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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 2013: ‘De goede dood’ van 

Wannie de Wijn onder regie van Yardeen Roos. 
 

Ditmaal spelen wij onze voorstellingen op twee verschillende locaties: 

- op zaterdag 2 november in Theater de Luifel, Herenweg 96 te Heemstede 

- op zaterdag 9 november in Theater Klein Vredenhof, Van Oldenbarneveltlaan 17 te 

Haarlem. 

Op beide avonden is de aanvang om 20:15 uur. 
 

Wij verheugen ons zeer op uw komst! 

 

Bestuur en leden Alberdingk Thijm 
          -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-    

Over ‘De goede dood’ 
In 'De goede dood'  stappen we binnen in de woonkamer van 

Bernhard waar zijn familie en een enkele vriend bij elkaar 

gekomen zijn op de avond voor zijn dood. Om negen uur de 

volgende ochtend gaat hij sterven.  

Ieder denkt er het zijne van en gaat er op zijn eigen 

karakteristieke manier mee om. Terwijl buiten de wind om het huis 

raast, stormt het binnen van de emoties.  

In deze mooie tragikomedie van Wannie de Wijn, waarin muziek 

een belangrijke rol speelt, worden aangrijpende scènes afgewisseld 

met de nodige humor. 

‘De goede dood’ wordt gespeeld door Tamar Sipkes, Bianca 

Nunnink, Nol Stuvel, Wil Parijs, Jan-Bram Risseeuw en Ed Leuven. 

De regie is in handen van Yardeen Roos. Onder haar inspirerende 

leiding is heel intensief gewerkt aan deze voorstelling met een nog 

altijd controversieel onderwerp.  

Yardeen: “Wanneer kunnen we zeggen dat ‘de dood goed is’ zoals 

de titel van dit toneelstuk ons doet vermoeden? Dat vraag ik mij 

af, samen met de spelers van Alberdingk Thijm.’’  

 

Kaarten bestellen voor ‘De goede dood’ 
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/locatie 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 of Theater Nieuw Vredenhof 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 nu aan als donateur via thijmgroep@gmail.com en profiteer direct! 
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Een korte terugblik 
Op 29 en 30 juni jl. speelde Toneelstichting KDO uit Beverwijk onder regie van Jaap van Zelst  

voor ons ‘Gouwe handjes’ van Haye van der Heyden. Alle aanwezigen waren het er over eens: 

fijne voorstellingen en een prima alternatief voor de verzette voorstelling ‘In het tuinhuis’ van  

Jane Bowles. 
 

Op 14 en 15 september was Alberdingk Thijm een van de vele deelnemers aan ‘023Uur Haarlem 

Cultuur – Stad als Podium’. Voor die gelegenheid was onze repetitieruimte in de Lange 

Wijngaardstraat 17 omgetoverd tot een heus mini-theater. Verdeeld over het weekend werden 

maar liefst drie verschillende eenakters opgevoerd. Zo kon het publiek op zaterdagavond genieten 

van ‘Cisterna’, het zelf geschreven eindexamenproject van Manon Kroezen, Elise de Mon en 

Sophie van Dijk. Op zondagmiddag speelden Wil Parijs, Bianca Nunnink, Janna Handgraaf en 

Franklin van der Erf de eenakter ‘Post’ van Frank Roumen. Amber van Riessen en Tamar Sipkes 

speelden dezelfde middag de absurdistische eenakter ‘Ladies and Dogs’. 

De reacties van het publiek waren zeer enthousiast. Voor herhaling vatbaar dus! 

 

       

                            Drie eenakters in onze eigen studio: Cisterna – Post – Ladies and Dogs 
 

Leuk! 
Van 20 december t/m 5 januari a.s. staat in de Haarlemse stadsschouwburg de kerstvoorstelling  

‘Scrooge’. Eén van de vele medewerkenden (waaronder Peter de Jong, Joost Prinsen en Elsje de 

Wijn) is onze eigen Franklin van der Erf. Alleen daarom al van harte aanbevolen! Kijk voor meer 

informatie op www.scroogehaarlem.nl 

 

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  
 

Hoort de wind waait… 

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. 

 

Sponsors 
De adverteerders in ons programmaboekje, we kunnen niet zonder ze!  

Dank aan: Witte Swaen bruidsstyling, Haarlem online, loodgietersbedrijf HCM van Dijk, Sander 

Tweewielers, Wilgenhaege Vermogensbeheer,café Bruxelles, C’est bon Zandvoort, slagerij Van ’t 

Hoff, en Kiebert natuurlijk. 

 

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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