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   DAT IS NOU JAMMER......                                                          

 Voor het komende eenakterfestival van ‘Karakter’                               

in De Speeldoos  te Baarn is ‘Jan van Beers’ helaas       

uitgeloot. 

Voor 2018 zijn er te veel aanmeldingen bij Karakter 

binnengekomen en door loting kunnen wij daar nu niet 

meedoen. Gaan kijken naar andere groepen kan  

natuurlijk altijd. De data zijn: 12 en 13 januari . 

Maar niet getreurd, er komen in het nieuwe jaar         

nieuwe mogelijkheden voor onze eenakter.   

 Tonneke van der Sluijs, Artistieke Zaken 

 

 

 

Cultuurcafé Zimihc Theater Zuilen 

“Vanaf 10 september kun je op elke donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond     
terecht in café/foyer voor een kop koffie of borrel in theater Zuilen. Geniet 
van activiteiten en programma op het podium zoals de live-muziekavonden, 
een avond met Popquiz, Comedy en nog veel meer.” 

Bij navraag: op vrijdagavond 3 november is tot +/- 21.30 uur een lezing/info 
gepland voor wijkbewoners, men verwacht +/- 50 mensen in café/foyer. 

Mij is toegezegd, dat na afloop van onze voorstelling café/foyer dus 
beschikbaar  is voor de “Jan van Beers”-bezoekers voor onze gebruikelijke 
“nazit” van onze najaarsvoorstelling.  

 Marjan Jansen, Productie  

 



        

 

  

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

 
De zomer loopt ten einde en vanaf een warm en 
zonnig Lombok schrijf ik dit voorwoord in de 
wetenschap dat de herfst voor de deur staat.  
En daarmee ook de Najaarsvoorstelling.  

Een voorstelling waar ik zeer naar uitkijk. Op zoek naar een auteur 
was namelijk het stuk waarin ik zelf ooit debuteerde. Geen 
makkelijk stuk, maar ik bewaar er hele mooie herinneringen aan. 
We hebben het verschillende keren gespeeld en iedere keer 
waren de reacties vanuit het publiek weer anders. Persoonlijk vind 
ik dat de kracht van Pirandello: hij schrijft suggestief en geeft 
daarmee ruimte aan een eigen interpretatie door de kijker.  
 
Ik heb één repetitie als souffleur mogen bijwonen en kunnen zien 
hoe ook wij, de spelers van Jan van Beers, "worstelden". Maar ook 
en vooral heb ik hele mooie spelmomenten gezien. En ik ben 
ervan overtuigd, dat onze acteurs het publiek gaan raken. Dat de 
vertwijfeling van de regisseur en acteurs, het verdriet en de 
vastberadenheid van de personages om hùn verhaal verteld te 
krijgen voelbaar gaan zijn in de zaal.  
Kortom, dat er een indrukwekkende voorstelling komt. Zoals de 
regisseur het zelf in het stuk verwoordt: "ìk kan het hen laten 
voelen!" 
 
Ik hoop u dus ook 3 of 4 november te zien om dit verhaal samen 
met mij te ervaren. 
 

Edwin de Nies 

 

 

 



 

 

Terugblik op Najaarsevenement 

Zaterdag 23 september werd een bezoek gebracht aan de brouwerij  
“De Drie Ringen” te Amersfoort, als invulling van het jaarlijkse 
Najaarsevenement.  
Een niet te groot aantal leden en aanhang trof elkaar zonovergoten aan op 
het terras van de brouwerij aan een prachtige gracht in de binnenstad.  
Men wisselde de wellen en weeën uit, maakte kennis met nieuwkomers, 
besprak de diverse ontwikkelingen op toneeltechnisch vlak, alvorens we na 
het nuttigen van een eerste drankje binnen genood werden. 
Daar kregen we een inleiding door de huidige eigenaar en brouwer, de heer 
Gert van Reenen, betreffende het brouwen van bier en dat der Drie Ringen in 
het bijzonder.  
 
Amersfoort is van oudsher een typische bierstad, immers haar smaakvolle 
water was wereldwijd beroemd, in het verleden waren er enkele honderden 
brouwerijen, die tot in de verre omtrek de mens van bier voorzagen.  
Bier was in de oude tijden immers een drank die door jong en oud genuttigd 
werd als vocht in plaats van het veelal vervuilde en ziekmakende water. De 
interessante lezing werd op even prettige wijze als de inhoud gelardeerd 
door de heerlijke traditionele bitterballen en ander goeds der Aarde. 
 
Na afloop van de inleiding was er een gezellig na-zijn, nog steeds met 
prachtig weer, men keuvelde ruim nog na en verder en na deze genoeglijke 
middag toog men wijzer huiswaarts. Het was een mooi initiatief deze 
bijeenkomst op deze mooi plek.  
 Steven van den Berg 

 



 
 

Herfst 

 

De bomen roesten in het zieke licht 

langs somber in zichzelf gekeerde grachten. 

In wilde, stormdoorvlaagde regennachten 

vertoont de maan een bleek, behuild gezicht 

 

boven de lege straten, smalle schachten  

waar in een onverbiddelijk gericht  

de zomer langzaam voor het najaar zwicht,  

terwijl de huizen op het einde wachten. 

 

Tegen de morgen is de strijd beslecht.  

Een vage geur van heimelijk bederven  

heeft aan de moede wind zich vastgehecht. 

 

Tussen een handvol dunne zonnescherven  

heeft zich de zomer moeizaam neergelegd  

om eenzaam en onopgemerkt te sterven. 

 

 Hanny Michaelis  

 uit 'Verzamelde gedichten'  

 

 



 

De Laatste Loodjes........ 

Nog ruim 10 dagen te gaan en dan is het zover: de opvoering van onze 
najaarsvoorstelling ''Nog steeds op zoek naar een auteur''. De cast is wekelijks  
(en soms zelfs vaker) aan het repeteren, doorlopen etc. om de rollen zo goed 
mogelijk op de planken te zetten.  
 
En het wordt echt fantastisch, ondanks de niet gemakkelijke teksten en vaak niet  
te bevatten bedoelingen van Pirandello. Maar onder haar regie weet Jolanda de 
spelers  volop te stimuleren en motiveren en is het verbazingwekkend wat ze 
zoal uit de spelers weet te halen. 
 
Wij kijken uit naar uw bezoek op vrijdag 3 en/of zaterdag 4 november a.s. zodat  
u met eigen ogen en oren het resultaat van alle inspanningen kunt zien en 
horen.  
U mag uw hele familie en alle vrienden meenemen, indien er natuurlijk kaarten 
over zijn. Bestelt u deze daarom snel via www.janvanbeers.nl of aan de kassa 
van het Zimihc Theater.                                                         
  
Na afloop van de voorstelling is er natuurlijk gelegenheid om na te praten met 
een hapje en drankje. Tot ziens op 3 of 4 november a.s.     
             

 

 



 

 
Jan van Beers op Facebook 
 
Wist u dat Jan van Beers al een tijdje een eigen Facebook pagina heeft? 
 
Op deze pagina: 

 Houden we u op de hoogte van de voortgang van de repetities 

 Plaatsen we foto’s van de voorstellingen 

 Delen we leuke weetjes over Jan van Beers 

 Nemen we af en toe een kijkje in het archief 

 Houden we winacties 

 En nog veel meer! 
 

Like dus snel de Facebookpagina van Jan van Beers!  
  

www.facebook.com/koninklijkerederijkerskamerjanvanbeers 

http://www.facebook.com/koninklijkerederijkerskamerjanvanbeers
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 OP DE ROL 

 
      2017 
  3 en 4 november 

 Najaarsvoorstelling 
 Zimihc Theater Zuilen
 (Vorstelijk Complex) 
 Prinses Christinalaan 1,
 Utrecht 

  Aanvang: 20.00 uur 

 

    2018 
 12 en13 januari 
 Eenakterfestival Baarn 
 Theater Speeldoos 

 28 maart 
 Algemene ledenvergadering 

 21 april
 Voorjaarsevenement voor 
 leden en vrienden 

 September
 Najaarsevenement voor 
 leden en vrienden 

 16 en 17 november
 najaarsvoorstelling 
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Edwin de Nies 
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1382 HH Weesp 
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Joop de Groot 
Donkeregaarde 66 
3436 ZG Nieuwegein 
Tel: 030-6032866 
joop.degroot@planet.nl 

 
Penningmeester 
Sandor de Gier 
Franz Léharlaan 6 
2102 GN Heemstede 
Tel: 06-53667432 

s.degier@quicknet.nl 
 
Productie  
Marjan Jansen 
Kortelaan 49 
3601 HK Maarssen 
Tel: 0346-570527 
marjanj@hetnet.nl 

 
Artistieke Zaken 
Tonneke van der Sluijs 
Rogier van der Weydenlaan 23 
3723 BD Bilthoven 
Tel: 030-2290171 
tonneke.freek@ziggo.nl 

 
Algemene Zaken 
Lisanne Verbeek 
Uranuslaan 16 
3721 SC Bilthoven 
Tel: 06-23526043 
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E-mail: info@janvanbeers.nl 
Website: www.janvanbeers.nl 


