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Beste donateurs en vrienden van Alberdingk Thijm, 
 

Het doet ons plezier u middels onze nieuwsbrief weer te kunnen informeren over gebeurtenissen 

binnen onze vereniging. 
 

Uiteraard vragen wij uw speciale aandacht voor onze najaarsproductie.  

Op zaterdagavond 17 en zondagmiddag 18 december a.s. spelen wij in Theater de Luifel 

twee eenakters: ‘Welkom in Shanghai’ van Martin Schouten onder regie van Krijn Kluft en ‘De 

Witters’ van Hans Andreus onder regie van Wil Parijs. Aanvang zaterdag: 20.15 uur; aanvang 

zondag: 14.30 uur. 

Wij verheugen ons zeer op uw komst! 
 

Met vriendelijke groet, 
Bestuur en leden Alberdingk Thijm 

 -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-       

 

     Krijn Kluft over ‘Welkom in Shanghai’ 

   ‘Frits is een oude fotograaf. Fotograferen kan hij niet meer, hij is  
           blind geworden.  Elke dag komt Eva, een jonge studente in het 

souterrain, zijn oude werkplek. Zij wil om af te studeren een 
dissertatie schrijven over het werk van Frits. Het hele archief van 

   Frits wordt voor dat doel door Eva geïnventariseerd. Daarvoor  
bekijkt zij vele foto’s en Frits spreekt zijn geheugen aan om  plaats  

      en handeling  van de foto’s  te benoemen. Dan pakt Eva een foto   
      die de bijeenkomst een heel andere wending geeft. Werkelijkheid 
       en fictie lopen opeens door elkaar.’ 
              Een prachtig gegeven voor een  bijzondere eenakter van Martin Schouten, die  gespeeld wordt door nestor  

Nol Stuvel en nieuwkomer Tamar Sipkes.  

   

Wil Parijs over ‘De Witters’ 
 
 

‘Witters. Wie kent ze nog? Gespecialiseerde schilders die met gebluste kalk 
muren en plafonds wit en vooral vochtvrij maakten. De witters zijn vervangen 
door de doe-het-zelvers die bij Gamma of Praxis een potje afwasbare latex 
kopen. Maar in deze eenakter krijgt u er nog twee te zien. Kees en Jan. 
Vaklieden. Mannen van het betere handwerk. Maten zijn het ook, hoewel hun 
vriendschap een behoorlijke deuk heeft opgelopen. Hoe dat komt? Familie-
perikelen zullen we maar zeggen. En ook de komst van de vrouw des huizes 
stelt die vriendschap danig op de proef. We moeten maar afwachten of ze nog 
samen door één deur kunnen.’ 
Een komische eenakter van Hans Andreus, gespeeld door Ed Leuven, Jan Bram 
Risseeuw en Bianca Nunnink. 

         

Kaarten bestellen 

Donateurs hebben recht op één of twee gratis kaarten en krijgen apart bericht van onze secretaris.  

Losse / extra kaarten à € 12,50 zijn te bestellen door: 

- (bij voorkeur) een e-mail te sturen naar thijmgroep@gmail.com met vermelding van gewenste  

datum en aantal kaarten, òf 

- te bellen met 06-43544556 (b.g.g. kunt u de voicemail inspreken). 

De kaarten liggen dan op de avond van de voorstelling vanaf 19.15 uur tegen contante betaling  

in Theater de Luifel voor u klaar. Pinnen is helaas niet mogelijk! 
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Een korte terugblik 

Graag kijken wij nog even terug naar de voorjaarsvoorstelling 2011. Op 17 en 18 juni jl. speelden 

wij onder regie van Jaap van Zelst ‘Jacks vrouwen’, een komedie van Neil Simon. Wil Parijs stond 

de hele avond op het toneel en speelde als Jack de sterren van de hemel. Deze wist zich omringd 

door maar liefst zeven vrouwen uit heden en verleden. 

Na afloop van de voorstelling was er een verrassing voor regisseur Jaap van Zelst. Ter gelegenheid 

van zijn 50-jarig toneeljubileum werd hij door Thijm in de bloemetjes gezet en kreeg hij uit handen 

van Chris Sipman de gouden insigne met zirkonia van de Nederlandse Vereniging voor 

Amateurtheater overhandigd. 
 
 

                  
 
   Wil Parijs en Maria Eldering in ‘Jacks vrouwen’    Jubilaris Jaap van Zelst en Chris Sipman 
 

 

          Onze vereniging steunen en voordeliger uit zijn? 

Als donateur van Alberdingk Thijm steunt u onze vereniging en bent u ook nog eens voordeliger 

uit. De donatie bedraagt namelijk €20,00 per persoon per jaar; hiervoor ontvangt u één kaart  

voor onze voorjaarsvoorstelling en één kaart voor onze najaarsvoorstelling.  

Uiteraard is een donateurschap voor twee personen ook mogelijk. Voor € 40,00 per jaar heeft u 

dan recht op twee gratis kaarten per voorstelling. 

 

           Meldt u aan als donateur via thijmgroep@gmail.com en profiteer direct! 

 
Welkom! 
Zoals bekend heeft Loek Garsten enige tijd geleden na vele jaren  

trouwe dienst het penningmeesterschap van Alberdingk Thijm 

ingeruild voor het welverdiend erelidmaatschap. 

Het was niet eenvoudig, maar we hebben gelukkig een uitstekende 

opvolger gevonden. Tijdens de laatste algemene ledenvergadering 

is mevrouw Penny(!) Sandford aangetreden als de nieuwe penning- 

meester van onze vereniging. Wij zijn heel blij met haar komst en 

wensen haar veel succes, maar vooral veel plezier toe. 

 

Kom er ook bij! 
Lijkt het u ook wel wat om toneel te spelen of op een andere manier mee te werken aan een 

productie? Kom dan eens kijken op een repetitieavond. U bent van harte welkom! 

Stuur even een mailtje en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op! 

 

Tot slot 
Kent u iemand die het ook leuk zou vinden deze digitale nieuwsbrief te ontvangen of wilt u de 

nieuwsbrief juist niet meer ontvangen? Laat het ons even weten via thijmgroep@gmail.com 

Ook voor andere berichten en uw op- of aanmerkingen kunt u terecht op dit adres. 
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