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Voorwoord 

We doen het nog even 
‘dunnetjes’ over. Naar 
aanleiding van de vorige, 
wat magere, ADC zijn 
jullie massaal in de pen 
geklommen en zie hier 
het geweldige resultaat! 
Dit document is een 
bewijs dat wij een actieve 
en veelzijdige vereniging 
zijn die bruist.  Hier en 
daar staan dingen niet 
helemaal op volgorde 
maar dat moeten jullie 
ons deze keer maar even 
vergeven. Geniet lekker 
weer even na van alle 
activiteiten waar je wel of 
n i e t a a n h e b t 
deelgenomen. Op naar 
de volgende!  

``````````````````````````````````````````````````````````` 

Groetjes, Danielle & Lida.

Eigenlijk	zou	ik	niet	eens	
meedoen,	ik	ging	alleen	maar	naar	
de	informa/eavond	uit	nieuwsgierigheid	
omdat	Petra	en	Casper	zeiden;	“leuk	joh,	
doe	mee!”	
Eenmaal	aan	tafel	met	Paul	Martens,	die	
er	al	helemaal	van	uit	ging	dat	we	
allemaal	mee	zouden	doen,	liepen	we	
het	verhaal	door.	Hij	vertelde	hoe	hij	het	
voor	zich	zag.	Het	mocht	allemaal	lekker	
overdreven	en	uitvergroot	worden.	Als	
er	in	het	verhaal	bijvoorbeeld	een	
strijkinstrument	werd	genoemd,	mocht	je	best	met	een	strijkijzer	tevoorschijn	

komen,	muzieknoten	konden	bijvoorbeeld	ook	echte	noten	zijn.	We	
moesten	een	beetje	out	of	the	box	denken.	Terwijl	we	zo	met	
elkaar	aan	tafel	zaten,	werden	wij		steeds	enthousiaster	en	diezelfde	avond	
plopten	de	ideeën	al	door	m’n	hoofd.	Ik	schreef	alles	op.	We	zagen	het	allemaal	
heel	erg	ziKen	alleen	was	het	kort	dag	en	het	leek	zo	simpel	maar	er	moest	veel	
gebeuren.	We	maakten	een	groepsapp	aan	en	maakten	de	eerste	afspraak	voor	
een	avondje	brainstormen	op	30	april.	We	waren	heel	nieuwsgierig	hoe	de	
muziek	zou	klinken	
die	Paul	erbij	had	
bedacht	en	ook	
waar	de	pauzes	
zaten,	zodat	we	dat	
mee	konden	
nemen	in	ons	spel.

Terugblik op 
het project 
Cielke 
maakt 
muziek

Door 

Anja 
vd 

Spek
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Paul	nodigde	ons	uit	om	bij	een	repe//e	te	komen	

luisteren.	Dat	deden	we	op	21	mei	en	we	
werden	met	applaus	verwelkomd	door	
St.	Cecilia,	we	voelden	ons	zó	welkom.	
We	lieten	ons	meevoeren	met	de	muziek	en	op	de	
achtergrond	vertelde	Eric	met	zijn	warme	stem	het	
verhaal.	
Na	afloop	applaudisseerden	wij	
voor	St.	Cecilia	en	voor	Paul.	
Prach/g!	We	hadden	het	
opgenomen	en	zo	konden	we	
het	meenemen	in	onze	
repe//es.	
Ook	thuis	ging	ik	aan	de	slag!	
We	wilden	belangrijke	
elementen	zoals	een	theepot	
en	kop	en	schotels	van	karton	
maken	maar	dan	absurd	groot.	
Ik	rijd	als	deVige	dame	in	een	
koets	en	Cielke	stapt	in.	Ik	
maakte	dus	twee	grote	
koetsdeuren	van	karton,	die	ik	
zelf	vasthield	en	deed	zo	de	
deur	open	voor	Cielke	die	de	
deur	overpakte	en	zo	
huppelden	we	weer	door	met	
Casper	voor	ons	op	een	houten	
stokpaard.	Met	Casper	heb	ik	
een	middag	ziKen	knutselen	
aan	muziekinstrumenten	van	
karton.	
Aloys	heeV	een	vriend	die	goed	in	houtbewerken	is	
en	die	maakte	een	prach/ge	sleutel	voor	de	
kelderdeur.	En	een	muzieksleutel	voor	aan	de	
notenbalk.	
Met	Gert	van	onze	bouwcommissie	heb	ik	ziKen	
brainstormen	over	de	deur/bed	combina/e,	ik	had	
het	idee	van	een	kast	op	wielen	met	aan	de	
achterkant	een	bed,	die	we	dan	om	konden	
draaien.		
Gert	heeV	er	met	zijn	inbreng	iets	prach/gs	van	
gemaakt,	zo	ook	de	notenbalk.	Petra	regelde	de	
repe//es	met	het	orkest	en	had	contact	met	Paul	
hierover.	Met	elkaar	zijn	we	ook	nog	de	

kostuumzolder	op	geweest	om	de	juiste	kleding	te	
vinden.		
Voor	mijn	rol	van	de		muziekjuf	had	ik	allemaal	
muzieksleutels	van	karton	op	een	wiKe	onderrok	en	
op	een	schort	genaaid.	Ook	hadden	we	een	scene	
dat	we	in	de	kleding	van	st.	Cecilia	moesten	lopen	
met	onzichtbare	instrumenten	dus	zij	zorgden	voor	
die	kleding.	Goed,	dat	was	dus	voor	elkaar,	de	

rekwisieten	waren	gemaakt,	de	
kast/bed	en	de	notenbalk	was	
bijna	klaar	dus	kon	er	gerepeteerd	
worden.	Eerst	voor	onszelf	en	
daarna	met	St.	Cecilia.	De	eerste	
keer	met	hen	was	spannend,	
zowel	voor	hen	als	voor	ons.	
De	warmte	waarmee	wij	omringd	
werden	daar,	namen	alle	spanning	
al	gauw	weg.	
Na	verschillende		repe//es	
vloeiden	ons	spel,	het	verhaal		en	
de	muziek	op	een	mooie	manier	in	
elkaar	over.	

Toen	was	het	zover,	het	
weekend	van	het	jubileum,	
ik	kijk	er	met	een	blij	gevoel	op	
terug.	Alles	waar	iedereen	zo	
keihard	aan	gewerkt	had	kwam	
samen.	We	hadden	een	zaal	vol	
publiek,	kinderen,	ouders,	opa’s	
oma’s,	allemaal	heel	nieuwsgierig.	
Wat	gaat	er	gebeuren?	De	eerste	

klanken	klonken	en	vanaf	dat	moment	stond	
iedereen	op	scherp,	St.	Cecilia	speelde	dat	het	een	
lieve	lust	was,	wij	speelden	met	heel	veel	plezier	
ook	ons	spel	in	samenwerking	met	het	orkest	en	
met	de	kinderen.	
Wat	was	dit	gaaf!	Nu	alweer	voorbij?	We	willen	nog	
een	keer	en	nog	een	keer…..	
Helaas,	aan	alles	komt	een	eind,	maar,	als	we	de	
reac/es	horen	smaakt	dit	naar	meer,	dus	wie	weet?	
We	hebben	in	ieder	geval	weer	een	mooie	
herinnering	gemaakt	met	z’n	allen.	
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Ter gelegenheid van het 40 jarig 
lidmaatschap van Peter Kales en de al 
eerder gehouden regisseurscursus had men 
het volgende bedacht; 

Een éénakter, opgevoerd door meerdere 
groepen, elk met hun eigen regisseur om te 
kijken en te ervaren hoe verschillend het 
resultaat kan zijn. 

Het stuk was geschreven door ons 
eigen lid Anja van der Spek en er 
zou door 3 groepen opgevoerd 
gaan worden. 

Regie: Chris – Spelers Daniëlle, 
Petra, Yolanda en Jan-Piet 

Regie Monica – spelers Jan, Anja 
Jansze, Edith en 
Caroline                              

Regie: Anja van der Spek – spelers 
Aloys, Lida, Debbie en Wendy 

Peter had ons een diner aangeboden bij 
Cheers en tussen de gangen door zou de 
éénakter worden opgevoerd. 

Uiteraard werd Peter die avond nog eens 
extra in het zonnetje gezet vanwege zijn 
jubileum met een ‘lied op maat’, een ‘ken 
je spelers’ quiz + een passend cadeau. 

Maar even terug naar het begin…Tijdens 
de jaarvergadering hadden Peter, Petra 
en ikzelf aangegeven deze avond wel te 
willen organiseren. 

Bij de voorbereidingen bleek al gauw dat 
vergaderen ‘op afstand’ lastig bleek en dus 
haakte Peter tussentijds af. 

In zoverre…… we hielden hem in de CC en 
hij vond eigenlijk alles oké wat wij 
beslisten. 

Ledenuitje 7 September Door Jan-Piet
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Omdat het stuk zich in Italië afspeelde, 
besloten er een Italiaanse avond van te 
maken. De zaal- en 
tafelversiering in rood-
groen-witte 
kleurstellingen en ook 
gevraagd aan de 
gasten zich in deze 
kleuren te kleden. 

Het effect was 
verrassend en het was 
goed te zien dat velen 
zich hier door hadden 
laten inspireren. 

We hadden een inloop vanaf 18.15 uur en de 
avond zou stipt om 19.00 uur beginnen. 
Middels een strak tijdschema zou de avond 
rond 23.00 uur eindigen, gevolgd door 
het muzikaal naprogramma. 

Dus zo kon het gebeuren dat er na het 
3-gangen menu en de éénakters nog 
lekker gedanst kon worden. Al met al 
een leuke, afwisselende en actieve 
avond. 

Maar 7 september bleek ook een 
lastige datum.  Beetje kort op – of vlak na 
alle vakanties. Plannen van repetities bleek 
een dingetje; Zeker als je ook nog eens zelf 
moet spelen. 

Chris had gekozen voor een 
opzet natuurlijk net weer even 
anders dan anderen. Leer 
Chris kennen! We moesten 
van te voren filmpjes opnemen 
en foto’s maken ter introductie 
van onze personages. 
Gelukkig hadden wij Daniëlle 
in de groep, waardoor de 

lijntjes kort gehouden konden worden. 

Maar Petra en Daniëlle 
hadden ook nog eens hun 
eigen éénakter die 
diezelfde periode de 
planken op moest. 

Al met al een hectische 
tijd met geïmproviseerde 
repetities in de tuin bij 
Chris. Hap-snap repetities, 
kort en krachtig, 
incompleet en tussen de 
bedrijven door. 

Maar het resultaat was verbluffend. 

Yo de potige cursusleidster, Daniëlle de 
pinnige en Petra als de zweverige cursist En ik 

de jan-jurk. 

Wij waren de laatste en 
moesten dus de hele 
avond  ‘scherp’ blijven. 
Maar;  het publiek 
reageerde enthousiast 
op onze voorstelling en 
onze werkwijze. De 

filmpjes sloegen goed aan en kwamen het 
spel ter goede. Met speciale dank aan 
buurvrouw Zonneveld. 

 Het idee is m.i. zeker voor herhaling vatbaar. 

Dank aan de medewerking van Cheers 
voor de algehele organisatie. 

Dank aan Jan Mosselman die het 
technische gedeelte voor zijn rekening 
nam 

Dank aan jullie allen voor een zeer 
geslaagde avond 
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Pizza en telefoonterreur Door Chris

In eerste instantie was ik niet gevraagd om de regie te doen voor deze een-akter.


Uiteindelijk was het niet gelukt om drie regisseurs te vinden. Nadat ik was benaderd heb ik mijn 
agenda geraadpleegd en besloten ja te zeggen tegen deze uitdaging.


Het plannen van de repetities tussen alle andere verplichtingen van 
iedereen was een grote hobbel.


Het uitgangspunt werd : Less is more. 
Dit werkte prima. De momenten dat we bij elkaar waren , werden 

optimaal benut en duurden niet langer dan anderhalf uur. We 
repeteerden volledig buiten het schema om. Vooral onze tuin werd 

benut als oefenruimte.

Het hele gebeuren voelde als een soort wedstrijd met de twee 

andere groepen.

Er werd onderling niets uitgewisseld, 

dit was ons eigen verhaal.

Van tevoren had ik al veel ideeën over de vorm en inhoud en de 

rolverdeling. Gebruikmakend van de individuele expertise werd het 
een combinatie van drie disciplines, foto, film en toneel.


De laatste scène hebben we in zijn geheel gefilmd.

De opening zoals die traditioneel bij onze vereniging plaatsvindt, 

wilde ik wat eigentijdser, gebruikmakend van foto’s van momenten 
voorafgaand aan de tekst van de eenakter.


Mijn buurvrouw werd tot haar grote verrassing als 
fotomodel gebruikt. Ze deed dit fantastisch met een grote 

inzet. 

De auto van Esther, de auto van een ex- buurman van Petra, het 
huis van de schoonouders van Daniëlle 

werden allemaal gebruikt.

De foto- en filmkwaliteiten van Daniëlle zijn optimaal benut.


Daarnaast hadden we een fijne groep spelers en speelsters. Alle 
schouders werden er onder gezet . De generale hebben we op de 

zaterdag van de uitvoering gedaan in Cheers gebruikmakend van het 
decor door Han en zijn mensen gemaakt.


Veel van de aankleding van Anja van der Spek deelden we met elkaar.

Die avond waren we als laatste groep aan de beurt. Dat verhoogde de 

gezonde spanning.

Zelf ben ik heel erg tevreden over het bereikte en 

getoonde eindresultaat. Dank aan Yolanda, Petra, Daniëlle en Jan 
Piet voor het meedenken, meespelen en de flexibele houding.Natuurlijk 

ook dank aan mijn collega Dana die de montage van de foto- en 
filmbeelden zo voortreffelijk heeft uitgevoerd.


Nog wel een kritische noot over de totale communicatie vanuit het 
bestuur. Dit verdient beslist geen schoonheidsprijs. Doordat we zelf 

onze verantwoordelijkheid hebben genomen, is het project zeker 
geslaagd.
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……“Een eenakter, geschreven door 
onze eigen Anja v.d. Spek, wordt 
uitgevoerd door 3 verschillende 
casts, met 3 regisseurs. Doe je mee, 
Edith?” Nou, dat lijkt me echt een 
uitdaging! Hoe zou dat zijn? En is 
het voor het publiek wel boeiend 
om 3x naar hetzelfde stuk te 
kijken? Dat vroeg ik me direct 
af. Maar…samen met Jan R., Anja J. 
en Caroline, 
onder regie van Monica, hebben we 
onze eigen draai gegeven aan deze 
eenakter, net als de 2 andere casts. 
En dat was zo verrassend en leuk 
om te zien! De typetjes, het 
Italiaanse accent, de mise-en- scene, 
de muziek, de presentatie van de 
karakters en de hele invulling was zo 

verschillend! Een groot 
compliment voor Anja v.d. 
Spek, ze heeft zich 
ontpopt tot schrijfster van 
toneelstukken! De avond van 7 
september 2019 was erg gezellig, we 
hebben heerlijk gegeten en het 40-
jarig jubileum van Peter feestelijk 
gevierd. Het is zeker voor herhaling 
vatbaar, leerzaam en gaaf om te zien 
op hoeveel manieren een eenakter 
geïnterpreteerd kan worden. Ik heb 
er van genoten!

Pizza & Telefoonterreur Door Edith
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1 januari is een 
mooie dag om 

terug te kijken op het afgelopen jaar. En ik heb 
heel wat mooie toneel-ervaringen opgedaan in 
2019. Zo heb ik samen met Casper het 
toneelstuk De Goot geregisseerd en in Pizza- en 
telefoonterreur en het Sinterklaasstuk gespeeld.  
Verder heb ik ‘uitstapjes’ gemaakt, door Cielke te 
spelen in de jubileumvoorstelling van St. Cecilia 
en met Daniëlle en Peter mee te doen aan het 
Dialogenfestival in theater Imperium in Leiden. 

Over dit laatste wil ik graag wat meer vertellen. 

Begin vorig jaar heeft het secretariaat van CV 
een mail rondgestuurd met daarin de uitnodiging 
van Imperium om mee te doen aan het Dialogen 
festival. Met daarbij de mededeling dat als je als 
lid van CV daaraan mee wilde doen, je zelf alles 
moest regelen. Ik was meteen geïnteresseerd en 
ben gaan kijken wat en wanneer het 
Dialogenfestival was. Het bleek een wedstrijd 
waarbij op twee avonden dialogen worden 
opgevoerd en een vakjury en het publiek bepalen 
of je door gaat naar de finale de week daarna. 
De dialoog mag van alles zijn, zolang er maar 

twee spelers zijn en het stuk niet langer duurt 
dan 20 minuten. Dat allemaal in het theater van 
Imperium in Leiden. En nu denken jullie natuurlijk 
ook: wat spannend en leuk om daar 
aan mee te doen! Inderdaad, maar ja…het 
festival was in hetzelfde weekend als ons 
ledenuitje, en ik zou meespelen in de eenakter 
die dan zou worden opgevoerd ging worden. 


Mijn kriebels om met het festival mee te doen 
wilden echter niet zakken. Op een gegeven 
moment heb ik daarom maar contact 

opgenomen met de 
organisatie van het 
festival en gevraagd 
of ik me ook in kon 
schrijven met de 
garantie dat ik op 
vrijdag mocht spelen 
en zaterdag niet 
aanwezig hoefde te 
zijn. Dat kon! Nu 
moest ik alleen nog 
iemand zo gek 
krijgen om met me 
mee te doen. Dat 
was niet zo moeilijk, 
zo bleek. Eén 
berichtje naar 
Daniëlle en ik 
had haar 
volledige 

aandacht. Ze heeft ook direct stukken 
aangevraagd die we mogelijk zouden kunnen 
spelen. Na wat stukken te hebben gelezen 
kwamen we samen op één stuk uit dat ons 
aansprak, maar dat nog wel moest worden 
aangepast. Dus zijn we op zoek gegaan naar een 
regisseur die deze uitdaging met ons aan zou 
willen gaan. Die zoektocht verliep moeizamer. 
Peter was niet meteen enthousiast over het stuk 
en wist ook niet of hij genoeg tijd had om de 
regie op zich te kunnen nemen. Uiteindelijk 
bleken we alle drie op donderdagochtend tijd vrij 
te kunnen maken en zijn we begonnen met 
repeteren. 


Dialogenfestival
Door Petra
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Het grappige is dat als je een klein 
groepje mensen hebt dat gedreven 
en enthousiast is om aan de 
buitenwereld  te laten zien wat ze 
kunnen, er snel iets moois ontstaat. 
Ondanks dat het stuk zijn uitdagingen had qua 
tekst, inhoud en wisselwerking, hadden we al 
snel de overtuiging dat we iets moois gingen 
brengen. Hoewel we op tijd waren begonnen, 
kwam de uitvoering snel dichterbij. Het was 
vreemd om te beseffen dat als we niet naar de 
finale zouden gaan, we het stuk maar één keer 
zouden spelen. En dat in de zaal maar ruimte 
was voor 65 mensen, terwijl nog vijf andere 
duo’s mee zouden doen. Die, net als wij, kaarten 
wilden hebben voor familie en vrienden. Gelukkig 
waren we er snel bij en hebben we ongeveer 
dertig kaarten kunnen bemachtigen! Het voelde 
goed dat er zoveel familie en vrienden aanwezig 
zouden zijn. Tegelijk voelden we ons een beetje 
schuldig. Tijdens een bijeenkomst voorafgaand 
aan het festival bleek namelijk dat ‘onze’ avond 
al was uitverkocht en dat andere spelers 
klaagden dat ze daardoor maar weinig of geen 
publiek konden meenemen. We hebben ons 
maar van de domme gehouden… 


Tijdens de uitvoering zelf voelde ik me een 
‘gespleten’ persoonlijkheid. Aan ene kant was ik 
gedreven om tekst-vast te zijn en de 
wisselwerking met Daniëlle goed te houden, 
terwijl ik van de andere kant graag van het 
moment wilde genieten. Het ging fantastisch! 
Het publiek was enthousiast, de 
tekst ging bijna goed, 
wisselwerking met Daniëlle 
was super en ik heb zeker 
bewust genoten. Het was zo 
intens en zo snel voorbij dat 
het na afloop even duurde voor 
ik weer op aarde was ‘geland’. 
De ontlading was niet alleen bij 
Daniëlle en mij groot, maar ook 
bij Peter. Ik heb hem nog 
nooit zo trots en 
ontroerd gezien als na 

dit stuk. Een groter compliment 
konden we niet krijgen. Echt gaaf. Dat 
we uiteindelijk niet door waren naar de finale,  
deed daar geen afbreuk aan.


Het stuk nogmaals spelen voor jullie in de Tulp 
was een mooie afsluiter. Ik had heel leuk ook wat 
familie en vrienden in het publiek en de sfeer 
was zo heerlijk knus en vertrouwd dat het een 
waar feestje was. Dank jullie allemaal hartelijk 
voor de steun en de belangstelling. 


Daniëlle en ik hebben ontdekt dat 
we een goed samenspel hebben op 
het toneel. Het is zo heerlijk om met haar te 
spelen en samen te werken. Daarom willen we 
dit jaar opnieuw meedoen aan het 
Dialogenfestival. Dus komt allen weer kijken!


Tot slot wil ik nog graag vertellen dat ik gestart 
ben met repetities voor het stuk Lente in Babel, 
bij toneelgroep Ad Hoc in Den Haag. De groep is 
speciaal voor het stuk bij elkaar gehaald. Ik ben 
er toevallig bij terecht gekomen, op uitnodiging 
van een vriendin die ik ken via het sporten. Het is 
grappig om te merken dat het toneelwereldje in 
Den Haag heel anders is. Er zijn veel kleine, 
ambitieuze toneelgroepjes die elkaar, waar 
nodig, steunen en aanvullen. En die spelen op 
alternatieve plekken en stukken met grote 
uitdagingen niet schuwen. Ook weer heel leuk. Ik 
ben al naar verschillende stukken gaan kijken en 
nodig jullie graag uit om een keer met me mee te 

gaan. Erg leuk om inspiratie op 
te doen voor ons eigen 
vereniging!


Lente in Babel wordt gespeeld 
op 24 en 25 april a.s., in het 
Laak Theater in Den Haag. 
Kaarten zijn te krijgen via 
www.hoenu.nl. Het zou 
leuk zijn als jullie 
zouden komen kijken! 

http://www.hoenu.nl
http://www.hoenu.nl
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Door	Edward	

Een	bijzonder	telefoontje	in	april	was	de	aanleiding	voor	een	fantas/sch	toneeljaar.	
HenriëKe	zou	in	het	najaar	haar	jubileum	vieren	omdat	ze	25	jaar	bij	het	toneel	zit.	

Daarnaast	waren	er	nog	2	jubilarissen	die	mee	zouden	spelen:	Esther	Kortekaas	en	Jan	Piet	Does.	In	de	
bezeang	zou	dus	ook	een	rol	voor	mij	(Edward)	zijn	weggelegd.	

Met	het	vertrouwen	van	regisseur	Peter	Kales	in	‘zijn’	cast,	zijn	de	toneelboekjes	in	april	verspreid.	Ik	
weet	dat	ik	gemiddeld	wat	meer	/jd	nodig	heb	om	de	tekst	uit	het	
hoofd	te	leren.	Dus	ben	ik	meteen	gaan	studeren,	wat	weer	niet	
meeviel.	

In	juni	kwamen	we	voor	de	eerste	repe//e	bijeen.	Inmiddels	was	
de	cast	aangevuld	met	Wendy	van	der	Meij	die	aansloot	als	
laatste	speler	bij	het	gezelschap.	Souffleuse	was	Lisa	Longdon.	Er	
was	nog	een	vacature	voor	het	geluid,	licht	en	rekwisieten.	Ton	
Wolvers	werd	daarvoor	benaderd.	Na	enige	aarzeling	stemde	hij	
in	met	zijn	rol	in	de	komedie		‘Vogels’		van	Haye	van	der	Heyden.		

Wat	een	stukken	tekst!	Ik	heb	nog	nooit	zoveel	‘	
ge-high-light’		in	een	toneelboekje	als	deze	keer.	
Maar	dat	betekende	dus	ook	keihard	studeren	om	de	tekst	onder	
de	knie	te	krijgen.	Peter	nam	niet	snel	genoegen	met	halgakken	

repe//es,	dus	elke	keer	werd	een	maximale	inspanning	van	de	cast	
en	crew	gevraagd.	Aan	het	einde	van	de	repe//e-avond,	vaak	tegen	
23:00	uur	was	er	al/jd	/jd	voor	ontspanning	aan	de	bar	in	Cheers.	
Zonder	uitzondering	sloeg	niemand	die	ronde	over.	Dat	kwam	de	
team-spirit	meer	dan	ten	goede.	

Met	zo’n	lange	voorbereiding	probeerden	we	de	lat	voor	de	
uitvoeringen	hoog	te	leggen.	Daar	zijn	we	best	in	geslaagd,	maar	er	is	
dus	al/jd	ruimte	voor	verbetering.	Hoe	lang	de	voorbereiding	ook	
duurt.	
In	november	2019	starKen	we	met	de	generale,	daarna	6	
voorstellingen	en	een	jubileumuitvoering	voor	genodigden.	Kortom,	
8	optredens	binnen	2	weken.	Dat	is	best	een	fysieke	
en	mentale	belasDng.		

Het	toneel	was	opgesplitst	in	2	delen.		De	decorgroep	had	in	het	
linkerdeel	een	mooie	stelling	met	stoelen	gebouwd.	Verder	was	het	
een	sober	decor	waarbij	de	twee	veronderstelde	ruimten	uitgelicht	werden	met	de	spot.	De	grimeurs	
hebben	de	spelers	extra	geschminkt	om	hen	in	het	licht	goed	te	laten	presenteren.	

“Ik	heb	al/jd	erg	van	ziKen	gehouden.	ZiKen	is	heerlijk”.	Die	tekst	kan	ik	wel	dromen.	Dat	waren	de	
eerste	2	zinnen	waarmee	ik	elke	uitvoering	aVrapte.	En	dan	eindigde	ik	met	“Ja,	deze	stoel	zit	goed.	
Prima	stoel.	Kan	niet	anders	zeggen”.	Dan	zat	de	avond	er	weer	op.	Dankbaar	namen	we	het	applaus	in	
ontvangst,	om	vervolgens	aan	de	bar	nog	een	‘afzakkertje’	te	nemen,	alvorens	huiswaarts	te	keren	en	
weer	op	te	laden	voor	de	volgende	sessie.	

Vogels
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LEUREN MET DE DEUREN           - Lida 

Ook in 2019 kon de vereniging weer op de leden 
rekenen. 
Voor -en najaar betekent altijd: er voor de 
donateurs en medespelers willen zijn. 
Deurposten bemannen, prijzen voor de loterij 
regelen, kassadienst en opening van de avond. 
Gebleken is dat er bij de generale geen 
deurposten hoeven te zijn. 

Bij het familie stuk is er ruimte voor het 
uitdelen van limonade en een snoepje. Dat 
verloopt eigenlijk altijd als vanzelfsprekend. 
Zoveel ervarenheid binnen de club, supermooi 
om te zien. Niet te spreken van alle blije 
gezichtjes en het meebeleven van de kinderen. 

Iedereen dank voor alle hulp in 2019. 
Ook in 2020 hoop ik, lees CV, op jullie te 
rekenen. 
Voor het voorjaar heb ik al een overzicht 
gemaakt. 
Hopelijk zien we elkaar op 5 januari, dan neem 
ik de lijst voor data in april mee en kom ik al bij 
je informeren. 
Jullie kennen toch inmiddels mijn motto; 
Vroeg begonnen is veel gewonnen. 
Waar zouden we zijn zonder elkaar? 

Vervolg	Edward	
De	napraatavond	was	bij	HenriëKe	en	Edward.	Peter	nam	3	(!)	liter	champagne	mee,	dus	van	dat	
napraten	is	best	wel	veel	terecht	gekomen.	We	stopten	met	evalueren	rond	middernacht,	want	
toen	stond	de	BOB-taxi	voor	de	deur	om	iedereen	naar	huis	te	brengen.	Zo	is	het	najaarsstuk	van	onze	
fantas/sche	toneelvereniging	weer	achter	de	rug	en	kijken	de	cast	en	crew	met	veel	plezier	terug	op	‘Vogels’.	

Door	HenriëMe	
Met	een	goed	gevoel	kijk	ik	terug	op	‘mijn’	jubileumstuk	Vogels.	Het	was	een	uitdaging,	het	
was	spannend,	inspannend	en	gezellig;	maar	meer	dan	de	moeite	waard.	Ik	heb	ervan	genoten,	zeker	door	het	
feit	dat	ik	dit	samen	met	Edward	mocht	en	kon	delen.	Wekenlang	samen	uit	en	samen	thuis!	Heerlijk…………	en	
dan	ook	nog	met	een	gezellige,	leuke	cast	en	een	goede	team-spirit!	Het	leek	een	lange	periode,	maar	het	is	
omgevlogen.	De	afslui/ng	was	natuurlijk	het	hoogtepunt.	Je	jubileum	‘vieren’	met	familie,	vrienden	en	
genodigden…………………	Wat	wil	je	nog	meer?	Niks	toch?	De	oorkonde	heeV	een	mooi	plekje	gekregen,	het	
speldje	is	keurig	opgeborgen	en	wordt	tevoorschijn	gehaald	bij	bijzondere	gelegenheden	en	het	cadeau	(soda-
streamer)	is	volop	in	gebruik!	Proost	en	tot	een	volgende	keer	maar	weer!	
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Aan	mij	is	gevraagd	om	een	stukje	te	schrijven	
over	deze	éénakter	die	we	hebben	opgevoerd	
Djdens	ons	ledenuitje	bij	Cheers.	

Anja	vd	Spek	vroeg	of	ik	zin	had	om	mee	te	
spelen	in	de	door	haar	
geschreven	éénakter	
“pizza	en	
telefoonterreur”.	Ik	
vond	het	lasDg	om	
direct	ja	te	zeggen,	
omdat	ik	alDjd	even	
twijfel	of	ik	de	tekst	
wel	zou	kunnen	leren.	
Stomme	gedachte,	
want	het	lukt	alDjd.	Maar	toch….		Anja	wist	me	
te	overtuigen,	want	het	was	maar	een	korte	
éénakter	en	de	hoeveelheid	tekst	viel	reuze	
mee.	

Ik	heb	ja	gezegd	(natuurlijk,	anders	zou	ik	dit	
stukje	niet	schrijven)	en	we	gingen	aan	de	slag	
met	de	repeDDes.	Ik	was	Gerard	(ofwel	
Mario)	een	lullige	vent	die	nog	steeds	
door	zijn	moeder	wordt	gepamperd.	
Maar	hij	moest	van	zijn	moeder	toch	maar	een	
weekje	naar	Italië	om	een	cursus	pizza	maken	
te	volgen.	En	om	toch	een	beetje	onder	de	
mensen	te	komen.	Gerard	vond	het	allemaal	
maar	niks	en	liep	alleen	maar	te	klagen	over	
het	hotel,	het	slapen	en	het	eten.	

Daar	stond	ik	als	een	soort	Billie	Turf	op	de	
planken,	met	Debby,	Lida,	en	Wendy.	Ik	had	
eerst	werkelijk	geen	idee	hoe	ik	die	rol	zou	
gaan	neerzeMen.	Maar	Anja	de	schrijver	en	
tevens	regisseur	kwam	bij	mij	thuis	en	in	goed	
overleg	samen	kwamen	we	op	het	juiste	idee	
om	deze	Gerard	te	spelen.	Het	werd	een	succes	
naar	mijn	idee.	De	cast	was	ook	gezellig	

onderling.	We	hebben	veel	gelachen	
Djdens	de	repeDDes.	Er	kwam	op	het	eind	
van	de	repeDDes	nog	wel	een	kleine	kink	in	de	
kabel:		Debby	brak	haar	pols,	waardoor	haar	

handelingen	Djdens	het	spel	wat	
aangepast	moesten	worden.	
Dankzij	haar	flexibiliteit	en	
regisseur	Anja	verliep	alles	
vlekkeloos.	

Het	leuke	van	deze	éénakter	was	
dat	deze	drie	keer	werd	gespeeld	
door	drie	verschillende	casts.	Wij	
waren	de	eerste	en	daardoor	was	

de	spanning	er	vanaf.	Zo	mooi:	hetzelfde	stuk,	
maar	geheel	verschillend	opgevoerd.	Gerard,	
die	ook	werd	gespeeld	door	Jan-Piet	en	Jan	
Regeer,	was	een	totaal	andere	persoon	dan	ik	
hem	neerzeMe.	Het	was	absoluut	geen	
compeDDe	en	werd	gelukkig	ook	niet	
met	punten	beoordeeld.		Alle	spelers	
hebben	op	hun	eigen	manier	de	rollen	
neergezet	en	het	was	voor	alle	drie	de	casts	
een	groot	succes.	Ook	dat	is	Cultuur	Verheb.	
Wat	een	geweldige	toneelvereniging!!!	

Pizza en telefoonterreur         door Aloys
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Joehoe	4	x	jubileum																door	Lida	
Najaar 2019, jubileum voor Koos, Henriette, Esther en Jan Piet.
Daar hoort natuurlijk een liedje van Lietje bij. Had ik al heel vroeg geschreven.
(Die van Peter had ik volgens mij al af in februari!).
De melodie wist ik al ver van tevoren.
Jan Piet had mij ooit laten ontvallen, dat hij het lied destijds voor Sjaak Duijnhoven en Piet vd 
Berg, zo super geslaagd had gevonden. Dat was hij natuurlijk al vergeten, maar ik niet.
Voor Peter ook een coupletje gemaakt, op het laatste nog veranderd, omdat hij niet aanwezig 
zou zijn op de jubileumavond.
Onze voorzitter kwam kort voor deze speciale avond nog met een specifiek verzoek.
Of ik niet nog een kort sketchje wilde schrijven, op postbode Simen ge-ent, om JP mee te 
verrassen.
Zo gezegd zo gedaan.
Maar wie zou dan postbode Simen kunnen zijn?
De grootste verrassing zou toch zijn als zijn zoon Timo dat zou doen.
Contact gezocht met Timo, hij wilde wel. Bedacht waar de kleding 
zou kunnen zijn. Hij overal gezocht, zonder dat Kitty en JP dit 
zouden merken
De kleding bleek niet thuis.
Oeps, dan vast op de kostuumzolder? Hoe te weten of het daar is?
Met een smoes JP gepolst; we hadden het postbode pak immers 
voor 17-12 nodig, voor de bond van ouderen.
JP heeft het van zolder gehaald en ik hield het bij me tot de 
jubileum avond zelf.
Wat voorpret al niet kan doen!
De rest hebben jullie gezien en beleeft.
Wat een belevenis!
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De	Intocht	vanuit	de	ogen	van	Puck	en	Muck		door	Lida	

Zaterdag	16	november	was	het	heerlijk	dagje	weer	gekomen:	Sinterklaas	kwam	Voorhout	bezoeken!	
Vanuit	de	KTS	zijn	de	volle	voorbereidingen	van	start	gegaan.		

Kleding,	schmink,	pepernoten	en	jute	zakken.	
Kopje	koffie,	kopje	thee,	boterhammetje,	pepernoot	en	de	eerste	noten	van	de	pietenband!	

Het	weer	zit	mee,	droog	en	een	zonnetje.	En	niet	zo	koud	als	voorspeld	was.	
Iedereen	is	goed	gehumeurd	en	gaat	gekleurd	de	deur	uit.		

Op	naar	de	winkel	waar	je	een	spel	zal	begeleiden.	
Puck	en	Muck	huppelen	door	het	dorp,	bekijken	de	muziekkiosk,	leggen	de	laatste	hand	aan	een	

aantal	zaken.	Op	de	Herenstaat	zijn	kinderen	druk	bezig,	alles	ziet	er	feestelijk	uit.	Op	het	
Oosthoutplein	is	het	aanvankelijk	nog	rusKg,	maar	om	14.00	uur	is	het	plein	vol.	

Het	geluid	is	niet	toereikend	tot	aan	de	bakker,		
er	moet	geïmproviseerd	worden	om	de	sint	te	woord	te	staan.	

De	plek	is	niet	opKmaal,	maar	het	is	niet	anders.	Puck	en	Muck	proberen	de	aanwezigen	kinderen	te	
enthousiasmeren	en	praten	met	de	Sint.	

Zodra	paard	en	wagen	zijn	gearriveerd	stapt	Sint	met	hoofdpiet	op	de	wagen.		
Het	wordt	een	reuze	ritje!	

Op	het	kerkplein	is	de	menigte	er	klaar	voor!	
Muziekpieten	houden	er	de	sfeer	in,	de	burgemeester	heet	Sint	welkom.	Er	is	nog	even	verwarring	
over	de	stoel	van	Sinterklaas.	Uiteindelijk	weten	we	de	verhuizers	ervan	te	overtuigen	dat	de	stoel	

niet	bedoeld	is	voor	meneer	pindakaas,	maar	voor	sinterklaas.	
Zodra	Sinterklaas	heeP	plaatsgenomen	in	de	stoel	mogen	de	kinderen	langs	lopen	voor	een	foto	en	

een	krijgen	zij	een	mandarijn.	
Veel	blije	kindergezichten	en	tevreden	ouders.		

Rond	17.00	uur	wordt	de	laatste	foto	genomen,	de	zon	gaat	net	onder.	
Bij	ons	stroomt	een	mooi	gevoel	boven:	wat	was	het	weer	fantas8sch!!!	

Dank	aan	ieder	die	zijn	pepernoot	heeP	bijgedragen!	
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Inrichten	van	het	Sinthoekje	in	de	Bieb				door	Lida 
15	november,	de	dag	voor	de	intocht.	Het	hoekje	in	de	bieb	kan	ingericht	worden.	Anja	
heeft	de	spulletjes	weer	bij	elkaar	geraapt,	Kitty	brengt	nog	wat	posters	en	Lenie,	

Koos,	Marijke	Anja	en	ik	steken	de	handen	uit	de	mouw.	
Na	de	start	met	een	kop	kofCie,	gaan	we	aan	de	slag;	vele	handen	maken	licht	werk.	

In	een	handomdraai	is	het	resultaat	weer	feestelijk.	Kinderlijke	kriebels	krioelen	in	de	
buik.	

Laat	het	heerlijk	avondje	maar	komen!		

Puck	en	Muck	spreken	in	
Aansluitend	aan	het	inrichten	van	het	hoekje	in	de	bieb,	werden	alvast	drie	promo	

Cilmpjes	opgenomen.		
1]	voor	de	intocht	van	16	

november	
2]	voor	de	familie	sint	
voorstelling	van	24	

november	
3]	voor	de	sint	poppenkast	

op	30	november	
Edith	kwam	met	kleinzoon	
Sem	om	de	opnames	te	

maken.	Terwijl	kleine	Sem	
zich	tegoed	deed	aan	

boekjes,	spraken	Anja	en	ik	
de	Cimpjes	in,	alsof	we	dit	

dagelijks	doen.	
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Het	is	zover,	mijn	eerste	toneelstuk	voor	publiek	bij	Cultuur	Verheft.		
En	gelijk	een	grote	rol!	Ik	vond	de	rol	Pieterman	erg	leuk	en	goed	bij	me	passen.	  

En	wat	een	leuk	stuk	was	het!	Ik	heb	er	enorm	van	genoten	  
en	ook	het	publiek	was	erg	enthousiast.	

De	weken	naar	het	toneelstuk	toe	vond	ik	soms	wat	lastig	  
omdat	er	maar	weinig	repetities	waren	waarbij	iedereen	aanwezig	was.	  

Zo	hebben	we	het	hele	stuk	maar	2	of	3	keer	volledig	kunnen	spelen	met	een	volledige	cast.	  
Ook	vond	ik	dat	het	erg	lang	duurde	voordat	iedereen	zijn	tekst	goed	kende.		

Wat	ik	persoonlijk	wel	jammer	vond,	dat	heb	ik	ook	kenbaar	gemaakt	bij	onze	nabespreking,	  
is	dat	we	uiteindelijk	roetveegpieten	waren	in	plaats	van	zwarte	pieten.		

Al	met	al	kwam	alles	gelukkig	wel	goed	en	hebben	we	2	keer	een	prachtig	stuk	neergezet.	Het	was	nog	
even	spannend	voor	de	tweede	uitvoering	met	Caroline,	omdat	zij	de	staf	op	haar	neus	had	gekregen.	

We	waren	allemaal	wel	bang	dat	ze	de	tweede	keer	niet	zou	kunnen	spelen.	Maar	tegen	alle	
verwachtingen	in	speelde	ze	de	sterren	van	de	hemel.		

Sowieso	vond	ik	het	een	erg	leuke	groep	om	mee	te	spelen	en	heeft	iedereen	het	onwijs	goed	gedaan.	
In	ieder	geval	dank	aan	Bert	en	Jan	voor	de	regie!	 

Ik	kan	niet	wachten	tot	ik	de	volgende	keer	weer	op	de	planken	mag	staan.

SINTERKLAAS EN DE 
LOLLIGE LOLBROEK 

Door Debbie
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Schaep	vier	kerst	met	de	Bond	van	ouderen	17-12-2019																						Door	Lida	
							 

			Jan	R	=	Lucas,	Anja	vd	S=	Riek,	Bert=	Bert	Behang,	Aloys=	Peet	Post,	Chris	=	kootje,	Sjaak=	Sjakie	Shag,	
Yolanda=	Lena,	Jan	M=	Arie,	Monica=	Greet,	Tobi=	Huib,	Lida=	Doortje		

		
In	september	al	met	de	voorbereiding	begonnen,	samen	met	Jan	Regeer.	Bij	Hans	Broere	thuis	de	

globale	uiteenze<ng	gehoord	
11.00	uur:	twee	maal	koffie	met	iets	lekkers	
12.30	–	13.30	uur:	lunch;	soep	met	broodjes	
14.30	-16.00	uur	twee	drankjes	per	persoon	

Bij	het	weggaan	krijgen	de	gasten	nog	een	klein	presentje	mee.	
Wij	helpen	met	alles	mee;	uitdelen	koffie,	broodjes	ed.	Voor	ons	is	er	ook	een	broodje.	

Gasten	ziHen	aan	tafels	met	9-	10	personen.	Er	worden	90	personen	verwacht.	
Het	zou	dus	een	lange	dag	gaan	worden	en	wij	werden	om	09.30	uur	verwacht.	

Thema	van	het	programma	werd:	het	schaep	viert	kerst.	

Samenva'ng	verhaal	
In	Café	van	Kootje	de	Beer	is	men	in	voorbereiding	op	de	kerstviering	met	de	Bond	van	ouderen.		

Samen	met	de	vaste	stamgasten	zorgt	men	voor	alle	voorbereidingen.	
Tijdens	het	bij	elkaar	rapen	van	alle	spullen	en	toe	behoren	komen	oude	herinneringen	boven;	

Aan	iedere	herinnering	kleeT	een	lied,	anekdote	of	ouderwetse	TV	spelletjes.	
Onderdeel	van	de	middag	is	kerststukjes	maken	per	tafel	en	aan	het	eind	van	de	middag	worden	de	

kerststukjes	ludiek	verloot.	
Er	waren	weinig	repeFFemomenten.	Via	app	en	mail	hielden	we	elkaar	op	de	hoogte.	Met	elkaar	

hebben	we	teksten	uitgewisseld,	hier	hebben	met	name	Monica	en	Yolanda	veel	werk	aan	gehad.	Ook	
de	voorbereiding	van	de	quiz	lag	in	handen	van	Yolanda.	Jan	M	deed	zoals	alFjd	het	geluid.	Iedereen	

zocht	kleding	bij	elkaar	en	ik	maakte	en	mailde	tekens	het	programma.	Zo	werkten	we	naar	het	
eindresultaat	toe.	Chris	is	als	alFjd	de	lijm	tussen	de	sketches	en	liedjes	en	praat	alles	aan	elkaar.		

Tijdens	een	van	de	repeFFes	in	cheers	was	er	niet	eens	koffie	of	thee.	Marijke	was	zo	lief	om	kannen	
koffie	en	thee	mee	te	komen	brengen.	Chris	trakteerde	een	andere	keer	op	taart.	Zo	hielden	we	de	

moed	erin	en	werkten	we	met	weinig,	maar	met	veel	inzet	naar	een	mooi	optreden.	Anja	van	de	Spek	
zal	haar	ervaring	met	ons	delen.	

We	spelen	1	van	de	8,	raad	de	tune	van	toen,	reclames	raden,	raad	een	lied	of	niet	
Een	rondje	wie	van	de	drie	ontbreekt	niet:	wie	is	de	echte	kerstman? 

 
Het	werd	een	fantasFsche	middag,	het	publiek	genoot,	er	was	een	hapje	en	een	drankje,	wij	zorgden	
voor	entertainment	en	vermaak.	We	straalden	als	kleine	sterren	en	hiermee	kreeg	deze	

kerstviering	de	mooiste	verlich4ng	die	je	je	maar	bedenken	kan!	
Ik	ben	trots	op	ons	en	wil	vanachter	mijn	computer	iedereen	nog	eens	heel	erg	bedanken	voor	dit	

samenzijn.
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Het Schaep viert kerst met 
de bond van ouderen  
Door Anja van der Spek 

Op dinsdag 17 december verzorgden wij van 
Cultuur Verheft een onvergetelijk kerstfeest 
voor de bond van ouderen. 
Het werd gevierd bij De Verdieping en rond 
half tien druppelden we zo´n beetje binnen, 
Jan Regeer (Lucas Blijdschap), Jan 
Mosselman(Arie Balk), Bert (Bert Behang), 
Aloys (Peet Post), Chris (Kootje de Beer), 
Sjaak (Sjakie Shag), Yolanda (Lena Braams),  
Monica (Greet van Duivenbode), Tobi (Huipie 
van Duivenbode), Lida, (Doortje Lefevre) en 
ik -Anja van der Spek - als Riek Balk. 

De koffie stond al klaar en de gebakjes ook. 
Heerlijk! Een goed begin is het halve werk. 
Pruiken werden opgedaan, nog wat make up, 
de juiste kleding, teksten werden nog even 
doorgenomen,  er heerste een lekker 
ongedwongen en gezellig sfeertje! 
Even een soundcheck, wat aanpassingen, wat 
aanwijzingen… 
We hadden het in Cheers een paar keer 
gerepeteerd, ” maar”, zegt Chris altijd, “laten we 
het niet dood repeteren!” En daar heeft hij gelijk 
in want met de ervaring en 
vindingrijkheid van ons cluppie én wat 
improvisatie gaat het vast lukken. 
En dat was ook zo! Wát een geweldige dag! 

Het begon met een speech van Hans Broere, 
voorzitter van de bond van ouderen. 
Toen was er koffie en dat werd natuurlijk 
begeleid door het lied van Rita Corita wat volop 
werd meegezongen. De sfeer zat er meteen 
goed in. 
We hadden allemaal een tafel met 9 a 10 
personen en daar zorgden we voor. 
We schonken koffie, begeleidden de Quiz en 
het maken van een kerststuk per tafel, deelden 
bij de lunch de soep uit en de broodjes. En 
riepen steeds dat wij de winnende tafel waren 
wat de sfeer alleen maar ten goede kwam. Het 

zorgde in ieder geval voor een enorm 
saamhorigheidsgevoel aan tafel. 
We werden nóg hechter toen we ook 
nog een borreltje voor ze inschonken! 
Tussen dit alles door spoedden we ons naar de 
microfoons want er moest ook nog gezongen 
worden. Gelukkig stonden er muziekstandaards 
met teksten die flink waren uitvergroot. Wat 
dat betreft hadden wij gemakkelijk 
tussen onze doelgroep in kunnen 
zitten. Zéker wat betreft de 
gemiddelde leeftijd, maar goed, nu waren 
wij de entertainers en de mensen genóten er 
van. 
We lieten ze terug gaan in de tijd met liedjes 
van vroeger, maar ook met tv programma’s van 
vroeger. We trokken een heel blik aan 
herinneringen open met tunes van bv Floris, 
Baantjer, Catweazle die ze moesten raden maar 
ook uitspraken van oude reclames, bv “Geen 
cent te veel hoor!” of “wie is er niet groot mee 
geworden?” 
Kennen jullie nog het programma; Een van de 
acht van Mies Bouman? 
Hebben we ook gedaan! We moesten allemaal 
iets van vroeger meenemen, een voorwerp, en 
daar ongeveer een minuut mee door de zaal 
lopen zodat iedereen het kon zien. Dit bij een 
gebrek aan een lopende band. 
Dan gingen we weer iets anders doen en later 
moest je met je groep aan tafel alles opschrijven 
wat je had gezien. 
Goed, weer tijd om te zingen. Na een gevoelige 
intro van Chris zongen wij met verve  “De 
herdertjes lagen bij nachte” in een beetje jazzy 
stijl. Ontroering in de zaal. 
Er worden spullen voor kerststukjes uitgedeeld 
en per tafel wordt er een kerststuk gemaakt. 
Later zal de mooiste uitgekozen worden. 
Voordat wij uitgezongen zijn, zijn de meeste 
kerststukken al gemaakt, gauw nog wat 
versieringen uitgedeeld want dat hoort er ook 
nog bij. 
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Door Debbie

Sjaak, Aloys en Bert kleden zich ondertussen 
gauw om tot kerstman voor het spelletje “Wie 
van de drie?” 
Hilariteit alom bij de vragen van de mensen en 
vooral de antwoorden van onze kerstmannen. 
Nadat zij weer zijn vertrokken schenken we 
iedereen nog een drankje in en zingen we de 
laatste liedjes. De kerststukjes worden 
uitgedeeld aan de mensen van de winnende 
tafel en als we eindigen met “Een heel gelukkig 
kerstfeest van Bonny St Clair” pinkt menigeen 
een traantje weg. 
Het is inmiddels vier uur ’s middags en Hans 
Broere neemt nog even de microfoon. 
Hij bedankt ons uitvoerig en we krijgen een 
daverend applaus! 
Maar dan vraagt een mevrouw die de hele 
middag zichtbaar heeft zitten genieten de 
microfoon. 
Ze vertelde dat ze altijd bij de bond van ouderen 
in Sassenheim heeft gezeten maar dat ze sinds 
kort in Voorhout woont. En dat ze zich hier zó 
welkom voelt. Hevig ontroerd bedankte ze de 
bond van ouderen voor deze fantastische 
dag, ze waren veel leuker dan in Sassenheim 

en ons bedankte ze omdat ze in tijden niet zo 
had genoten. Kijk, en dáár doen we het voor! 

Zelf heb ik er ook enorm van genoten, om de 
mensen zo te zien genieten. 
Heerlijk om mijn cluppie zo bezig te zien met de 
dingen die we allemaal het liefst doen. Chris 
heeft op een hele mooie maar ook 
humoristische manier alles geweldig aan elkaar 
gepraat. De drie kerstmannen waren 
ongeëvenaard! De “echte” kan wel opdoeken 
haha wát een humor! Jan, mijn Arie, kun je altijd 
op bouwen wat muziek betreft! Lida, enthousiast 
als altijd, heeft al haar zaakjes altijd op orde. 
Monica, koningin van de kerststukjes, Tobi, fijn 
dat je er weer bij was. 
Yolanda, ik ken geen beter (soep)opschepper 
dan jij! Jan Regeer, ondanks je oorontsteking 
stond je er toch maar mooi!  
Trots op ons cluppie!!! 
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Theater-feest in De Tulperij          door Anja Jansze 

Mijn ouders zijn grote fan van de theatergroep en met hen een groot deel van mijn ooms en 
tantes uit Drenthe.

Zo heeft de theatergroep jaren geleden tot 2x toe helemaal in Drenthe een optreden verzorgd 
tijdens een bruiloft  van mijn oom en tante en een nichtje die ging trouwen. 

Theaterdiner was toen helemaal in. Goede herinneringen aan de lol en plezier uit die tijd en de 
feestelijke nachten in de hotels. 

Afgelopen augustus waren mijn ouders 50 jaar getrouwd. En wat zouden ze het leuk vinden als 
de theatergroep  weer een comeback zou doen. Vermaak tijdens het eten. Niemand hoefde er 

over na te denken. We gingen het doen! Iedereen vond het leuk. Ook om mijn, inmiddels
 "oude" ,  ooms en tantes weer te zien en om gezellig te galmen met elkaar.

Het schaep met de vijf poten werd het thema, zoals ook in Cafe Welgelegen in het begin van 
2019. En wat heeft een ieder genoten! Chris had weer een leuk tafelspelletje bedacht..... 

borrelnootjes op een lepeltje doorgeven.......Hilarisch! Het  familielied en heerlijke meezingers. 
Zingen is zo leuk! Of je nou jong of oud bent. Het is heerlijk om te doen en vooral met heel 
veel mensen. De avond vloog voorbij. Voor de theatergroep was het hard werken. Want we 

hielpen ook mee in de bediening. Het waren hele afstanden die we moesten lopen. "Dit is toch 
geen leven voor een artiest"  riepen we vaak. Maar wat hebben we weer genoten!

Lida:	Ook	de	theatergroep	beleefde	weer	twee	fantas6sche	optredens.		
Op	17	augustus	vierde	de	ouders	van	Anja	hun	50jarig	huwelijksfeest.		

Op	19	september	was	het	100jarig	bestaan	van	Sint	Cecilia.	Beide	optredens	in	de	Tulperij!	
Voor	ons	betekent	dit:	programma	in	elkaar	draaien,	liedjes	herschrijven	afgestemd	op	het	publiek,	ludieke	

spelletjes	verzinnen,	repeteren	en	zorgen	dat	je	fit	bent	en	blijL.		
Dergelijke	optredens	zijn	superleuk,	maar	vergen	ook	veel	energie.		

Wat	hebben	de	aanwezigen	weer	genoten	en	hoeveel	energie	kregen	wij	er	weer	voor	terug!	
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Theaterdiner st Cecilia 100 jaar 
19-9-2019 in de Tulperij     door Jan-Piet 

We	schrijven	9	februari	2019.	De	grote	
Jubileumveiling	van-	en	voor	St.	Cecilia	v.w.	hun	
100	jarig	bestaan.	
Om	zoveel	mogelijk	kavels	binnen	te	slepen	
ook	het	bestuur	van	Cultuur	Verheft	
aangeschreven	voor	een	bijdrage.	
Naast	een	gratis	Sinterklaasbezoek	ook	het	
akkoord	van	de	theatergroep	ontvangen	voor	
een	theaterdiner	op	maat.	
Na	de	successen	bij	Welgelegen	begin	2019,	
zag	ik	zoiets	ook	wel	zitten	voor	Cecilia.	
Hoe	leuk	zou	het	zijn	om	een	meezing	avond	
rondom	het	thema	’t	Schaep	meets	Cecilia’	te	
maken.	
Pieter	van	Kampen	had	ik	inmiddels	gepolst	
voor	de	catering.	
Anja	&	Daan	stelden	gelijk	hun	locatie	
beschikbaar.	
Ik	zeg;	“bieden	maar”.	

We	hadden	30	plaatsen	te	vergeven	met	10	
plaatsen	achter	de	hand	voor	het	geval	dat…..	
Tijdens	de	veiling	avond	bleek	al	snel	dat	er	
voldoende	belangstelling	voor	was	en	dus	
gingen	er	40	plaatsbewijzen	onder	de	hamer.	
De	kavels	gingen	grif	van	de	hand	en	leverden	
vele	honderden	euro’s	op	voor	onze	
vereniging.	
Nu	nog	een	datum;	deze	werd	gesteld	op	de	
vrijdag	na	de	kermis.	
En	dat	leek	(toen)	nog	mijlenver	weg.	

Tot	de	vakantieperiode	in	zicht	kwam	en	we	
repetitiedatums	moesten	gaan	plannen.	
Dan	blijkt	eens	te	meer	dat	de	tijd	vliegt	en	
planning	van	groot	belang	is.	

Zeker	als	de	groep	zo	groot	is!	

Maar	goed;	menu	vastgesteld.	
Programma	‘op	maat’	gemaakt,	
Diverse	teksten	en	liedjes	herschreven.	
Uitnodigingen	verzonden	ter	herinnering	en	
Repetitiedatums	geprikt.	

Gezien	de	uiteindelijke	datum	moesten	we	in	
de	vakantieperiode	onze	repetities	plannen.	
Datumprikker	eruit	gegooid	en	de	grootste	
gemene	delers	als	datum	vastgezet.	
Niet	ideaal,	maar	wie	A	zegt…..	

De	avond	zelf	werd	een	groot	succes.		
Bij	aankomst	werd	elke	groep	op	een	ludieke	
manier	op	de	foto	gezet;	
We	deden	het	grote	borrelnoten	doorgeef	spel;	
We	liepen	een	heuse	lampion	optocht	door	‘de	
Tulperij’;	
We	zongen	liedjes	voor-	en	met	de	gasten;	
En	ondertussen	werden	de	gasten	verrast	op	
de	culinaire	kunsten	van	Pieter.	

De	vele	leuke	foto’s,	de	gemaakte	`ilmpjes,	de	
positieve	reacties	en	ons	eigen	enthousiasme		
Heeft	ons	wederom	laten	ervaren	dat	de	
theatergroep	nog	springlevend	is.	
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Poppenkast perikelen    -Lida
Een drukke periode voor velen, ook 
voor mij. Wetende dat de vereniging 
zich altijd voor 100% inzet voor de Sint 
periode, besluit ik een stukje te gaan 
schrijven.
Ik kies voor de leeftijdsgroep 2-4 jaar; 
die willen veel leren en lekker meedoen. 
Het moet dus een actieve voorstelling 
worden, waarin de kinderen mogen 
meedenken en meezingen.
Het verhaaltje kruipt vlot uit de pen, ik 
verwerk er een klein liedje in en het 
resultaat is een geinig kort poppenkast 
verhaaltje. Het zal ongeveer 15-20 
minuten duren.
De groep is enthousiast als ze het 
gelezen hebben.
Het komt op de agenda; zaterdag 30 
november. Naast twee 
voorleesmiddagen ook een 
poppenkastvoorstelling in de bieb van 
Voorhout. Spelers zullen zijn: Caroline, 
Wendy en Anja J.
Anja vd S heeft inmiddels ook een 
geestig en verantwoord 
poppenkastverhaal geschreven, dit ligt 
nog op de planken. 
Waar we als klein clubje toch groots in 
zijn………..
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NIEUWJAARSRECEPTIE 2020
Kletsen Koffie Taartje Beste Wensen Praatje Wijntje Biertje Fotomomentje, het was weer gezellig!  
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Tot slot  - De voorzitter aan het woord

Carnaval 2020  
Nog nooit carnaval gevierd en dan toch gevraagd worden....
Dit hadden we nooit verwacht. Wel gehoord dat we op een lijstje stonden, maar we konden het 
ons niet voorstellen. Maar....dan....toch!!
We voelen ons enorm vereerd en gaan er 100% van genieten.
We zijn heel blij met onze persoonlijke adjudant JanPiet. Hij heeft de nodige ervaring. Dus hij 
gaat onze rechterhand en steun en toeverlaat zijn tijdens de carnavalsperiode.
Wij hebben er zin in en nodigen jullie allen van 
harte uit om deze carnavalsperiode met ons te 
beleven en mee te vieren. 
Alaaf,
Prins Daan en Prinses Anja

Leescommissie
Na jaren de commissie aangestuurd hebben, geeft 
Tiny het stokje over aan Danielle.
Vanaf nu zal Danielle de commissie gaan 
aansturen.
Namens het bestuur bedanken wij jou, TIny, voor 
al je jaren inzet voor de leescommissie. We weten 
dat het heel veel werk is en heel veel lezen is, 
waarvan je misschien wel 90% weer terugstuurt 
omdat het niks is. Maar er liggen inmiddels 
mooie stukken op de planken. Dus we hebben veel profijt van de leescommissie. 
Bedankt Tiny!

Lief en leedpot,
Na een aantal jaren de Lief en Leedpot te hebben gedaan, stopt Anja van der Spek hiermee.
Ze wil zich graag meer gaan richten op het schrijven van poppenkast verhalen en avondvullende 
toneelstukken. We vinden het heel bijzonder dat we een toneel lid binnen onze vereniging 
hebben die dit talent heeft. 
Anja bedankt voor alle kaarten die jij hebt geschreven, bezoekjes die jij hebt gedaan in tijden 
van vreugde en verdriet van onze leden. 
En heel veel succes met schrijven.....
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WEET JE NOG?? !  Even lachen :)
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