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IN MEMORIAM  
 

Op 18 september is Hermien van ’t Blik toch plotseling op 64-jarige 
leeftijd overleden. 

Zij was een bijzonder actief en betrokken lid van onze vereniging en 
een zeer gewaardeerde actrice. 
Het publiek heeft kunnen genieten van haar prachtige spel in heel 
veel verschillende karakters. 
 
Spelers lieten weten dat zij zich Hermien herinneren als een 
plezierige en geweldige actrice, zij was een enorme stimulans tijdens 
de repetities, wist nieuwkomers een veilig en vertrouwd gevoel in de 
cast te geven, maakte door haar perfect gespeelde personage het 
spelen/tegenspelen met haar niet moeilijk, op het podium en achter 
de coulissen hield zij iedereen zo nodig “bij de les”. 

Wij zullen haar missen. 
 Het Bestuur 

 

 

 

 

Hermien in één van haar 

glansrollen in januari 2013 

(verlate najaarsvoorstelling) 

 als Lady Bracknell in  

''Het belang van Ernst"  

van Oscar Wilde 

 
 



 
 

 

Woord  van  de  voorzitter.........   

 
In dit mooie jaargetijde, waar de kleuren tegen een blauwe lucht 
helemaal tot hun recht komen, hebben we afscheid moeten nemen 
van Hermien van ’t Blik. Hermien die kleur gaf aan onze vereniging 
door haar betrokkenheid en spel. 
 
Gedurende de zomerperiode hebben de activiteiten van onze Jan niet 
stil gelegen. In het kader van ons 155-jarig bestaan wordt flink 
gerepeteerd voor de voorstelling ''De Vrek'' en ik heb al veel plezier 
gehad toen ik een keer op één van de repetities aanwezig was.  
 
De website heeft een andere inkleuring gekregen en u wordt hierbij 
van harte uitgenodigd om ook uw ideeën en gedachtenspinsels op de 
site met ons te delen. 
 
Zaterdag 24 september jl. heeft een eerste ontmoeting 
plaatsgevonden tussen theatergroep Curtains-Up en onze Jan in het 
licht van het aangaan van een mogelijke alliantie. Onze vaste 
verslaggeefster van onze evenementen, Ans de Groot, verhaalt hier 
verder over in deze Beersberichten. 
 
Jan van Beers viert dit jaar haar 31e lustrum met een prachtige 
jubileumvoorstelling. En hoewel deze voorstelling nog moet 
plaatsvinden is het bestuur al bezig met het eenakterfestival in Baarn.  
Zojuist bereikte mij het bericht dat we hiervoor zijn ingeloot!! 
 
 
Ik wens u een kleurrijke herfst toe. 
 
Marijke  Dashorst 
 

 
 



 

 
‘Jan van Beers’ zoekt nieuwe voorzitter 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 april 2016 heeft Marijke Dashorst 
aangegeven dat zij haar voorzitterschap in 2017 wil beëindigen (zie notulen ALV, 
punt 10). Zij heeft al eerder kenbaar gemaakt dat zij deze functie in 2015 slechts 
als “interim-voorzitter” heeft aanvaard. De consequentie is dat zij haar functie 
per 5 april 2017, de datum van de volgende Algemene Ledenvergadering, zal 
neerleggen. 
De lezer van de Beersberichten wordt dan ook opgeroepen namen van personen 
voor te dragen voor de functie van voorzitter. Dat kunnen leden zijn, maar ook 
niet-leden die voor een dergelijke functie geschikt worden geacht en dan ook 
lid willen worden. 
De secretaris zal graag voorstellen in ontvangst nemen. Dit kan telefonisch  
(030 6032866) of schriftelijk (info@janvanbeers.nl). 

========================================================= 
 
Beersberichten voortaan digitaal 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 april 2016 is voorgesteld de 
Beersberichten voortaan via de e-mail te versturen met het doel om kosten te 
besparen (zie notulen ALV, punt 8). Het bestuur heeft dit voorstel overgenomen, 
maar zonder de financiële consequenties die daarbij werden genoemd. Dit 
betekent dat vanaf januari 2017 de Beersberichten als bijlage bij een e-mail zal 
worden toegezonden aan de leden en vrienden. 
Niet iedereen is hier blij mee en sommige leden en vrienden geven er de 
voorkeur aan om de Beersberichten in drukvorm per post te blijven ontvangen. 
Dit is mogelijk, maar dan is het nodig om dit aan de secretaris bekend te maken. 
Dit kan door middel van een e-mail naar info@janvanbeers.nl, waarin u het 
verzoek uitspreekt om de Beersberichten per post te willen blijven ontvangen. 
De leden en vrienden die niet over een e-mailadres beschikken blijven de 
Beersberichten uiteraard per post ontvangen. Zij hoeven geen actie te 
ondernemen. 
 
================================================================ 
 
Van de Redactie: in de vorige Beersberichten (zomereditie) is de publicatie  
van de notulen ALV weggevallen, daarom in deze editie. 
Ook de vermelding in 'Op de Rol' dat volgend jaar een lustrumopvoering 
zal plaatsvinden, was niet juist. Onze excuses hiervoor. 
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke 
Rederijkerskamer ‘Jan van Beers’, gehouden op 13 april 2016 om 
20:00 uur in Hotel Café Restaurant “De Biltsche Hoek”, gelegen 
aan De Holle Bilt 1, De Bilt 

 
1. Opening van de vergadering. 
De vergadering wordt geopend door de voorzitter. Zij heet de 22 aanwezige 
leden en vrienden van ‘Jan van Beers’ van harte welkom. Zij staat even stil bij 
het overlijden van Hans Willem du Croo en memoreert de grote betekenis  
die hij voor de vereniging heeft gehad.  
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
x Bericht van verhindering is ontvangen van erevoorzitter Jan van Zanen. 
x Bericht van verhindering is ontvangen van de leden Tonneke van 
 der Sluijs, Rob Alblas, Grarda Rensen en van enkele vrienden. 
x Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 15 april 2015. 
Als aanvulling op het 4e lid van punt 10 (Wat verder ter tafel komt/rondvraag) 
merkt de voorzitter op dat de naam “Beer’s Los” niet meer zal worden gebruikt. 
Er zijn verder geen aanmerkingen op de notulen. De notulen worden met dank 
aan de secretaris vastgesteld. 
 
4. Jaarverslag over 2015 van de secretaris. 
De secretaris, Joop de Groot, leest het verslag voor over het verenigingsjaar 
2015. Een diversiteit aan activiteiten is beschreven, zoals de deelname aan 
het eenakterfestival met de opvoering van “Tussen Kunst en Kitsch”, de 
opvoering van “De lange nasleep van de korte mededeling” en de 
najaarsproductie “Amateurs”, het voorjaarsevenement met de 
poëziemiddag, het najaarsevenement in de Botanische tuinen in de Uithof en 
de Algemene Ledenvergadering in De Bilt.  
 
Ook dit jaar hebben het bestuur en enkele leden zich gepresenteerd bij 
gelegenheden, zoals activiteiten van de universiteit, studentenverenigingen en 
bevriende toneelverenigingen. Dit jaar is vier keer een uitgave van de 
“Beersberichten” verschenen. 
 
Het volledige verslag zal in de Beersberichten worden gepubliceerd. 
 
 



 
 
 
5. Balans en Staat van Baten en Lasten 2015 
De penningmeester, Ria Keuker, presenteert het overzicht van de financiële 
ontwikkelingen over het afgelopen jaar: 
Helaas moet zij de leden dit jaar mededelen dat de exploitatierekening met 
een negatief saldo van € 311,- is afgesloten. Dit is niet de reden dat zij als 
penningmeester opstapt, maar het gaat haar wel aan het hart. Een en 
ander is te verklaren door teruglopende inkomsten. Het wegvallen van de 
gemeentelijke subsidie en het tegenvallende bezoekersaantal bij de 
najaarsvoorstelling zijn daarvan de belangrijkste redenen. Aan de 
uitgavenkant zijn zowel de regiekosten als de verenigingskosten daar debet 
aan. Deze laatste kosten zijn vooral veroorzaakt door de verschillende 
overlijdensadvertenties die we, naar aanleiding van het wegvallen van een 
aantal van onze zeer gewaardeerde leden, in de krant geplaatst hebben. 
 
Al met al draagt zij vol vertrouwen de taken van penningmeester, van een 
financieel gezonde vereniging, over aan haar opvolger Sandor de Gier. 
Hierbij wil zij de leden en vrienden van de Koninklijke Rederijkerskamer 'Jan 
van Beers' nogmaals hartelijk danken voor het in haar gestelde vertrouwen.  
 
6. Kascommissie. 
Ten gevolge van het plotseling overlijden van Hans Willem du Croo eerder 
dit jaar is aan Fred van Bockel gevraagd nog eenmaal plaats te nemen in de 
kascommissie. Samen met Jan-Cees de Jonge heeft hij de inkomsten en 
uitgaven van de vereniging aan een inspectie onderworpen. 
Jan-Cees meldt in het verslag dat de commissie de financiële administratie 
goed tegen het licht heeft gehouden. Daarbij heeft de commissie, gezien de 
actuele discussies omtrent de Panama-papers, vooral gelet op de 
betrouwbaarheid van de inkomsten en uitgaven door de penningmeester. 
Tot volle tevredenheid kon de commissie tot de conclusie komen dat de 
financiële documentatie klopte en dat zij de leden konden voorstellen het 
bestuur van de Koninklijke Rederijkerskamer ‘Jan van Beers’ decharge te 
verlenen betreffende de Jaarrekening 2015. Bij acclamatie werd hieraan 
door de aanwezige leden gevolg gegeven.   
Fred van Bockel en Jan-Cees de Jonge stellen zich niet beschikbaar om de 
boeken over 2016 te controleren. Jan Keuker en Peter van den Berg bieden  
zich aan om plaats te nemen in de kascommissie.  
Dit aanbod is bij acclamatie door de aanwezige leden aangenomen. 
 
De tekst van het verslag zal in de Beersberichten worden gepubliceerd. 
 



 

7. Wijziging bestuurssamenstelling 
Mevrouw M.L.(Ria) Keuker-Janssen is afgetreden. Marijke bedankte haar 
namens de leden voor haar inspanningen om de financiën van de vereniging  
te beheren en voor haar gastvrijheid voor bijeenkomsten van het bestuur.  
Haar ontslag is bij acclamatie door de aanwezige leden aangenomen. 
 
De heer S. (Sandor) de Gier heeft zich kandidaat gesteld voor de functie 
van penningmeester van de vereniging. Aangezien zich verder geen leden 
hebben aangemeld voor deze functie, is de aanwezige leden gevraagd 
met de benoeming akkoord te gaan.  
Zijn benoeming is bij acclamatie door de aanwezige leden aangenomen. 
 
8. Begroting 2016 
x Ook voor 2016 heeft de gemeente Utrecht ons helaas geen subsidie 
 toegekend. De reden die men opgeeft is dat men vindt dat wij over 
 voldoende middelen beschikken om onze activiteiten zelf te bekostigen.  
 Ook de subsidie van de Ridderschap van Utrecht is weggevallen. 
x In de begroting is ervan uitgegaan dat we van sponsoren dit jaar toch een 
 bijdrage van € 3.500,- mogen ontvangen. Eenieder is opgeroepen om voor 
 Jan van Beers actief te werven. 
x De kosten voor de eenakter lagen hoger dan vorig jaar, mede vanwege het 
 feit dat de regie moest worden ingehuurd. 
x Met  betrekking  tot  de  najaarsvoorstelling  is rekening gehouden met  
 € 9.000,- aan kosten en € 2.000 aan baten. De regiekosten vallen dit jaar 
 weer wat hoger uit. 
x Om het negatieve resultaat te beperken is de aanwezige leden gevraagd 
 akkoord te gaan met een verhoging van de kosten voor het lidmaatschap 
 en van de bijdrage van vrienden van € 5. 
x Beersberichten per post of per e-mail. Leden en vrienden zal worden 
 gevraagd wat zij liever hebben. Voor verzending per post zal een bijdrage 
 van €5 per jaar worden gevraagd als tegemoetkoming in de 
 verzendkosten. 
 
9. Najaars/jubileumvoorstelling 
Het project is enthousiast van start gegaan met een auditie. De keuze is gevallen 
op “De Vrek” van Molière. De tekst wordt door regisseur René Retèl bewerkt tot 
een wat modernere versie, zoals dat enkele jaren geleden ook met  
“Hamleto” is gebeurd. Op 19 april komen de spelers bijeen voor de rolverdeling.  
 
 
 
 



 
 
Er worden nog een man en een vrouw van omstreeks 30 jaar gezocht. De 
aanwezigen wordt gevraagd mee te helpen zoeken en met voorstellen te  
komen om deze rollen te kunnen invullen. 
 
10. Wat verder ter tafel komt/rondvraag. 
x Karen Hofstee deelt mee dat zij in gesprek is over de invulling van het 
 voorjaarsevenement in museum Oud Amelisweerd. De museumkaart is 
 van toepassing, er zal een rondleiding plaatsvinden en voor een hapje 
 en drankje worden gezorgd. Mogelijk wordt de datum aangepast 
 (eventueel samenvoegen met het najaarsevenement) en een 
 alternatieve locatie gekozen. Piet de Laat wijst op de mogelijkheid van 
 het Castellum in Leidsche Rijn. De evenementencommissie komt met 
 een voorstel. 
x Marijke Dashorst stelt voor een alliantie aan te gaan met “Curtains-Up”. 
 Dit zou kunnen leiden tot een voorstelling waarbij beide organisaties een 
 eenakter opvoeren, samen organiseren van workshops, gebruik maken van 
 elkaars netwerken en gezamenlijk subsidie aanvragen. In de toekomst zou 
 dat bijvoorbeeld kunnen resulteren in de organisatie van een “sketchtival” 
 waarbij een groot aantal verenigingen korte stukjes kunnen presenteren. 
 Piet de Laat vraagt of de culturen van beide organisaties niet tegenstrijdig 
 zijn. Marijke geeft aan dat de culturen eerder complementair zijn. 
 Desgevraagd hebben Gert Jaap Das en Dennis Hamwijk aangeboden een 
 plan van aanpak voor deze alliantie uit te werken. 
x Dennis Hamwijk spreekt zijn zorg uit over de contributie en vraagt zich 
 af of dit geen gevaar oplevert  voor het realiseren van de ambities.  
x Karen Hofstee maakt melding van een festival op 19 juni in C-Fort 
 Maarsseveen. Is dit iets voor een optreden? 
x Karen Hofstee vraagt of Marijke, die heeft aangegeven slechts één jaar 
 voorzitter te willen zijn, nog even blijft zitten. Marijke geeft aan dat zij 
 inderdaad van plan is niet veel langer voorzitter te willen blijven, maar dat 
 het nu niet het moment is om af te treden. Voor volgend jaar moet naar 
 een opvolging worden gezocht. 
x Piet de Laat vraagt of onze vereniging actief deelneemt aan het 
 congres in Den Bosch. Wij hebben ons niet opgegeven voor “Het 
 Wagenspel” maar er is  in het bestuur wel interesse het congres te 
 bezoeken. 
x Ria Keuker refereert aan de opmerking van Dennis Hamwijk over de 
 contributie. In de begroting wordt steeds gestreefd naar evenwicht  
 tussen inkomsten en uitgaven. De vraag blijft echter of het vermogen van 
 
 
 



 
 
  de vereniging heilig is. Dat is een vraag die in de toekomst moet worden 
 beantwoord door het bestuur. 
x Lisanne Verbeek memoreert dat de beschikbaarheid van de huidige 
 repetitieruimten volgend jaar vervalt. Zij vraagt eenieder ogen en oren 
 open te houden voor een betaalbare repetitieruimte voor 2017. 
 
11. Sluiting van de vergadering 
Marijke sluit de vergadering. Zij nodigt de aanwezigen uit om in de bar van 
het hotel een drankje te nuttigen. 
 
=================================================== 
 
Wie is Sandor de Gier.......? 
Een interview met onze nieuwe penningmeester 
 

 

.....een geboren en getogen Haarlemmer, 
maar inmiddels ook al weer 14 jaar 
woonachtig in Heemstede. 

 Op 24 oktober 2016 zal ik de 42-jarige 
leeftijd bereiken. Nog altijd vrijgezel, 
omdat liefde/relaties zich nu eenmaal 
ook niet laten dwingen. Na de HAVO ben 
ik HEAO Bedrijfskunde gaan studeren in 
Diemen.  

Mijn voorliefde voor cijfers en rapportages spreekt hier eigenlijk al uit. In 2000 
ben ik afgestudeerd en heb vervolgens diverse financiële functies bekleed, 
binnen zowel grotere en internationale organisaties als kleinere bedrijven. 
Sportief gezien ben ik actief met honkbal en softbal en, een beetje als een 
“noodzakelijk kwaad”, fitness om mijn conditie op peil te houden.  
Inmiddels ben ik al weer zo’n 25 jaar actief met deze sporten, ook als vrijwilliger 
en het zal wellicht niet verbazen dat ik ook penningmeester van mijn honkbal-
/softbalvereniging ben.  
Daarnaast mag ik graag wat piano spelen en ben onlangs dan ook weer met mijn 
pianolessen begonnen. Mijn repertoire is nog bescheiden, maar modern 
(Nederlandstalig) en klassiek komen hier mooi samen. Eigenlijk hou ik dus 
gewoon van alle soorten muziek. Heerlijk ook altijd in combinatie met theater, 
zeker live muziek. 
 
 



 
 
 
Wat doe je in het dagelijks leven? 
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als Financial Controller bij een 
handelsonderneming in levensmiddelen. Het betreft hier voornamelijk  
handel met het Midden-Oosten en Azië en naar hotels en retail in het 
bijzonder, een financieel gezien uitdagende business.  
Daarnaast ben ik eigenaar van De Gier Financiële Diensten, waarmee ik  
naast mijn werk als Financial Controller nog wat kleinere boekhoudingen  
doe voor ZZP’ers en stichtingen/verenigingen. 
 
Hoe ben je met “Jan van Beers” in aanraking gekomen? 
Ik ben, via mijn schoonzus Jolanda de Jong, die oprichtster is van theatergroep 
Curtains-Up, in 2011 penningmeester geworden van Stichting Curtains-Up.  
Aldus zijn ook de contacten met Jan van Beers ontstaan, waar zij in 2015 al 
eens “Het is niet zo dat wij er nog iets van kunnen maken” van regisseerde. 
Een mooie voorstelling waar ik toen ook naartoe ben geweest, mijn feitelijke 
eerste kennismaking met Jan van Beers.  
Toen begin dit jaar Jan van Beers op zoek ging naar een nieuwe 
penningmeester, waren de contacten al snel gelegd en hoefde ik niet lang  
na te denken om mij kandidaat te stellen. 
 
Heb je zelf ervaringen met (amateur)toneel? 
Mijn ervaringen met (amateur)toneel gaan terug tot de basisschool.  
Ik herinner mij nog hoe ik in “De Reünie” de rol van “Tom Zijlstra”, een 
bankdirecteur speelde. Op het toneel is het verder eigenlijk nooit iets 
geworden, maar ik ben wel in de financiële wereld gaan werken.  
 
Op interim basis ben ik vervolgens werkzaam geweest bij Toneelschuur 
Producties in Haarlem, waardoor ik toch weer met toneel in aanraking  
kwam en het cirkeltje rond was. Later kwamen deze ervaringen weer van pas 
toen ik penningmeester bij Stichting Curtains-Up werd en nu ook als 
penningmeester van Jan van Beers.  
Vooral dus achter de schermen ervaringen, maar wie weet wat de toekomst 
ooit nog brengt.  
       
 Grarda Rensen 
 

* * * * * * * 
 
 
 



 
 
 
Terugblik op het najaarsevenement: Niets…?! meets “De Vrek” 
 
Zaterdag 24 september, de zon hoog aan de hemel, helderblauwe lucht, de 
toon was gezet. Vrolijk reden we richting Utrecht, parkeerden de auto in de 
garage van het Griftpark en gingen op zoek naar de “gevangenis”.  
Immers vlak daarbij ligt Wolvenstraat 10, tenminste als er een brug over de 
singel zou zijn om over te steken. Niet getreurd, het weer stemde ons 
euforisch en de buurt al niet minder! “Niets” wees erop dat “iets”onze 
stemming zou bederven. 
 
We hebben het gevonden. Achter deur nummer 10 was de verrassing groot. 
Een smalle trap naar een souterrain. En als niets dan ineens iets zou worden 
hebben we hier toch werkelijk het eerste bewijs. Een heus theater 
ontvouwde zich. Genoeg voor een gezellig aantal mensen. Zelfs een heuse 
balustrade voor al degenen die niet aanwezig konden zijn. Zitjes met een 
aangekleed drankje voor wie daar zin in had. 
 
Het doel van deze ongekunstelde happening was uiteindelijk een 
kennismaking tussen theatergroep Curtains-Up en Jan van Beers. 
Jan van Beers nam het voortouw en voerde het eerste bedrijf van “De Vrek” 
van Molière op. Dat niets tot iets gekomen is heb ik al héél goed gezien! Dat 
belooft wat op 4 en 5 november. Mijn enthousiasme is geboren. Mij zien ze 
twee avonden. Waarom, zal u duidelijk zijn. René  Retèl is weer bezig om er 
met z’n allen onvergetelijke avonden van te maken. Er moet nog wat 
geschaafd en aangemeten worden, maar dan heeft de dirigent zijn orkest in 
de vingers. 
 
Daarna was het de beurt aan Curtains-Up onder de bezielende leiding van 
Jolanda de Jong, altijd uitbundig en inspirerend. Dit keer een compilatie van 
de voorstelling “Niets…?!”. In St. Tropez kreeg zij een inval. Nee, niet 
letterlijk, zou ook kunnen, nee, zij werd geïnspireerd door de boulevard aan 
de haven van St. Tropez. Ach, u kent het daar wel. Decadente bootbezitters 
met een landingsplaats voor een helikopter op het dek, jonge heren in 
kostuum die jacht en hutten smetvrij moeten houden. De  vrouw van de 
eigenaar die verveeld onderuithangend op een wit leren bank, Versace-look 
met bijbehorende gezichtsbedekkende zonnebril naar het publiek staart. 
Iemand die alles heeft en er eenzaam treurend bij zit! Zo kreeg Jolanda het 
idee er een stuk over te schrijven!  
 

 



 
 
 

Het verhaal erachter is dus niet wat het lijkt. Dat probeert Curtains-Up  
helder te maken. De spelers kennen elkaar via via, maar hebben echt niks 
gemeen. Ze hebben wel een oordeel over elkaar en tuimelen over elkaars 
gedachten en oordelen. Wat als je niets hebt en daar heel gelukkig mee bent.  
Beter dan dat iets waar je je ongelukkig bij voelt! 
Een echte indruk kreeg ik niet, omdat het toch een wirwar van personages  
was met ieder zijn eigen inbreng en confrontatie. De filosoof, de statisticus  
(alles is meetbaar!) enz. Ik denk dat ik het geheel wil zien, wil ik het iets of  
niets vinden. Dat kan op 15, 28 en 29 oktober respectievelijk in  
Theater Kikker en UCK Domplein (www.curtainsup.nl).  
 
Daarna mochten we getuige zijn van allerlei korte improvisaties.  
Een mandje kaarten met opdrachten en aan één speler de keuze om andere 
spelers uit te nodigen om mee te doen. Daar belandde ik dan in een glasbak, 
omdat mijn blik te gretig richting regisseuse Jolanda leek!  
Hoe red je je daar nou toch uit?  
Zo doe je wel ideeën op. Leuk voor een “Van Beers” evenement.  
Kaartjes trekken en improviseren op de gegeven opdracht onder het genot  
van een hapje en drankje. Want dat was er ook op zaterdagmiddag, aan alles  
was gedacht.  
 
Joop en ik zijn teruggewandeld via de Brigittenstraat richting schouwburg.  
Op een terrasje neergedoken op het Lucas Bolwerk, lekker hapje genomen, 
filmfestival vips gespot, zoveel “Iets”, niet te geloven!!  
Het is laat geworden, Utrecht is booming.  
En als niets tot iets komt…. nou dan heb je een mooie zaterdagmiddag en –
avond in een bruisende stad!  
 
Tot 4 en 5 november en kom genieten van “De Vrek”, allemaal! 
  

 Ans de Groot 
 

* * * * * * *  
 

 

 

 

 

http://www.curtainsup.nl/


 

 

 OPROEP eenakterfestival 2017 

Toneelgroep Karakter organiseert op 20 en 21 januari 2017 in Baarn  
(De Speeldoos) weer een eenakterfestival, waaraan 8 toneelgezelschappen 
kunnen deelnemen. Ook “Jan van Beers” heeft zich hiervoor ingeschreven.  
Zoals bekend heeft de vakjury ons een aantal keren een prijs toegekend  
(beste regie/eenakter/ acteur/actrice).  
 
Op dinsdag 8 november a.s. om 20.00 uur hebben wij de avond gepland om  
bij elkaar te komen met spelers en belangstellenden om kennis te maken met  
de regisseur en één en ander te bespreken.  
 
De regisseur Tom Dello is een 27-jarige theaterdocent en regisseur uit 
Utrecht die zich richt op uitdagend amateurtheater. Hij heeft een 
mastergraad in Shakespeare en al op verschillende plekken in de wereld 
gewerkt. Tijdens zijn stukken staat niet alleen tekst maar ook fysiek spel 
centraal. En ook al is het een serieus of tragisch stuk, er moet van hem altijd 
een humoristische of wellicht absurdistische laag in zitten. 
Doet u mee? Wij hopen op een enthousiaste en grote belangstelling.  

Laat svp weten of wij u op 8 november mogen ontvangen via 
marjanj@hetnet.nl  of telefoon 0346-570627.   
 
Iedereen is welkom, zeker ook nieuwe/potentiële spelers.  
De locatie hoort u nog. 
 
 Namens het bestuur,
 Marjan Jansen, productie 
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NAJAARS/31e LUSTRUMUITVOERING 

 

Ook dit jaar werd en wordt een flink aantal avonden met veel plezier en inzet 
gerepeteerd voor het najaars- en lustrumstuk ''De Vrek'' van Molière. 
 
En ook dit jaar is de samenstelling van de cast weer anders. Met de voor ons 
bekende spelers gaan twee nieuwe (jonge) leden de vloer op.  
Molière en René geven tekst, inhoud en spel alle ruimte om tijdens de repetities 
serieus maar dolkomisch te acteren. Het lijkt wel of het goed gecaste gezelschap 
niet zichzelf maar hun personage echt even willen zijn of uitbeelden. En met de 
bijbehorende pret hebben zij zich gezamenlijk in Alkmaar een ochtend laten 
kostumeren (zie foto). In het theater zal live muziek en het decor de hele 
uitvoering tot een heerlijke avond complementeren.  
Zo mogelijk en zo nodig kan het publiek ook nog aan karaktervorming doen. 

 
Kortom: dit mag/moet/wilt u niet missen en kom met familie/vrienden/kennissen 
etc. Natuurlijk is de beste beloning een volle zaal. Laat William Collier geen gelijk 
krijgen als hij zegt: “Het toneelstuk was een succes, maar het publiek flopte…..”  
 
Tot 4 of 5 november!  
 Marjan Jansen, productie 
 

 
 v.l.n.r.1e rij: Joop, Karen, Emile, Piet 
 v.l.n.r.2e rij: Jelle, Melanie, Berry, Eveline,Lisanne 
 v.l.n.r. 3e rij: Gijs, Sander, Wibo  
 Jöns en Grarda (die de rol van Annemies heeft overgenomen) konden  
 op deze ''kledingpasdag'' niet aanwezig zijn en staan dus niet op de foto 
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   OP DE ROL 
  2016 

 
 4 en  5 november 

 Najaars(lustrum)voorstelling 

               

 

     

  2017 

 20 en 21 januari  
 Eenakterfestival Baarn 

 18 maart                        
 Poëziemiddag 

 5 april                                              
 Algemene Ledenvergadering 

 20 mei           
 Voorjaarsevenement                       

 23 september      
 Najaarsevenement  voor leden 
 en vrienden                   

 3 en 4 november                             
 Najaarsvoorstelling                     
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