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Geachte donateurs, beste vrienden van Alberdingk Thijm, 
 

Zoals beloofd in de nieuwsbrief van januari jl. brengen wij u middels deze nieuwe editie van  
onze nieuwsbrief weer op de hoogte van de gebeurtenissen en activiteiten binnen onze vereniging. 
 

Uiteraard vragen wij uw aandacht voor de komende voorstellingen: 
Op vrijdag 11 en zaterdag 12 juni 2010 spelen wij in Theater de Luifel onder regie van 
Wil Parijs ‘Vaders’ van Haye van der Heyden.  
Een kleine week later, op donderdag 17 juni 2010, geeft Thijm met de eenakter ‘Post’ van  
Frank Roumen acte de présence bij het 31e Kennemer Eenakter / Theaterfestival (KET-festival) 
in het Witte Theater in IJmuiden. 
 

Voor nu veel leesplezier en hopelijk tot ziens in Theater de Luifel en het Witte Theater. 
 

Met vriendelijke groet, 
Bestuur en leden Alberdingk Thijm 

 

 

Voorjaarsvoorstelling ‘Vaders’ van Haye van der Heyden 
11 en 12 juni 2010 in Theater de Luifel, Heemstede 
 

Spannende tijden voor onze eigen Wil Parijs! 
Na vele mooie rollen te hebben gespeeld, beleeft hij dit voorjaar zijn 

regiedebuut met de tragi-komedie ‘Vaders’. 

 

Maar wanneer je zoals Wil de beschikking hebt over talentvolle spelers 

als Bianca Nunnink, Franklin van der Erf, Amina Tarrass en  
Nol Stuvel en de spits geschreven teksten van Haye van der Heyden 
kan het bijna niet anders dan een succes worden. 
 

Donateurs hebben recht op twee gratis kaarten voor deze 

 voorstelling. Zij krijgen hierover apart bericht van onze secretaris. 
 

      

Losse / extra kaarten à € 12,50 zijn te bestellen door: 
- 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! 

 

 

 

 

 

    Spelers en regisseur hebben er zin in! 
    Achter de bank: v.l.n.r.: Bianca Nunnink,  

 Amina Tarrass en Wil Parijs. 
 Op de bank: Franklin van der Erf en 
 Nol Stuvel  

 

 
 
 

 
 

    



 

Eenakter ‘Post’ op KET-festival IJmuiden      
 

 Op donderdag 17 juni as. spelen Hannah van den Eijkhof, 
 Hein Kruijver, Wanda van Balen en Ed Leuven onder 
 regie van onze voorzitter Krijn Kluft de absurde, komische  

eenakter ‘Post’ van Frank Roumen. 

       

Tijdens het KET-festival (17 t/m 19 juni) kunt u elke avond 

genieten van drie vaak zeer verschillende eenakters,  

gespeeld door theatergroepen uit de regio. 

Kaarten zijn op de avond van de voorstelling verkijgbaar  

aan de kassa van het Witte Theater. 

Uiteraard van harte aanbevolen! 
 

 

 

In memoriam Cees Brüggemann (1944-2010) 
    

Op 26 februari jl. overleed ons erelid Cees Brüggemann.  

 35 Jaar geleden trad hij aan als penningmeester van Alberdingk Thijm,  

maar hij was veel meer dan dat. 

Cees was een inspirerend bestuurslid, een talentvol speler, maar  

bovenal een positief ingesteld en beminnelijk mens. 

Altijd konden wij rekenen op zijn advies en onvoorwaardelijke steun. 

 

Wij zullen hem heel erg missen. 

 
           
 

Het heeft Hare Majesteit behaagd…    
 

Op 29 april jl. werd Chris Sipman tot zijn verrassing  
benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. 
Hij kreeg deze koninklijke onderscheiding o.a. voor 

40 jaar trouwe inzet voor het amateurtoneel in het  

algemeen en voor Alberdingk Thijm in het bijzonder. 

Al decennia ontwerpt en bouwt Chris vakkundig en  

enthousiast onze decors. Daarnaast was hij jarenlang 

lid van het bestuur en is hij beheerder van onze 

eigen repetitieruimte, de Studio. 

 

In het najaar besteden wij feestelijk aandacht aan 

dit jubileum. 

 
Jubileum? Jubilea! 
 

Alberdingk Thijm prijst zich gelukkig met vele trouwe leden. 

Dit voorjaar vieren we het 12½-jarig toneel- en Thijmjubileum van Bianca Nunnink en  
Wil Parijs. Na afloop van onze voorjaarsvoorstelling ‘Vaders’ worden zij hiervoor in het zonnetje 
(en de bloemetjes) gezet.  

 

Website 

 

Helaas kampt onze website (www.alberdingk-thijm.nl) op dit moment met wat problemen.  

Zodra deze zijn opgelost, ontvangt u van ons een berichtje. 

 

Tot slot 
 

Wij hopen dat u deze nieuwsbrief met plezier hebt gelezen. 

Kent u iemand die het ook leuk zou vinden deze digitale nieuwsbrief te ontvangen? 

Stuur dan even een e-mail naar thijmgroep@gmail.com. 

Ook voor andere berichten en uw op- of aanmerkingen kunt u terecht op dit adres. 
 

 


