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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 najaarsproductie 2012.  
 

Op zaterdagavond 3 november en zondagmiddag 4 november 2012 spelen wij in Theater 

de Luifel te Heemstede ‘Kortsluiting’, 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 ‘Kortsluiting’ 
Het leven van Victor neemt een dramatische wending als hij er    

langzaam achter komt dat hij zijn grip op de werkelijkheid aan  

het verliezen is. 

    Hij raakt zijn geheugen kwijt, herkent mensen soms niet en kan 

niet goed uit zijn woorden komen.  

    Op allerlei manieren probeert hij zijn vergeetachtigheid te 

verbergen. Ook zijn naasten zoeken naar wegen om met de 

nieuwe situatie om te gaan.  

  Haye v.d. Heyden heeft dit kwetsbare onderwerp prachtig 

uitgewerkt op zijn bekende relativerende en humoristische 

manier.  

   Een tragikomedie met diepgang! 

 

 ‘Kortsluiting’ wordt gespeeld door Ed Leuven, Yvonne Sipman, 

Amina Tarrass en Gerda van der Linden. 

    De regie is in vertrouwde handen bij Jaap van Zelst. 

 

 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. 

        

Kaarten bestellen voor ‘Kortsluiting’ 
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 19.30 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 
In elke nieuwsbrief kijken wij graag even terug op de afgelopen periode. 

Velen van u zagen op 8 en 9 juni 2012 in Theater de Luifel ‘Momenten van Geluk’ van Alan 

Ayckbourn. Hieronder enkele foto’s uit een prachtige reportage. Meer zien?  

Klik dan hier voor alle foto’s. Een videoregistratie van de voorstelling vindt u op onze website. 
 

   
           

         Jan Bram Risseeuw, Hein Kruijver                  Franklin van der Erf en Bianca Nunnink 

                    en Amber Arnoldus 
 

Ook leuk… 
In de afgelopen periode is er uiteraard hard gewerkt aan ‘Kortsluiting. Maar dat is lang niet alles 

wat er bij Alberdingk Thijm gebeurt. Om maar eens een paar dingen te noemen: 

- De Thijm-jongerentak is onder leiding van eigen (oudere) leden enthousiast aan het repeteren. 

Sophie van Dijk, Elise de Mon, Amber van Riessen, Doris de Bruijn en Tamar Sipkes werken toe 

naar een bijzondere voorstelling in maart 2013. 

- Op 9, 10, 23 en 24 november a.s. verlenen wij onze medewerking aan de 

‘Wild met Wijnavonden’ bij Brasserie Beeckestijn in Velsen-zuid.  

Kijk voor meer informatie op www.brasseriebeeckestijn.nl  

- Regelmatig worden uitjes en thema-avonden georganiseerd.  

Zo was er eind september een torenrondleiding in de Grote Kerk, gevolgd door een heerlijke lunch. 
  

 In memoriam Hannah van den Eijkhof (1945 – 2012) 
In augustus 2012 overleed veel te vroeg Thijm-lid in hart en nieren Hannah    

van den Eijkhof. Met een onderbreking van enkele jaren was zij al sinds 1988  

verbonden aan onze vereniging. Hannah speelde vele prachtige rollen, maar  

was ook achter de schermen actief, o.a. als lid van onze pr-commissie (PRAT).  

We zullen haar inbreng en aanwezigheid erg missen. 

           

Hoor de wind waait door de bomen… 

 
Zoals u waarschijnlijk weet verzorgt Alberdingk Thijm al vele jaren  
Sinterklaasbezoeken aan huis, bedrijven, scholen en verenigingen. 

  De eerste reserveringen zijn alweer binnen. Ook geïnteresseerd? 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bianca Nunnink,  

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

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

                              
 

Tot slot 
Nieuwsgierig naar onze vereniging? Kom gerust eens kijken. U bent van harte welkom! 

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

naar thijmgroep@gmail.com.  
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