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Beste donateurs en vrienden van Alberdingk Thijm, 
 

Met veel plezier sturen wij u een nieuwe editie van onze nieuwsbrief met hierin uiteraard speciale 

aandacht voor onze voorjaarsproductie. 

 

Op vrijdagavond 8 en zaterdagavond 9 juni a.s. spelen wij in Theater de Luifel te 

Heemstede ‘Geluksmomenten’, een blijspel van Alan Ayckbourn onder regie van Marijke Kots. 

Aanvang vrijdag: 20.15 uur.  

Aanvang zaterdag (i.v.m. EK-wedstrijd Nederland-Denemarken): 20.30 uur.   

Wij verheugen ons zeer op uw komst! 
 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur en leden Alberdingk Thijm 

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

Veel plezier! 
Veel plezier… dat hebben wij (gehad) 

tijdens de repetities van ‘Momenten van 

geluk’. Wat is het toch leuk om met een 

enthousiaste groep mensen onder leiding 

van Marijke Kots te werken aan een 

productie! 

Veel plezier… dat wensen wij u bij het 

zien van dit blijspel, waarin ingenieus 

wordt geschakeld tussen heden, verleden 

en toekomst!  

‘Momenten van geluk’ wordt gespeeld 

door Ed Leuven, Yvonne Sipman, Franklin 

van der Erf, Bianca Nunnink, Jan Bram 

Risseeuw, Amber Arnoldus, Jan Hoetmer 

en Hein Kruijver. 

  

Marijke Kots over ‘Momenten van geluk’ 
‘Deze keer brengen wij een echte Ayckbourn op de planken, het verhaal van de familie  

Schaafsma: vader, moeder en twee zonen met hun partners. Omdat moeder jarig is komt de 

familie bij elkaar. 

Zijn er momenten van geluk op deze avond? Zeker wel, maar je moet ze wel willen, kunnen  

en durven zien. Zijn zij misschien teveel bezig met ‘wat brengt de dag van morgen ons’ en  

‘hoe hebben wij het gisteren gedaan?’  

 Jammer!  
Helaas is het (in ieder geval voorlopig) niet meer mogelijk ’s avonds uw auto te parkeren op het 

naast Theater de Luifel gelegen parkeerterrein van de kerk. Gelukkig is er in de wijk (met name  

tegenover) het theater voldoende parkeergelegenheid.        

Kaarten bestellen voor ‘Momenten van geluk’ 
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; 

- 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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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! 

Een korte terugblik 
In elke nieuwsbrief kijken wij graag even terug op de afgelopen periode. 

Velen van u zagen op 17 en 18 december 2011 in Theater de Luifel twee zeer verschillende 

eenakters. Gestart werd met het bijzondere, soms ontroerende ‘Welkom in Shanghai’ met Nol 

Stuvel en Tamar Sipkes. Na de pauze was het tijd voor de luchtige, komische eenakter  

‘De witters’ met Jan Bram Risseeuw, Ed Leuven en Bianca Nunnink. Het publiek genoot met volle 

teugen! Leuk om te vermelden is dat ‘Welkom in Shanghai’ inmiddels driemaal met groot succes  

is uitgespeeld. 
 

    
           

           Nol Stuvel en Tamar Sipkes         Jan Bram Risseeuw en Ed Leuven 

 

Bij Alberdingk Thijm wordt niet alleen toneel gespeeld. Regelmatig zijn er verenigingsuitjes of 

thema-avonden. Zo was het afgelopen jaar onze repetitieruimte al eens omgetoverd tot kookstudio 

en hielden we een knusse ‘midwinteravond’, waarbij velen zich door dit thema lieten inspireren om 

een voordracht of lied ten gehore te brengen.  

Vermeldenswaard is verder dat onder leiding van onze voorzitter Krijn Kluft een start is gemaakt 

met een jongerengroep binnen Alberdingk Thijm. Hier gaat u zeker nog meer van horen! 

  

 In memoriam Henriëtte Vosse (1931 – 2011) 
 In december 2011 overleed tot ons verdriet onze oud-voorzitter Henriëtte 

  Vosse. In 1997 trad zij aan als voorzitter van onze vereniging en  

 gedurende vele jaren zette zij zich met hart en ziel voor Alberdingk Thijm 

en haar leden in. Henriëtte zat altijd vol plannen en van veel van haar 

initiatieven plukken wij nog altijd de vruchten. 

 Wij zijn haar veel dank verschuldigd en zullen haar erg missen. 

           

 Gelukwensen! 

                           

                          Alberdingk Thijm feliciteert Uitgeverij Luna van harte met het  
                                   25-jarig bestaan van de UIT-krant!      

                                              

Tot slot 
Nieuwsgierig geworden naar onze vereniging? Neem dan eens een kijkje op onze geheel 

vernieuwde website: www.alberdingk-thijm.nl  

mailto:thijmgroep@gmail.com
http://www.alberdingk-thijm.nl/

