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Gedicht voor de wereld      Door Lida 

Als de wereld anders ademt, 
niet welkome wind raast over het land 

als je afstand moet bewaren 
niet meer mogen hand in hand. 

Als de wereld is gaan tollen 
niet meer draait zoals die deed 

de afstand pijnlijk soms te groot wordt, 
je het even niet meer weet. 

Als de wereld weer tot rust komt 
alle blaadjes neergedaald 

je een diepe zucht kan nemen 
de zon van boven vrijelijk straalt. 

Als de wereld nieuw ontwaakt is 
spiegelbeelden anders lijken 

we elkaar opnieuw ontmoeten 
met open ogen, warme harten  

naar elkaar om zullen blijven kijken. 

2020, Wat een jaar! 

En toch is er nog veel gebeurd 
binnen onze vereniging 
waarvoor onze leden in de pen 
zijn geklommen.  
Geniet dus weer van een nieuwe 
Achter de Coulissen.  
Dit is overigens de laatste ADC 
waar Danielle als redacteur aan 
mee heeft gewerkt. Gert gaat 
het stokje van haar overnemen, 
uiteraard samen met Lida.  
Dus heb je iets leuks te melden 
of wil je ergens over schrijven, 
laat het deze enthousiastelingen 
vooral even weten. Jullie input 
wordt zoals altijd enorm 
gewaardeerd.  
Hopelijk kunnen we in de loop 
van dit jaar weer met elkaar 
onze fantastische hobby 
uitoefenen.

Groetjes, Danielle & Lida
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We gaan terug naar 
november 2019.  
De dag van de 
Prinsverkiezing.
Door Jan- Piet

Ik was al op de hoogte i.v.m. benoeming 
tot adjudant van de prinses.

Maar “mondje dicht” tot aan zaterdag 
23.11 uur; de grote ontknoping.

En daar waren ze; ‘Prins Daan de 1ste en 
Prinses Anja de 1ste.

 

Ja, dan gaat het circus beginnen.

Alle activiteiten rondom het carnaval 
passeren de revue. Ook achter de 
schermen!

Zo-ook de optocht.

 

Uiteraard kunnen en mogen wij vanuit de 
toneelvereniging niet achterblijven.

Daan waar we altijd terecht kunnen voor 
bouwwerkzaamheden of opslag,

En Anja natuurlijk als onze voorzitster 
van de club!

In klein comité gebrainstormd over hoe 
of wat.

Dat het iets met kleuren en bloemen zou 
worden, stond al gauw vast.

Nu nog een concreet plan;

-          Weet je wat wel zou willen zijn…… 
een bloemetjesgordijn.

-          Eens helemaal uit je Bol gaan.

-          Haal het doek maar op…

 

Zomaar wat kreten die opborrelden.

 

Ik geloof dat Esther uiteindelijk met het 
idee kwam om levende bollen te gaan 
maken.

Zij heeft het ontwerp gemaakt en ik zou 
dit via mijn werk laten uitsnijden en deze 
vervolgens allen naar eigen idee 
versieren.

Wij iedereen aangeschreven om mee te 
willen doen.

 

En zo is het balletje gaan rollen.
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Op ’t hoofd een hoedje; ook naar eigen 
inzicht op te tuigen.

Dresscode was zwarte broek, groen 
‘stroppie’ en dat groene hoedje.

 

Toen eenmaal alle materialen binnen 
waren, kwamen de enthousiastelingen die 
bij ons ophalen.

We hadden data’s afgesproken voor de 
afhaal, voor de maak en voor het tonen van 
het resultaat.

Appjes en foto’s over en weer over de 
voortgang van de kunstzinnige, bijzondere 
en persoonlijke resultaten.

 

Eindelijk was het zover; optochtzaterdag. 

Bakkie doen en optuigen bij Esther.

13.00 uur aanschuiven in de 
Pr.Bernhardstraat.

 

Maar toen,…………….toen kwam Ellen.

De storm die roet in het eten gooide.

Niets geen optocht. Veel te gevaarlijk.

De optocht werd afgelast.  
 
 
 

 
 
Om niet al het werk voor niets te hebben 
gedaan,

Afgesproken in Boerhaave voor een 
gezellige borrel.

Wonnen we nog een prijs ook!

Hoe leuk was dat.

 

De voorpret, het maken, het 
groepsgebeuren en het resultaat.

Dit alles was het meer dan waard.
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De	agenda	van	Welgelegen	meldt…. 
14/02/2020	:	Theater	+	diner	–		
’t	Schaep	met	de	vijf	poten. 

	 
Na	het	succes	van	vorig	jaar	werd	al	snel	
gevraagd	om	een	vervolg.	De	formule	bleek	
te	werken,	bleek	een	gat	in	de	markt. 
De	gevraagde	datum	echter;	begin	
december	2019,	was	in	verband	met	op	
handen	zijnde	Sinterklaas	acCviteiten	voor	
ons	niet	zo	gelukkig	gekozen. 
In	samenspraak	met	Dick	en	Jol	gingen	we	
voor	een	nieuwe	datum;	vrijdag	14	februari	
2020. 
Ons	creaCeve	brein	binnen	de	theatergroep	
had,	gelet	op	de	datum,	het	thema	al	gauw	
voorhanden;	ValenCjn! 
Alles	liep	op	rolletjes	en	de	plaatsen	waren	
binnen	‘no	Cme’	verkocht. 
	 
Thema	ValenCjn;	eh…..	dat	vraagt	natuurlijk	
om	liefdesliedjes,	liefdesverdriet,	maar	ook	
“verliefd/verloofd/getrouwd”. 
Ideeën	te	over	en	ook	liedjes	in	overvloed.	
Iedereen	kwam	met	ideeën	en	als	we	alle	
liedjes	zouden	moeten	zingen, 
Dan	hadden	we	zeker	tot	in	lengte	van	
dagen	bij	Welgelegen	kunnen	spelen. 
	 

Na	onze	2	optredens	in	Augustus	(voor	de	
ouders	van	Anja)	en	September	2019	(voor	
de	St	Cecilia	veiling	kopers),	voor	onszelf	
even	een	kleine	adempauze	ingelast. 
We	hadden	nog	het	toneelstuk	‘Vogels’	in	
november	en	onze	Sinterklaascentrale	in	
december. 
Maar	in	het	nieuwe	jaar	stonden	alweer	2	
optredens	in	de	steigers,	dus	weer	Cjd	om	
agenda’s	te	trekken	en	de	nodige	repeCCe-
datums	vast	te	zeYen. 
	 
Hierna	kwamen	we	bij	elkaar	om	het	
programma	te	bespreken	en	op	te	stellen, 
Maar	ook	om	het	programma	inhoud	te	
geven.	Ieder	van	ons	hee[	zo	zijn	eigen,	
specifieke	taken. 
Jan	Mosselman	buigt	zich	over	de	muziek	
en	de	arrangementen. 
Lida,	Chris	en	Esther	buigen	zich	veelal	over	
de	inhoud	en	de	verhaallijn	voor	de	avond. 
Yolanda	en	Monica	zorgen	dat	iedereen	de	
liedjes	uitgeprint	en	op	volgorde	krijgt; 
En	de	rest…..	De	rest	is	aanwezig,	zingt	uit	
volle	borst,	geniet	van	het	repeteren	en	
kijkt	uit	naar	het	optreden. 
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En	afgelopen	vrijdag	was	het	zover.	Een	
zaal	vol	enthousiaste	eters. 
Inloop	vanaf	17.30	–	en	starten	om	18.00	
uur. 
Liedjes	zingen,	samen	galmen,	
gekkigheid,	klein	spelletje	en	lekker	eten. 
Dit	zijn	de	ingrediënten	voor	een	
onvervalst	Voorhouts	theaterdiner. 
	 
Zo	hebben	we	diverse	liedjes	van	’t	
Schaep	gezongen,	het	‘gebroken	
hartenspel’	gespeeld, 
Nog	alCjd	leuk	zijn	‘vader	gaat	op	stap’	en	
‘alle	mooie	mannen’.	Maar	ook	‘liefde	
is……..’ 

Het	publiek	moest	met	één	pakkend	zin	
hun	liefde	verklaren. 
We	hebben	‘Mon	Amour’,	‘Als	het	om	de	
liefde	gaat’	en	‘Ik	doe	wat	ik	doe’	
gezongen. 
Tijdens	het	zingen	van	‘Ik	heb	je	voor	het	
eerst	ontmoet’	kregen	we	van	de	gasten	
de	info 
Waar	zij	hun	geliefde	voor	het	eerst	
tegenkwamen.	Verrassend	en	hilarisch. 
We	hebben	een	posiCeve	indruk	achter	
gelaten	en	als	ik	goed	ben	geïnformeerd 
Dan	kunnen	we	voor	2021	opnieuw	een	
aanvraag	van	Jol	en	Dick	verwachten.
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Op	12	en	19	februari	2020	is	er	een	poppenkast	workshop	geregeld.	

Met	de	naam	“handpop	als	gangmaker”	
10	personen	hadden	zich	opgegeven.	

Vol	verwachCng	gingen	we	de	workshop	in.		

Dit	alles	onder	leiding	van	LiseYe,	die	met	haar	poppen	en	poppenkast	ons	vele	Cps	en	handigheidjes	
liet	zien.	De	poppen	kwamen	bij	haar	leYerlijk	tot	leven.	

Voordat	we	begonnen	met	de	workshop,	moesten	we	eerst	even	een	warming-up	doen.	Zijn	we	goed	
in!!	

Met	het	“woesjhen	en	takken	en	stop!...	de	andere	kant	op…”	kregen	we	ook	de	opdracht	om	elkaar	
aan	te	kijken	als	je	een	commando	gee[.	

Wat	ook	erg	leuk	was	van	de	warming-up,	dat	je	diverse	stemmetjes	moest	gebruiken	om	iets	te	zeggen	
en	niet	alleen	een	ander	stemmetje,	maar	ook	de	intonaCe	was	belangrijk.	

Wat	is	belangrijk	als	je	met	een	handpop	speelt?	
Vooral	de	focus	van	de	ogen.	De	open	van	de	pop	moeten	echt	contact	maken	met	het	publiek,	want	

daar	richt	het	publiek	zich	op.	Hierdoor	krijg	je	interacCe.	
We	kregen	per	tweetal	een	setje	ogen(tempexballen)	aan	elkaar	geplakt	met	tape.	De	een	moest	

richten	met	de	ogen	naar	een	punt	die	de	ander	aangaf.	Zo	kon	je	zien	of	de	ogen	ook	daadwerkelijk	
naar	dat	punt	keken.	Nog	best	wel	moeilijk.	Na	flink	oefenen	en	wat	Cps	van	LiseYe,	lukte	het	bij	

iedereen.	
Toen	werd	het	spannend.	We	gingen	in	de	kast	een	improvisaCe	spelen,	in	tweetallen,	met	een	zelf	
verzonnen	klein	verhaaltje.	Eigenlijk	ging	het	meer	om	een	kennismakingstafereeltje.	LiseYe	deed	het	
voor	en	liet	ons	zien,	hoe	een	pop	tot	leven	komt	met	minimale	geluiden	en	met	lichaamstaal.	Zo	leuk	

om	te	zien!!	

Door Caroline
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Ja,	en	toen	wij…	Wij	vergaten	Cjdens	het	spel	om	de	pop	regelmaCg	naar	het	publiek	te	laten	kijken,	we	
lieten	de	pop	teveel	bewegen,	we	lieten	elkaar	niet	uitpraten.	Kortom	deze	spiegel	was	heel	goed.		

En	we	hebben	zo	gelachen	om	alle	gespeelde	stukjes	en	de	personen	die	de	poppen	bedienden.	Een	aantal	
deden	ook	precies	de	bewegingen	die	de	pop	deed.	Dat	konden	we	zien	omdat	de	poppenkast	open	was.	

De	tweede	workshopavond	gingen	we	na	de	warming-up	oefenen	met	2	handpoppen.		
Wendy	had	met	een	aantal	anderen	onze	eigen	poppen	van	zolder	gehaald,	dus	we	konden	kiezen	en	delen.	

Per	persoon	dus	2	handpoppen,	dat	was	wel	een	dingetje,	want	hoe	houd	je	de	pop	vast	en	aan	welke	
hand.	Dus	de	overweging	hoe	je	een	spel	aangaat	en	hoe	het	spel	verloopt	is	belangrijk.	De	posiCe	van	de	

poppen	in	het	spel	is	dus	belangrijk.	
We	hebben	geoefend	met	het	beginlied	He	hallo…	hier	is	een	simpel	dansje	bij	gemaakt.	

De	conclusie	van	deze	avonden	is:	
Een	poppenkast	verhaal	uitschrijven	of	met	steekwoorden	aangeven	

Rekening	houden	met	welke	poppen	je	gebruikt	in	de	kast	
Daar	aan	vast	zit	-		met	welke	poppen	kom	je	uit	de	kast	

Timing	–	wachten	op	elkaar	
Vergroten	van	de	acCe/beweging	van	de	pop	(niet	bang	zijn	dat	het	te	lang	duurt)	

Zelfde	beweging	in	de	kast	als	uit	de	kast	
Zorgen	dat	de	pop/persoon	naar	het	publiek	kijkt	

We	hebben	enorm	gelachen	en	genoten	en	vooral	veel	geleerd.	
Bedankt	bestuur,	voor	deze	workshop!!	

Jubileum 40 jaar Cultuur Verheft 
Caroline 

En toen was het 15 juni 2020. 
Ik wist echt van niets. 
Daan en Scot kwamen die avond eten, 
dat was afgesproken. 
Ik had nog wel gezegd “kom op tijd, 
want Cas moet naar een vergadering 
om 19.00 uur en anders kan hij er 
maar zo kort bij zijn”. 
Dat was prima. 

Ik had die avond ook een afspraak, 
maar die was een paar dagen ervoor 
afgezegd. 
Het eten was bijna klaar, toen ik 
erachter kwam dat ik geen toetje had. 
Nou, dan gaan we toch een ijsje halen. 

Normaal sturen we Cas, maar oké, nu 
gingen we met z’n allen een ijsje halen. 
Ik wilde oversteken naar de IJsmeulen, 
maar Arjen zei, “laten we bij de Road 
een ijsje halen”. Dat vond ik zo 
bezopen…. IJsmeulen… en dan een 
ijsje halen bij de Road???? Echt niet en 
toen keek ik naar links en ik zag Edith 
geblinddoekt de Herenstraat 
oversteken aan de hand van Ton. 
Ik was compleet afgeleid, Arjen duwde 
me die kant op en wij gingen erachter 
aan. Voorzichtig lopend en ik met de 
vinger voor mijn mond gebarend dat 
we wel stil moesten zijn. 
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Op mijn tenen lopend ben ik achter 
Edith Cheers binnengelopen, Arjen mij 
duwen en ik maar gebaren dat hij stil 
moest zijn. In de zaal ging Edith, nog 
steeds geblinddoekt, naar links en ik 
naar rechts, maar weer Arjen, die al 
duwend zei dat ik achter Edith aan 
moest. Nee, zei ik, dit is voor Edith…
wist ik veel!!! Daar staat een stoel, zei 
Ar, ga daar dan zitten. Dat vond ik wel 
goed, dat deed ik. Anja stond naast 
Edith, de blinddoek ging af en Anja 
zei, nou, Caroline, kom jij er ook maar 
bij staan. Pfffffff…. Toen viel het 
muntje….. 
Echt een verrassing, zo leuk! Prachtige 
cadeaus gekregen, een oorkonde met 
speld, een wandklok met de 2 maskers 
en bladmuziek erachter, port, 
bloemen, prachtige compilatie met 
collega spelers van CV, die Edith en 
mij toezongen.  Een mooie toespraak 

van Anja en dan Arno van Kempen, de 
wethouder, er ook nog om ons te 
feliciteren namens de gemeente. Het 
was allemaal prachtig! 
Natuurlijk was het de bedoeling dat dit 
allemaal tijdens het spelen van ons 
toneelstuk Oosterbeek 1944 zou 
gebeuren. Dit spel is voorlopig even 
uitgesteld door deze corona tijd, waar 
we nu in leven.  
Hoe mooi is het dat je cluppie dit voor 
je doet, zo creatief en speciaal. 

In die 40 jaar is veel gebeurd en veel 
veranderd en ook weer niet. Ik hou 
met heel mijn hart van CV en van jullie. 
Ik hoop nog lang met jullie te kunnen 
genieten van onze club 

Cultuur 
Verheft! 

Van een dankbare toneel collega, 
Caroline.
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Jubileumavond , anders dan anders… 

 
Dinsdagmiddag 16 juni 2020: Ton vraagt: “We hebben toch geen afspraken, 

vanavond?” Nou nee, al een paar maanden is onze agenda leeg in de 
avonden. 

“Hoezo?” “Ik heb iets besproken voor vanavond”. “O leuk, vast een etentje 
met iets van theater ofzo, want dat mag nu voorzichtig aan weer”, denk ik.. 

“18.30 uur pik je op, trek maar iets leuks aan”. 
Ik stap in de auto en Ton vraagt of ik een sjaal over mijn ogen wil doen. 

Een blinddoek? Oké. En ik doe het nog ook. Ik probeer eerst nog te volgen 
waar we naar toe gaan, maar al snel rijdt hij een aantal rondjes om de 
rotonde aan het einde van de Oosthoutlaan en ben ik de weg helemaal 

kwijt. Geen idee waar we heen gaan. Geen idee wat we gaan doen. En dan 
mag ik uitstappen. Ton begeleidt mij en als de blinddoek afgaat staan we in 
Cheers!!! Verbaasd kijk ik rond: Onze kinderen, schoonzoons, mijn moeder, 

mijn broer en mijn schoonzus en 2 schoonzussen, trouwe toneelfans. 
Wederzijdse vrienden van Caroline en mij, want ja, Caroline is er ook! Dan 

heb ik het door: we gaan ons 40-jarig toneeljubileum vieren! 15 jaar 
geleden vierden we ons 25-jarig jubileum na een voorstelling van “De 

Jantjes”. 
Wat een verrassing en hoe onverwacht…ik wist natuurlijk wel dat het eraan 
zat te komen, maar niet wanneer. Een mooie toespraak van onze voorzitter 
Anja, het prachtige lied van de leden, een toespraak van Arno van Kempen, 
oorkondes en spelden en bloemen en cadeaus krijgen we. Er worden foto’s 

gemaakt. 
Ik ben ontroerd. We proosten en we eten taart en we houden afstand. Zo 

raar… 
Een jubileum in coronatijd, nooit gedacht om het zo te vieren. Want zo’n 
feestje vier je het liefst met alle mensen die belangrijk zijn geweest in de 
40 jaar dat je toneelgespeeld hebt. En die mensen heb ik nu ècht gemist! 

Maar het bestuur heeft ons een mooi jubileum gegeven en daar ben ik 
dankbaar voor. Langzaamaan wordt alles weer een klein beetje zoals het 

was. Met regels… Hopelijk kunnen we het stuk “Oosterbeek 1944” gewoon 
spelen in het voorjaar van 2021. Ik kijk er naar uit! 

Groetjes, Edith. 
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Al in september ontvingen wij van Lida 
en Chris een nieuw, weldoordacht en 
creatieve opzet voor Sinterklaas 
2020…...en verder uiteraard.

Ten eerste met het oog op het heersend 
Covid-19 en ten tweede met in het 
achterhoofd de hele (zwarte-)pieten 
discussie.

Er werd een Sinterklaas comiteetje 
opgericht  en op 9 oktober 2020 hadden 
wij onze eerste bijeenkomst bij Anja in 
‘de Tulperij’.

 

Om de discussie voor te zijn, zou ook bij 
ons het roer om moeten en de volgende 
aanpassingen werden besproken;

We gaan definitief- en resoluut over op 
roetveegpieten. Zwart is zóooo 2019!

We trekken één lijn met de landelijke 
Sinterklaas en kiezen voor gekleurde 
maillots en handschoenen.

De vaak onhygiënische Strooizakken 
worden vervangen door wasbare 
strooitassen;

Het grote boek wordt gedigitaliseerd en 
maakt plaats voor tablet of I-pad;

Ook over het hoofddeksel werd 
gesteggeld. Een pruik alleen zou ook 
kunnen;

Evt voorzien van strikjes of andere 
‘attributen’, of langer haar was ook oké.

Hoofdpiet is verleden tijd en krijgt nu de 
naam van door hoofd assistent.

 

Het jaar 2020 is in dit alles dan ook een 
testjaar om te zien of het aanslaat en of 
dit blijvend en hanteerbaar is.

 

Voor wat betreft Voorhout, moesten we 
op zoek naar een intocht op 1 ½ meter.

We moesten een plan A, maar ook B 
hebben, dit met het oog als alles alsnog 
op het laatste moment ‘afgeblazen’ zou 
worden.

De Intocht werd voor nu omgezet naar 
een rijtoer. Zodoende zou de Sint naar de 
kinderen toe komen i.p.v. dat de 
kinderen naar de Sint komen.

 

Er werd een complete promotie 
campagne op touw gezet.

Dagelijks zouden we een bericht op 
Facebook plaatsen;

Voor de Voorhoutse jeugd zouden we 2 
prijsvragen uitschrijven; 

De intocht zou, mocht een rijtoer niet 
mogelijk zijn, gefilmd gaan worden; 

Een film waarin we Sinterklaas toch een 
Voorhouts welkom zouden heten.

Nu huisbezoeken niet mochten, wilden 
we video boodschappen en live streams 
gaan opzetten.
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We planden techniek sessies om alle 
huisbezoeken mogelijk te maken. 

Natuurlijk moesten we leden zien te 
enthousiasmeren voor de diverse 
werkzaamheden;

Voor het technische gedeelte, voor 
roetveeg en/of als assistent.

We peilden de Singing Stars om een 
remake te willen maken van ‘Zie ginds 
komt de stoomboot’;

Op zoek naar opvallende en 
smaakmakende Opposuit pakken om onze 
assistenten vorm te kunnen geven.

Kortom: 
Huisbezoek werd Video boodschap;  
Huisbezoek werd Live stream;  
Schoolbezoek werd vooralsnog een 
uitdaging en  
Bedrijfsbezoeken kwamen te vervallen.

 

Weetjes en Feitjes:

Carla Breuer werd getipt voor figurant, 
Aad en Tiny van Polanen gestrikt voor de 
filmopnames en Liesbeth voor de 
fotografie tijdens de intocht.

Het aantal aanvragen bleef (flink) achter 
t.o.v. vorige jaren. Nieuw maakt onzeker 
en nog voor veel mensen onwennig en 
‘ver van hun bed’.

Ondanks de Corona tijd had iedereen het 
druk en was het een hele puzzel om elke 
poppetje ingevuld te krijgen.

We hebben afscheid moeten nemen van 
Edward en Ton als vaste Sinterklazen.

Maar….we hebben Yolanda weer terug 
(als roetveeg)!

En ook Aloys liet zich toch weer 
ompraten nog 1x Sinterklaas te zijn!

We zijn blij en trots dat ook Tobi weer 
zijn mijter opzette.

Hulp ingeroepen van Gert, Marcel- en 
Dennis Floor voor het technische 
gedeelte.

Esther die zich suf heeft gefacebooked 
met elke dag een super attractieve 
boodschap.

Anja die zich ontpopte als volleerd 
filmster, deze vervolgens bewerkte en via 
Youtube liet versturen.

Lida die als geen ander met top ideeën 
kwam, teksten op papier zette en bleef 
pendelen van Den Haag naar Voorhout.

Chris die zich ontfermde over deze 
waardevolle traditie en op zijn 
karakteristieke manier ons wist te 
overtuigen.

Kitty die de gehele organisatie (achter de 
schermen) op zich nam en weet niet 
hoeveel appjes en mailtjes heeft verstuurd 
om alles rond te krijgen.
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Dan nog Edith die in haar tweede jaar 
gelijk voor ‘de leeuwen werd geworpen’ 
daar onze vaste krachten het een beetje 
lieten afweten.

Dank nog aan allen die zich hoe dan ook 
hebben ingezet dit vreemde jaar tot een 
succes te maken;

m.n. Wendy, Caroline, Edith, Renieta en 
Monica bedankt voor hun inzet tijdens 
onze boodschappen.

 

Dit jaar echter geen uitgaves aan  nieuwe 
kostuums of aanverwante artikelen.

Geen kilo’s strooigoed dit jaar. We 
kwamen niet samen en dus ook de 
catering kwam te vervallen. 

Geen gebruik van ‘de Duiventil’. Van 
zwarte- naar roetveegpiet scheelt in 
kosten, maar ook zeker in de grimetijd.

We hebben dit jaar niet eens gebruik 
gemaakt van de grime-ploeg. Veeg- 
veeg……en klaar is Kees.

Geen enkel huisbezoeken en dus ook geen 
overvolle wasmanden.

Geen broodjes kroket en frikandel na 
afloop van het scholenbezoek. 

Geen napraat na afloop. 

We konden veelal terecht in Cheers, daar 
waar het podium ons tweede huis was.

Hier namen we onze video-boodschappen 
op. 

Een extra woord van dank aan Kevin en 
Robin is hier zeker op z’n plaats, want we 
kregen volledige medewerking op alle 
fronten.

We kregen alle vrijheid om gebruik te 
maken van de zaal en andere faciliteiten 
op momenten dat het ons uitkwam.

In de huiskamer van Jan Mosselman, 
Chris en bij ons werd een klein 
sinterklaasdecortje gebouwd voor een 
sfeervolle achtergrond tijdens de live-
streams.

We konden gebruik maken van de 
kleedlokalen van Foreholte voorafgaand 
aan de schoolbezoeken.

Iedere Sint zijn eigen kleedlokaal en dus 
voldoende afstand. Een ideale oplossing.

 

Uiteindelijk hebben we toch nog een 47 
video boodschappen en/of live-streams 
mogen verzorgen.

Hebben we 9 scholen uit de brand kunnen 
helpen, zowel in- als buiten Voorhout.

Nieuwe contacten gelegd en leuke 
aanvraag ontvangen van HLT Samen 
(Hillegom, Lisse en Teylingen) en de 
Rabobank Bollenstreek. 



Editie 26 10 januari 2021

�13

Diverse verhuur opdrachten voor Sint- en 
roetveeg pakken.

O.a. door Luigis voor de Voorhoutse 
Bingo en

Van ‘Welgelegen’ om verkleed eten te 
bezorgen.

 

Wel geld uitgegeven aan koperpoets; dit 
jaar groot onderhoud aan de staffen.

Zoomlicenties; om live uit de kunnen 
zenden vanuit een 3-tal locaties.

Statief om de mooiste beelden te kunnen 
vastleggen.

Een webcam voor opnames (ook voor in 
de toekomst)

Diverse gezichtsmaskers, mondkapjes en 
andere 1 ½ meter attributen.

Oh ja…… en een prachtig nieuw 
Kerstmannenpak. Ra..ra..ra wat gaan we 
doen !?

 

Al met al een bizar, vreemd, apart, 
bijzonder en niet te vergelijken 
Sinterklaas jaar.

Hopelijk éénmalig en volgend jaar weer 
gewoon met alles erop en eraan.

 

Gr, Kitty en Jan-Piet
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Hallo allemaal, 

Ik heb de eer om een stukje te schrijven 
over een voorstelling die we in de 

zomervakantie hebben opgevoerd. Geniet 
van het verhaal! 

Groetjes Wendy 😊  

Donderdag 16 juli werd ik benaderd door 
de dochter van een collega van mij, Iris.  

Zij werkt op een verpleegkundig 
kinderdagverblijf in Leiden,  

De Schavuiten. 
Ze vroeg of we misschien tijd hadden om in 
de vakantie een poppenkastvoorstelling te 

geven? 
Altijd leuk natuurlijk!! Maar pfff….. kan ik 

mensen krijgen die dit willen doen? 
Hebben we een leuk stuk om op te voeren? 

Lukt dat op korte termijn? Ik ga mijn best 
doen, was mijn antwoord!! 

En ja hoor, nog geen 3 weken later was het 
zover! 

Dinsdag 4 augustus mochten Caroline, 
Casper en ik optreden voor ongeveer 30 

lieve, kleine kindertjes van 2-4 jaar. Midden 
in de vakantie onze hobby uitvoeren, wat 

een geluk hadden wij. 

Omdat we op zo’n korte termijn iets 
moesten regelen hebben we het 

toneelstukje ‘naar het strand’, ooit gemaakt 
door Esther K., opgevoerd. Dit stuk hadden 

we alle drie al eens gedaan. 
Het verhaal en de liedjes zaten dus zo weer 

in ons bolletje. 

Na het liedje; ‘He hallo……’ begonnen we 
met het toneelstukje. 

Caroline was tante en Casper en Wendy 
speelden kind. Wij waren bij tante aan het 

logeren en gingen een dagje naar het 

strand. Wat moesten we allemaal 
meenemen? De grote koffer, waar alles in 
zat, werd gepakt en met elkaar hebben we 
bekeken wat er mee moest. Er kwamen ook 

dingen uit de koffer die echt niet mee 
moesten, dat konden de kinderen ons ook 

gelukkig vertellen.  

De volgende vraag was; ‘hoe gaan we dan 
naar het strand?’ Het liedje; ‘gaan we met 
de bus of met de trein….’ viel meteen al in 

de smaak bij de kindertjes.  
Tante besloot om met de fiets te gaan, 

helemaal leuk! Bij het weggaan was er al 
een probleem, de band was lek. Gelukkig 

had tante een fietspomp waarmee de band 
opgepompt kon worden. Onderweg viel 
Casper van de fiets, dat was niet zo leuk.  

Een mooie pleister deed wonderen.  

Bij het strand aangekomen moesten we 
even kijken of we wel alles hadden 

meegenomen. Het liedje; ‘op het strand, 
alles bij de hand…’ hielp ons daarbij.  

Na het spelen in het zand was het tijd om 
ons in te smeren. Wendy wilde tandpasta 

gebruiken, maar dat is natuurlijk geen 
zonnebrand. Dat vonden de kinderen wel 

een leuk grapje.  
Het liedje; ‘zonnetje, zonnetje,…..’ werd 

toen gezongen. 
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Na het zonnen gingen we even lekker met 
onze voeten in het water. Brrr……het water 
was best koud, maar je kon er wel lekker 
met je voeten in stampen. 

Toen was het tijd voor een lekker 
boterhammetje. Wendy liet haar broodje in 
het zand vallen……  
Het liedje ‘zand op je boterham……’ was 
heel toepasselijk.  

Na het eten van de (zand) boterham gingen 
Casper en Wendy spelen met de strandbal, 
deze kwam zelfs mij de kindertjes. Dat 
vonden ze prachtig!  

Het laatste liedje hebben we met z’n allen 
gedaan. ‘Knijp eens in je neus……’. De 
kindertjes deden uitbundig mee. Helemaal 
leuk! 

Toen was het tijd om ‘afscheid’ te nemen en 
‘dag tot ziens…’werd gezongen.  
Als afsluiting mochten de kindertjes even 
kijken bij het strand en het water. Ook de 
schelpjes in het zand vonden ze reuze 
interessant. 

Het was een TOP optreden!! De kindertjes 
hebben het er nog over, dat is wat we willen 
toch?  

Lieve groetjes, Wendy 😊  
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Melodie:  Marina - Rocco Granata 

Door Lida 

In Nederland en overal op aarde 
daar waait een nieuwe wind die zorgen baarde. 
in elk café" , theater, concertzalen. 
Het Is daar 's avonds helaas niet meer vol. 
Je vond er wekelijks activiteiten 
kon met je creativi-teitten smijten. 
Applaus klonk luid: "publiek om van te houwen!" 
we brachten iedereen het hart op hol. 

Corona corona corona, de wereld die staat op zijn kop.  
Corona corona corona, we treden te lang niet meer op. 
Niet meer samen spelen, het podium te delen, 
Zit me soms te vervelen, da’s wat het met me doet. 
Niet meer repeteren, nieuwe teksten leren 
Wanneer zal het tij keren, samenzijn dat doet goed. 
 
Ook Sinterklaas zijn bloed zal anders stromen, 
in Voorhout wil hij zeker nog graag komen. 
Voor ieder kind het feestje van hun dromen, 
wie neemt de Sint dit jaar op zijn boot mee? 
Ja, black lifes matters  zorgde voor verdeling 
Ieder heeft hierin zelf zijn een eigen mening. 
Zijn aankomst zal dit jaar heus niet ontbreken 
Hij stelt Voorhoutse kind’ren graag tevree! 
 
Corona corona corona, de wereld die staat op zijn kop.  
Corona corona corona, we treden te lang niet meer op. 
Niet meer samen spelen, het podium te delen, 
Zit me soms te vervelen, da’s wat het met me doet. 
Niet meer repeteren, nieuwe teksten leren 
Wanneer zal het tij keren, samenzijn dat doet goed 
Applaus dat klinkt zo goed, de zaal in met je snoet. 

Karaoke versie  
Marina - Rocco Granata Guitar - Vladan Živančević 
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Achter de coulissen: van figuurlijk naar letterlijk.
Wat een bizar jaar werd 2020 uiteindelijk. Nooit gedacht dat achter de coulissen zo 
letterlijk zou worden. We hebben niet op het podium, niet voor de coulissen gestaan.

Terugkijkend zal iedereen er persoonlijk een eigen label aan kunnen hangen.
Collectief, voor ons als toneelclub en toneelvrienden passeerden de maanden…………..

De repetities voor de voorjaar voorstelling ‘’Oosterbeek’’ waren in volle gang.
Decorstukken, kleding, haarwerken, attributen, heel veel was al aanwezig.

Het Covid 19 virus waaide over de wereld en blies met orkaankracht het sociale leven omver.
Zo ook onze repetities en voorstelling. Hoe de rest van het jaar zou verlopen wisten we niet.

Onze passie en ons samenzijn werd afgesneden, hopelijk voor niet te lang.
Het jubileum voor Edith en Caroline kreeg een intiem en digitaal karakter. Zij hebben er enorm 

van genoten. Voor ons een teleurstelling dat we elkaar niet collectief konden zien. Daarnaast 
heel jammer dat de jubileum toneel setting met ouder en kind (Edith & Nathalie, Caroline & 

Casper, Peter & Jasper) niet door kon gaan.
2020 bracht ons de digitale bijeenkomsten; met elkaar een lied zingen werd een prachtig 

alternatief item.
Digitaal vergaderen bood mogelijkheden in lock down en bij besmetting.

Er werd hoop gekoesterd voor het najaar, nagedacht of poppenkast mogelijk zou zijn voor de 
jonge kinderen. De maanden kropen voorbij, de tweede verwachtte golf kondigde zich aan en 

deed ook ons najaar programma in duigen vallen. Het jubileumstuk voor Anja vd Spek en Wendy, 
waarin al gerepeteerd werd voor “Pizza en telefoonterreur”. Ook Danielle en Petra waren 

samen met Peter een eenakter aan het instuderen.
Een stil najaar: zonder kermis en lampionnenoptocht, geen braderie, weinig tot geen 

mogelijkheden elkaar te zien.
Dan het laatste kwartaal, waarin Sinterklaas een prominente rol inneemt; voor jong & oud.
Met een klein clubje werd het idee geboren voor de Sint film en digitale sint bezoeken. De 
medewerking van Aad & Tiny en de burgemeester maakte dat het filmevenement een klein 

feestje werd in dit barre kille toneeljaar. Hierin eindelijk weer eens creativiteit en enthousiasme 
in kwijt gekund.

Ook de digitale sint boodschappen en live- streams werden een succes. Fijn om hier weer 
toneelvrienden te hebben ontmoet en te zien hoe men creatief wist te zijn op app en Facebook 

en andere social media. Hulde ook aan twee Cecilia vrienden die ondersteunden met Zoom 
account aanvragen en alles wat hierbij kwam kijken.

Gelukkig mochten de schoolbezoeken van de Sint ook doorgaan. De accommodatie bij 
Foreholte bleek uitermate geschikt om ons aan afstand te houden, zoals noodzakelijk in deze 

Covid periode.
De kerstman sloot het toneeljaar af. 

Persoonlijk heb ik met jubileumliedjes schrijven, videofilmpjes opnemen, Sint film, roetveeg 
boodschappen- en livestream het jaar met een beetje toneelgevoel afgesloten.

Ons samenzijn heb ik enorm gemist. Ik heb jullie gemist, ik heb jou gemist.
Figuurlijk maar zo her en der ook letterlijk. We kwamen nog wel eens handjes tekort…..

2021 is gestart, wat het gaat brengen weet niemand.
Ik hoop dat we elkaar snel weer mogen zien en omhelzen. Dat we onze passie weer ten tonele 

mogen brengen; dat we zingen en spelen, dat we lachen en delen.

Lieve toneelgroet,
Lida
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Lieve	CV-ers,	

Via	de	ADC	willen	Edward	en	ik	aan	jullie	meedelen	dat	wij	ons	lidmaatschap	bij	Cultuur	Verhe[	
hebben	opgezegd.	In	het	afgelopen	jaar	hebben	we	herhaaldelijk	overdacht	en	gesproken	over	het	
wel	of	niet	lid	blijven	van	de	vereniging.	We	hebben	aan	het	eind	van	2020	de	knoop	doorgehakt.	
Natuurlijk	is	het	niet	in	een	paar	zinnen	samen	te	vaYen	wat	Cultuur	Verhe[	ons	beiden	in	de	

afgelopen	25	jaar	hee[	gebracht.	PrachCge,	leuke,	hilarische	toneelstukken,	theatervoorstellingen,	
Sinterklaasbezoeken	en	musicals,	leuke	uitjes,		penningmeesterschap,	PR-	en	leescommissie,	mooie	

en	waardevolle	vriendschappen…..	en	zo	kunnen	we	nog	wel	even	doorgaan.		

Maar	het	is	mooi	geweest!	Voor	ons	voelde	het	goed	om	op	dit	moment	te	stoppen.	Wij	willen	met	
dit	berichtje	iedereen	binnen	de	vereniging	(bestuur,	alle	commissies	en	alle	leden)	bedanken	voor	
de	samenwerking	op	welk	gebied	dan	ook.	Dank	voor	al	het	plezier,	lachen,	spelen	en	delen	van	lief	

en	leed.	

Wij	wensen	jullie	allemaal	nog	een	mooie	en	gezellige	toekomst	bij	de	vereniging	toe.	Wij	komen	
de	toekomsCge	voorstellingen	zeker	bezoeken	en	zullen	alle	acCviteiten	blijven	volgen.	Hoe	dan	

ook,	de	vriendschappen	blijven	en	wij	zullen	de	meesten	van	jullie	op	de	een	of	andere	manier	nog	
wel	eens	tegenkomen	in	Voorhout.	Dan	praten	we	gewoon	verder…………..	

Liefs,	Edward	en	HenriëYe

LEUKE NIEUWTJES 

Chris en Yolanda zijn vorige jaar met 
Pensioen gegaan. 
Casper heeft sinds 5 januari een eigen woning 
in Sassenheim.  
Danielle gaat Voorhout verlaten en woont per 
21 Februar i in Noorden (Gemeente 
Nieuwkoop). Ze blijft lid van Cultuur Verheft.  
Lida komt juist in Voorhout wonen, zij krijgt 
op 2 april de sleutel van haar nieuwe huis.  
Caroline is benoemd tot erelid van v.v. 
Foreholte en ze heeft de ‘Gouden Speld’ van 
de KNVB mogen ontvangen! 

WIJ VERWELKOMEN RHOMAN 

ALS NIEUW LID VAN CV 

HOPELIJK MAG JE SNEL DE PLANKEN OP!

HEB JE ZELF EEN LEUK NIEUWTJE/
WEETJE VOOR IN DE ADC? MIS JE 
MISSCHIEN IETS WAAROVER JE 
GRAAG MEER HAD WILLEN LEZEN? 
VOEL JE VRIJ OM JOUW BIJDRAGE 
AAN TE LEVEREN. MET JULLIE 
HULP VULLEN WIJ HOPELIJK  
WEER EEN MOOIE CV ADC. 


