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Beste donateurs en vrienden van Alberdingk Thijm, 
 

Het doet ons plezier u ook dit voorjaar weer middels onze nieuwsbrief te kunnen informeren over  

gebeurtenissen en activiteiten binnen onze vereniging. 
 

Uiteraard vragen wij uw speciale aandacht voor onze voorjaarsproductie.  

Op vrijdag 17 en zaterdag 18 juni a.s. spelen wij in Theater de Luifel onder regie van Jaap 

van Zelst ‘Jack’s vrouwen’ van Neil Simon. Aanvang op beide dagen: 20:15 uur. 

Wij verheugen ons zeer op uw komst! 
 

Met vriendelijke groet, 
Bestuur en leden Alberdingk Thijm 

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

 

Regisseur Jaap van Zelst over ‘Jack’s vrouwen’: 

‘Jack, een schrijver die liever in zijn fantasiewereld leeft dan de 

realiteit onder ogen te zien, neemt het publiek mee in zijn wereld 

van frustraties, tegenslagen, wantrouwen en geluk. Zijn eerste 

vrouw is jaren geleden gestorven bij een ongeval en nu staat zijn 

tweede vrouw op het punt hem te verlaten. Zoals velen heeft hij 

moeite om confrontaties aan te gaan en vlucht hij in zijn eigen 

fantasieën. Zijn fantasie waar hij almachtig is, waar hij zelf 

bepaalt wat er gezegd wordt en door wie...  

Spijtig genoeg voor Jack keert zijn fantasie zich hoe langer hoe 

meer tegen hem. Hij verliest de grip op de realiteit en alles begint 

door elkaar te vloeien. Kan hij hieruit nog gered worden? En zo ja, 

wie zal hem redden? Zijn naïeve, eerste (dode) vrouw, zijn 

denkbeeldige, eigenzinnige psychiater, zijn bezorgde, 

denkbeeldige zus, hijzelf, zijn moeder... ?  

Dit stuk brengt een mix van leuke en ontroerende momenten door 

middel van flashbacks, fantasie en realiteit.’ 

          

‘Jack’s vrouwen’ wordt gespeeld door Wil Parijs, Bianca Nunnink, Amina Tarrass, Gerda van der 

Linden, Conny Beaufort, Maria Eldering, Jasmijn Verwijs en Amber van Riessen.  
Zij staan garant voor een vrolijke, bijzondere toneelavond. 

Kaarten bestellen 

Donateurs hebben recht op 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! 

 

          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! 
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Een korte terugblik 

Graag kijken wij nog even terug naar de najaarsvoorstelling 2010. Nou ja, najaarsvoorstelling… 

We speelden op 18 en 19 december en buiten woedden sneeuwstormen en was het spiegelglad.  

Via de media kwam het advies vooral thuis te blijven. Wat te doen? Er werd overwogen de 

voorstellingen af te blazen, maar uiteindelijk werd daar toch niet voor gekozen. 

Gelukkig maar! Want hoewel er natuurlijk afzeggingen waren, speelden we twee avonden voor  

een goed gevulde zaal ‘Kortsluiting’ en ‘Post’.  

Hulde aan iedereen die ijs en sneeuw trotseerde en met name aan onze trouwe (vaak niet meer  

de jongste) donateurs! 

 

     
 
  v.l.n.r. Wil Parijs, Franklin van der Erf, Nol         Ed Leuven en Hein Kruijver in ‘Post’ 
Stuvel en Gerda van der Linden in ‘Kortsluiting’ 
 

Hierboven ziet u enkele van de altijd fraaie foto’s van onze huisfotograaf Bert Reemer. 

Bekijk ze eens op http://picasaweb.google.com/Thijmgroep    

In memoriam  

Op 24 januari jl. overleed ons erelid de heer Wiet Brandenburg.  

Eerst als penningmeester en later als voorzitter heeft hij zeer veel  

voor Alberdingk Thijm betekend. Ook in de jaren daarna konden  

wij altijd op hem rekenen voor steun en advies.  

Tijdens onze voorstellingen zullen wij zijn bulderende, aanstekelijke  
lach node missen. 

 

Kom erbij! 
Lijkt het u ook leuk mee te werken aan een productie en misschien wel lid te worden van onze 

vereniging? 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! 

 

De zomer moet nog beginnen… 
 

  

 …en toch denken wij alweer aan Sinterklaas! 

Zoals u waarschijnlijk weet verzorgt Alberdingk Thijm al vele jaren  

zowel huisbezoeken als bezoeken aan bedrijven, scholen en verenigingen. 

Veel van onze ‘vaste klanten’ boeken eind van de zomer al om zo 

verzekerd te zijn van een onvergetelijk Sint-bezoek. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bianca Nunnink,  

 al vele jaren de secretaresse van onze Sint Nicolaas, via een mail naar 

bmnunnunk@zonnet.nl of een telefoontje naar 06-12885632. 

 

 

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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