hoi Vriendenkringer! 
Hierbij de 9de  nieuwsbrief. Hij 
heeft even op zich laten 
wachten.  
Excuses aan THEA. Denk maar 
zo beter laat dan nooit. 
Véél leesplezier toegewenst. 
 
JUBILARUS AAN HET WOORD!!! 
 
Mijn 25 jarig jubileum  
Half november 2016 zijn we 
begonnen met de repetities voor het 
stuk: Dubbelspel in de Cel. Met 'n 
club van 10 personen. Theo, Els, 
Mike, Beppie, Marianne, Evelien, 
Judith  Hans, Sven en ik. De start was 
niet gemakkelijk omdat onze 
regisseur in het ziekenhuis kwam te 
liggen. We zijn zelf aan de slag 
gegaan met daarvoor extra dank aan 
Hans. Hij heeft hieraan een grote 
bijdrage geleverd. Ad Bierman heeft 
uiteindelijk wel geregisseerd.  25 
jaar bij een vereniging dat is een hele 
tijd. Vele rollen heb ik gespeeld van 
heks tot barones een Franse dame, 
een drankverslaafde uitvaartonder-
neemster, een non in de marketing 

en als laatste een 
gevangenisbewaakster. Een 
geweldige maar vooral een strenge 
rol.  
De première op zondag 19 maart 
was geweldig, de zaal zat helemaal 
vol. Ook mijn genodigden die al die 
jaren trouw zijn komen kijken zaten 
in de zaal. Ook mijn moeder toen 89 
nu 90 jaar oud was aanwezig. De 
voorstelling verliep goed (altijd weer 
spannend) en we waren dan ook 
zeer tevreden.  
Na de voorstelling deed Theo een 
woordje en ik kreeg een speldje een 
oorkonde en een prachtige bos 
bloemen.  

 
 

KALENDER  
05-09 Repetitie Familievoorst. 
12-09 Repetitie Familievoorst.  
13-09 Productievergadering &  
           Repetitie Familievoorst.  
19-09 Repetitie Familievoorst. 
23-09 Repetitie Familievoorst. 
26-09 Repetitie Familievoorst. 
 

27-09 Repetitie Familievoorst. 
03-10 Repetitie Familievoorst. 
04-10 Productievergadering &  
           Repetitie Familievoorst.  
07-10 Repetitie Familievoorst. 
09-10 Bestuursvergadering 
10-10 Repetitie Familievoorst. 
11-10 Repetitie Familievoorst. 
17-10 Repetitie Familievoorst. 
 

18-10 Decorbouw/-afwerking &  
           Repetitie Familievoorst. 
24-10 Generale Repetitie  
25-10 Try-out Familievoorstelling 
28-10 Uitvoeringen Familievoorst. 
29-10 Uitvoering Familievoorst. 
13-11 Bestuursvergadering 
16-11 Leesrepetitie Voorjaarsvoorst 
20-11 Ledenvergadering 
 



Vrijdag 29 september is de dag die je 
niet vergeten mag!!We zijn alweer 
druk bezig met het verzamelen van 
de prijzen en om leuke acts te 
bedenken. Natuurlijk is jullie hulp 
van harte welkom bij het 
verzamelen van de aankleding. Heb 
je nog leuke dingen thuis in het 
thema hippie? Laat het ons dan 
weten zodat het er weer fantastisch 
uit gaat zien!  
Jullie zullen snel weer een update 
van ons ontvangen en hopelijk 
hebben jullie er net zoveel zin in dan 
wij! 

Groetjes de bingo organistatie!! 

PLOCK & FRIENDS 2017 
Even terug in de tijd met Plock&Friends 2017. Behoorlijk wat 
publiek en zeer goede reacties v.w.b. het totale programma. De 
Vriendenkring heeft goed gescoord met de eenakter van 
Tennessee Williams en de sketch van het zorghotel. Samen met 
de muziek een zeer gevarieerde avond en zeer zeker rijp voor 
een derde keer in 2018. 
 
Familietoneel in oktober 2017 ( duurt niet lang meer ). 
Gekozen is voor "De dubbele Koning" van G. Dijk onder regie van 
Liset van Lanen. Meespelenden:    Geerke, Beppie, Larissa, 
Evelien, Cas, Hans en Theo. De uitvoeringen zijn op 28 en 29 
oktober in Ontmoetingsplein De Schakel. 
  
Korte informatie over het toneelstuk. Een koning die zich dood 
verveelt, totaal geen zin heeft in allerlei verplichtingen die hem 
opgelegd worden door zijn ambt en zijn vrouw en dochter en 
iedereen om hem heen. Op zekere dag wordt een zwerver 
opgepakt en dat is het moment voor een gedaante- en 
persoonsverwisseling voor de koning. Dolce far niente oftewel 
Heerlijk het nietsdoen. 
Voor ALLE leden de opdracht om zoveel mogelijk bezoekers 
naar De Schakel te lokken, familieleden jong&oud, oma's en 
opa's ga maar door, voor de toegangsprijs van Euro 4,-- hoeven 
ze het niet te laten en voor ons geldt, om de opbrengst gaat het 
ons niet, maar wel om goed bezochte uitvoeringen. 
 
Nieuwe verhoging?? 
Het bestuur bekijkt de mogelijkheden om nieuwe verhogingen 
aan te schaffen. Het doel is om vooral de hanteerbaarheid 
sterk te verbeteren. Minder lomp en zwaar gesjouw. Een en 
ander moet natuurlijk wel financieel haalbaar zijn. De huidige 
verhogingen dateren volgens mij uit begin 80-jaren en zijn zo 
onderhand aan vervanging toe. Mocht je iemand kennen die 
hierin iets kan betekenen laat dat dan weten aan Arie. 
 
Het bestuur. 

WIST JE DAT? 
 

* Cheyenne Borsjé haar lidmaatschap heeft 
opgezegd. 
 
* we dat jammer vinden en we hopen dat ze terug 
komt indien ze meer tijd heeft. 
 
* we haar zéér bedanken voor de organisatie en 
uitvoering van de grime. 
 
* de Vriendenkring weer mee gaat doen aan de 
Clubkas aktie Rabobank. 
 
* je stemmen kunt uitbrengen indien je lid bent. 
 
* ook je familie hun stemm aan de Vriendenkring kan 
geven. 
 
* we dit geld mogelijk gaan investeren in de aanschaf 
van een nieuwe en lichtere verhoging. 
 
* de repetities voor de familievoorstelling 5 
september weer van start gaan. 

 
* je van harte welkom bent op de repetities 
 
* de spelers groep het super zou vinden je te kunnen 
en mogen begroeten 
 
* op 5 november het VRIENDENKRINGFEESTJE plaats 
gaat vinden 
 
* we zeer benieuwd zijn naar wat de organisatie voor 
ons in petto heeft. 
 
* we ze nu al bedanken voor hun inzet. 
 
 
 
  

                                   
 

 
 

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


