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Beste donateurs en vrienden van Alberdingk Thijm, 
 

Met veel plezier sturen wij u een nieuwe editie van onze nieuwsbrief met de nodige wetens-

waardigheden over onze vereniging.  

Uiteraard vragen wij uw speciale aandacht voor onze voorjaarsproductie 2013. 

Op het programma stond ‘In het tuinhuis’ van Jane Bowles onder regie van Marianne Narold. 

Door omstandigheden hebben wij deze voorstelling helaas moeten uitstellen. 

Daar het niet mogelijk bleek om op zo korte termijn een nieuw stuk in te studeren, werd  

naarstig gezocht naar goed alternatief. En dat is zeker gelukt! 

Wij zijn heel blij dat Toneelstichting KDO uit Beverwijk bereid is gevonden hun succesvolle 

voorstelling ‘Gouwe handjes’ voor ons te spelen. 
 

Op zaterdagavond 29 juni en zondagmiddag 30 juni 2013 speelt Toneelstichting KDO  

in Theater de Luifel te Heemstede ‘Gouwe handjes’, een tragikomedie van Haye van  

der Heyden. 

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 

 

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

        Over ‘Gouwe handjes’ 
Louis is een rijke, gepensioneerde zakenman. Emma is zijn grote 

liefde. Op haar sterfbed laat zij Louis beloven dat hij op zoek gaat 

naar een ander. Maar na een goed huwelijk is dat niet zo makkelijk. 

Het liefst zou hij Emma achterna gaan. Tot na een toevallige 

ontmoeting het leven voor hem weer gaat sprankelen. 

Zijn dochter, werkster en schoonzuster hebben elk zo hun eigen 

motieven om het nieuwe geluk van Louis te dwarsbomen… 

 

    Als geen ander weet Haye van der Heyden een serieus thema met  

  veel humor te verbinden. Hij schreef ‘Gouwe handjes’ speciaal voor 

John Kraaijkamp en kreeg er in 2002 de Visser-Neerlandiaprijs voor. 

 

De regie is in handen van Jaap van Zelst, die ook bij diverse 

voorstellingen van Alberdingk de artistieke leiding had. 

 

  

Kaarten bestellen voor ‘Gouwe handjes’ 
Donateurs hebben recht op 1 of 2 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 / sms-en met 06-43544556 (b.g.g. kunt u de voicemail inspreken). 

U ontvangt een bevestiging van uw bestelling. De kaarten liggen drie kwartier vóór de voorstelling 

tegen contante betaling in Theater de Luifel voor u klaar. Pinnen is helaas niet mogelijk! 

 

Jammer!  
Helaas is het 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. 
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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 3 en 4 november 2012 in Theater de Luifel ‘Kortsluiting’ van Haye van der 

Heyden. Leuk om te vermelden: “Kortsluiting’ is een aantal malen met succes uitgespeeld. 

Voorstelling gemist? Een volledige videoregistratie vindt u op onze website. 
 

      
           

   Gerda van der Linden en Amina Tarrass               Yvonne Sipman en Ed Leuven                   
 

Trots! 
Begin dit jaar is Alberdingk Thijm officieel leerbedrijf geworden voor de MBO-opleiding Artiest.  

Inmiddels hebben Manon Kroezen, Elise de Mon en Sophie van Dijk op diverse locaties met  

succes hun eindvoorstelling ‘Cisterna’ gespeeld. 

 

Leuk! 
Het ligt in de bedoeling om in september 2013 een aantal eenakters te spelen in ‘de studio’,  

onze eigen repetitieruimte in de Lange Wijngaardstraat in Haarlem.  

Misschien een leuke gelegenheid om op een informele manier nader kennis te maken met  

onze vereniging. Wellicht krijgt u zelfs wel de smaak te pakken… 

Over exacte data en tijden ontvangt u nog nader bericht. 

 

Welkom! 
Alberdingk Thijm is altijd blij met nieuwe leden, dus schroom niet en kom eens bij ons kijken! 

Kijk voor meer informatie op onze website www.alberdingk-thijm.nl of stuur een mailtje  

naar thijmgroep@gmail.com  
 

Pepernoten! 
De zomer is nog maar net begonnen, maar wij denken wij al weer aan Sinterklaas!  

Al vele jaren verzorgt Alberdingk Thijm bezoeken van Sint en zijn Pieten bij u thuis, uw vereniging 

of bedrijf. Interesse? Neem voor informatie of boekingen even contact op met Bianca Nunnink  

via e-mail: bmnunnink@zonnet.nl of tel.: 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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