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Geachte donateurs, beste vrienden van Alberdingk Thijm, 

Middels deze nieuwsbrief wensen bestuur en leden van Alberdingk Thijm u van harte 

   een gelukkig, gezond en inspirerend 2010! 

 Wij bedanken u graag voor uw steun en belangstelling in 2009 en hopen natuurlijk ook in het  

nieuwe jaar op u te mogen rekenen. 
 

Alberdingk Thijm kijkt terug op een goed 2009: 

Er is met veel plezier en grote inzet gewerkt aan mooie voorstellingen in Theater de Luifel: 

Zakenbloed en Zus & Co (regie: Nol Stuvel) en in de Stadsschouwburg van Haarlem:  

Vals (regie: Marijke Kots) en De Thuiskomst (regie: Ko van Leeuwen). 

 

              
           Zakenbloed (februari 2009)      Zus & Co (februari 2009)               Vals (juni 2009)           De Thuiskomst (oktober 2009) 

 

We vierden het zilveren Thijm-jubileum van Ed Leuven en het 25-jarig toneeljubileum van  

Franklin van der Erf. Beiden ontvingen bij deze gelegenheid de zilveren insigne van het NVA.  
 

Misschien bent u ons tegengekomen als figuranten bij de jubileumfeesten van de Harddraverij 

Vereniging Santpoort e.o., of in een etalage bij de heropening van de Binnenweg in Heemstede. 

 

    
               Hein Kruijver portretteert zijn Gerda                 Nol Stuvel en Amber Arnoldus in de etalage van Hönkemöller 

  

 

 Verdrietig waren we toen op 21 juli ons erelid Jeanne Kruijver-Rubeling overleed. Aan een vol,  

rijk leven was een eind gekomen; het was goed zo. Jeanne was bijna 78 jaar lid van onze 

vereniging en inspireerde velen met haar talent, ijver en spelplezier. 
 

In december was Thijm zoals ieder jaar druk in de weer om de bezoeken van Sinterklaas in  

goede banen te leiden. Het was een hectische maar gezellige periode. 
 

  



 

 

 

Gedurende het hele jaar konden wij rekenen op de hulp van mensen van buiten de vereniging. 

Het voert te ver om iedereen bij name te noemen, maar vanaf deze plek willen wij hen van  

harte bedanken voor hun inzet. 
  

 Ook een welgemeend DANK U WEL aan onze sponsors / adverteerders. Mede door hun financiële 

bijdrage zijn wij in staat te blijven werken aan mooie, maar soms dure voorstellingen. 

 

 

 

 

  

           En zo zijn we aanbeland in 

 

         
 

 

 

 Wat gaat Alberdingk Thijm u brengen in dit nieuwe jaar?  
  

 Helaas kunnen wij u op dit moment nog geen compleet jaarprogramma van 2010 geven. 
 
 

 Wel kunt u alvast in uw agenda noteren dat wij onze voorjaarsvoorstelling spelen op 
   

                                   vrijdag 11 en zaterdag 12 juni 2010  

                              in Theater de Luifel te Heemstede 
 

 Onder regie van onze eigen Wil Parijs spelen wij dan voor u het blijspel ‘Vaders’ van  

 Haye van der Heijde. 

  

 Nadere bijzonderheden over deze voorstelling en andere geplande activiteiten kunt u lezen  

 in onze volgende nieuwsbrief. 

  

 

Ook maken wij u nog even attent op onze website www.alberdingk-thijm.nl  

Zo staan er bijvoorbeeld in de fotogalerie onder het kopje ‘Wie-is-wie’ prachtige foto’s van  

eerder gespeelde voorstellingen, gemaakt door onze huisfotograaf Bert Reemer. 

 

Tot slot dit: heeft u vragen of opmerkingen, wilt u eens een repetitie bijwonen, wilt u iemand 

aanmelden of uzelf afmelden voor de nieuwsbrief van Alberdingk Thijm, etc.:  

                      stuurt u dan even een mailtje naar thijmgroep@gmail.com  

 

Graag tot een volgende nieuwsbrief! 

 

 

Hartelijke groet, 

 

Bestuur en leden Alberdingk Thijm 

 


