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Urgent: ‘Jan van Beers’ is nog steeds op zoek naar een 
nieuwe voorzitter 
 
In eerdere Beersberichten is reeds vermeld dat de 
vereniging op zoek is naar een nieuwe voorzitter. Tot nu 
toe heeft het bestuur helaas nog geen reactie op deze 
oproep ontvangen. 
De voorzitter, Edwin de Nies, heeft zijn functie op 27 
maart 2019, de datum van de Algemene 
Ledenvergadering, neergelegd, ondanks het feit dat er 
nog geen opvolger gevonden was. De vereniging zit 
derhalve zonder voorzitter. Dat kan toch niet! 
 
De lezer van de Beersberichten wordt dan ook nogmaals 
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.  
 
Bent u zelf beschikbaar of kent u iemand uit uw omgeving 
die geschikt zou kunnen zijn, laat dit dan spoedig weten. 
 
De secretaris zal graag voorstellen in ontvangst nemen. 
Dit kan telefonisch (030 6032866) of schriftelijk 
(info@janvanbeers.nl). 

 

 
 
 
 



 
 
Najaarsuitvoering 8 en 9 november 2019 
 

Dit jaar speelt “Jan van Beers” de twee alom geprezen eenakters 
van Maria Goos: Nu even niet. Nu even wel. 
 
En ook dit jaar zijn spelers, regisseur, decorteam al maanden 
geestdriftig bezig met hun talent een heel bijzondere uitvoering op 
de planken te zetten.  
De korte inhoud van deze eenakters leest u in het stukje 
kennismaking met…..van onze regisseur Maike Pijnappel op de 
volgende pagina. 
 
U weet, dat ook u als publiek met uw talent een belangrijke rol 
heeft: een goed bezette zaal..!! Emile Zola zegt: een kunstwerk: 
roman, toneelstuk, schilderij, beeldhouwwerk...is een brok natuur 
door een temperament gezien.. 
 
Kom kijken en luisteren en laat u verbluffen. 
 
 Marjan Jansen, Productie 

 
 
Zimihc theater Zuilen 
Prinses Christinalaan 1 
3554 JL Utrecht  
Aanvang 20.00 uur 
Kaarten: 15 €/CJP en studenten 10 € 
Reserveren: www.janvanbeers.nl 

Spelers: Jöns ten Cate, Gert Jaap Das, Marijke Dashorst, Nore Klok, 
Piet de Laat, Bertram Rigter, Karin Trap, Wibo Senders,  
Tonneke van der Sluijs, Lisanne Verbeek 
Regie: Maike Pijnappel 
Decor: Steven van den Berg, Korz van Meerveld, Eveline du Croo, 
Karen Hofstee 

 
 
 

http://www.janvanbeers.nl/


 
Kennismaking met…….. 
 

 

 

Hallo Jan van Beers! 
 
Mijn naam is Maike Pijnappel 
en ik ga het nieuwe grote stuk 
regisseren!  
 
Ik ben 24 jaar, kom uit 
Nijmegen maar woon in 
Utrecht, drink het liefst een 
lekker kopje thee op de bank 
onder een dekentje met een 
goede romantische komedie 
erbij! 
 

 
Ik ben afgestudeerd als Docerend Theatermaker aan de HKU, wat inhoudt 
dat ik opgeleid ben om met amateurspelers te werken, wat ik ook het 
allerliefste doe. Dit is niet altijd zo geweest, vanaf jongs af aan wilde ik eerst 
danseres worden, daarna musicalster en daarna acteur, maar in het 
achtervolgen van die dromen kwam ik uiteindelijk uit bij deze opleiding en 
ineens was ik thuis.  
Als maker ben je zo creatief bezig, kan ik al mijn gedachten over de wereld op 
een mooie manier neerzetten, ontmoet ik een heleboel interessante en 
gedreven mensen, die ik vervolgens een inspirerende ervaring mag geven, 
iets mooiers is er vind ik niet.  
 
Theater is volgens mij een middel om mensen met elkaar in contact te 
brengen, mensen met elkaar te verbinden en elkaar te laten inspireren. Wat 
ik als theatermaker graag wil is onzichtbare werelden zichtbaar maken, 
ieders verhaal een plek geven om verteld te worden, in de hoop dat we 
elkaar allemaal een stukje beter gaan begrijpen. Naast het regisseren ben ik 
zelf ook nog steeds bezig om de wereld en de mens te begrijpen, na mijn 
opleiding aan de HKU ben ik verder gegaan met het studeren van Filosofie 
aan de universiteit hier in Utrecht.  
 
Daarnaast vul ik mijn tijd graag met knutselen, ciders drinken met mijn 
vriendinnen van school en avonturen beleven met mijn lieve vriend. Ook 
speel ik (samen met hem) nog in een musical, RENT, die de week na het grote  
 



 
 
stuk in première gaat in Arnhem en heb ik al heel lang de wens om weer te 
beginnen met stijldansen, iets waar ik al mijn passie en energie in kwijt kan.  
 
Maar genoeg over mij en nog even iets over het stuk van dit jaar!  
Nu even niet. Nu even wel. is een opeenvolging van twee op elkaar 
aansluitende eenakters vol met humor en herkenbaarheid.  
Het leven met al z’n kanten samengevat in twee gesprekken tussen enerzijds 
een viertal mannen en anderzijds een viertal vrouwen.  
Zowel de alledaagse ditjes en datjes als moeilijke momenten in het leven 
komen naar voren en worden met een lach en een traan besproken.  
 
Van ‘een tikje ongemakkelijk’ via ‘ronduit gênant’ naar ‘tranen met tuiten 
hilarisch’, de personages nemen je mee in hun vier zeer vermakelijke 
avonden, waar je als publiek af en toe ook blij zal zijn dat jij niet op hun 
stoelen zit! Kom kijken en genieten van de spelers van Jan van Beers in  
Nu even niet. Nu even wel! 
 

************************************************************************** 

 
Het feest van de herfst 
 
Paddestoelen, beukennootjes, 
dwarrelblaadjes, rood en geel. 
Buiten vind je al die schatten 
van de herfst, zoveel, zoveel. 
 
Regenvlagen, hagelbuien, 
pijpenstelen, hondenweer. 
Maak een paraplu van blaadjes 
en geen druppel raakt je meer. 
 
Spinnenwebben, nevelslierten, 
de geheimen van de mist. 
Wie dit feest niet mee wil vieren 
heeft zich in de herfst vergist. 

 

                
 



 
 
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de 
Koninklijke Rederijkerskamer ‘Jan van Beers’, gehouden op 
27 maart 2019 om 20:00 uur in de pastorie van de 
H. Michaëlkerk, Kerklaan 31, De Bilt 
 
1. Opening van de vergadering. 
    
2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

 Bericht van verhindering is ontvangen van de leden Eveline  
 du Croo, Clari de Lieme en van enkele vrienden. 

 Er zijn verder geen ingekomen stukken. 
 
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 28 maart 
 2018. 
 Er zijn geen aanmerkingen op de notulen. De notulen worden 
 met dank aan de secretaris vastgesteld.  
 
4. Jaarverslag over 2018 van de secretaris. 
 De secretaris leest het verslag over het verenigingsjaar 2018 
 voor. Hij staat stil bij het overlijden van Berry Hupsel Kluit en 
 Gijs van Amstel. Vervolgens wordt een opsomming gegeven 
 van de voorstellingen, de evenementen en de activiteiten van 
 het bestuur.  
 Het volledige verslag zal in de Beersberichten worden 
 gepubliceerd. 
 
5. Balans en Staat van Baten en Lasten 2018. 
 Jan van Beers sluit het boekjaar 2018 af met € 29.853,- eigen 
 vermogen. Dat is een toename van € 3.155,- ten opzichte van 
 een jaar eerder. Als vordering alleen een inmiddels geïnde 
 vordering van € 141,-, een geactiveerde vooruitbetaling van   
 € 20,- en een geactiveerde reeds betaalde Vriendenbijdrage 
 voor 2019. Een en al betekent dat Jan van Beers er zeer 
 gezond voorstaat. 
 Het exploitatieoverzicht van 2018 laat een flinke stijging van 
 de baten zien. Dat is vooral te danken aan een flinke toename  
 van Giften en Sponsorgelden met € 3.200,-. De Contributies 
 Leden daalde weinig en de Donaties Vrienden bleef ongeveer 
 gelijk. De kaartverkoop van de najaarsvoorstellingen steeg 
    met € 600 van € 1.900 naar ruim € 2.500. Daartegenover was 
  



 
 
 er een grote toename van de kosten van deze 
 voorstellingen. Met ruim € 1.600 stegen deze van € 5.800 tot 
 een bedrag van € 7.400. 
 De verenigingskosten waren ruim € 400 hoger. Dit kwam door 
 kosten voor een overlijdensadvertentie voor een lid en het 
 ontvangen in november van de Raad van Bestuur van Het 
 Verbond van Kamers van Rhetorica Vlaanderen-Nederland uit 
 Brussel. 
 Het najaarsevenement op 8 september had een Workshop 
 moeten zijn. Dit werd door een enkeling niet als zodanig 
 ervaren. Samen met de workshops van Nina van der Mark 
 waren de kosten in 2018 bijna € 1.000. 
 Samenvattend komt een en ander voor 2018 uit op € 3.157,- 
 winst. In de begroting van 2018 was nog met een winst van  
 € 1.250,- rekening gehouden. 
  
6. Begroting 2019. 
 De penningmeester, Jöns ten Cate, presenteert de begroting 
 voor 2019. Het resultaat zal naar verwachting € 700,- negatief 
 zijn. Gezien het eigen vermogen zullen de     
 lidmaatschapsgelden en de vriendenbijdragen onveranderd 
 blijven voor 2019. Jan van Beers staat er goed voor. 
 Het was Grarda Rensen opgevallen dat er in de begroting van 
 2019 een klein rekenfoutje moest zitten. De som van de 
 begrote lasten klopt niet. De penningmeester zal dit uitzoeken 
 en er na de vergadering op terugkomen. Na verwerking van 
 de hiervoor genoemde aanpassing wordt de begroting 2019 
 door de aanwezige leden goedgekeurd. 
 
7. Kascommissie 
 De kascommissie, bestaande uit de leden Jan Keuker en 
 Peter van den Berg, heeft de penningmeester in Utrecht 
 bezocht en ter plaatse de boekhouding bestudeerd en 
 besproken. Wat er tijdens deze ontmoeting heeft 
 plaatsgevonden is weergegeven in een verslag dat 
 gepresenteerd is door Peter van den Berg en in de 
 Beersberichten zal worden gepubliceerd. 
 De commissie kwam tot de conclusie, dat de financiële 
 documentatie in orde was en dat zij de leden kon voorstellen 
 het bestuur van de Koninklijke Rederijkerskamer  
 



 
  
‘Jan van Beers’ decharge te verlenen betreffende de    
 Jaarrekening 2018. Bij acclamatie werd hieraan door de 
 aanwezige leden gevolg gegeven.   
 
 Op het verzoek van de voorzitter aan Jan Keuker en Peter van 
 den Berg om ook volgend jaar plaats te nemen in de 
 kascommissie werd positief gereageerd. Bij acclamatie 
 stemden de aanwezige leden hiermee in. 
 
8. Evenementencommissie 
 Namens de leden van de evenementencommissie  voerde 
 Marijke Dashorst het woord. Voorgesteld werd om begin juni 
 een rondleiding in het Catharijne Convent in Utrecht te laten 
 plaatsvinden met een drankje en een hapje na afloop. 
 Omstreeks september zou een workshop kunnen 
 plaatsvinden, eventueel in overleg met Maike Pijnappel, de 
 regisseur van de najaarsvoorstelling 2019. Tonneke van der 
 Sluijs is gevraagd dit met Maike te bespreken.   
 
9. Najaarsvoorstelling 
 De regisseur van de najaarsvoorstelling is Maike Pijnappel. 
 De leescommissie en Maike waren eensgezind in de keuze 
 van “Nu even niet, nu even wel” van Maria Goos. Op 11 april 
 vindt de kennismaking plaats van (tot nu toe) 9 spelers en de 
 regisseur in de pastorie in De Bilt, waar ook de repetities 
 zullen plaatsvinden.  
 De definitieve rolverdeling zal pas na een paar repetities 
 plaatsvinden om er zeker van te zijn dat de juiste acteurs de 
 juiste rol krijgen.  
 De voorstellingen zullen begin november plaatsvinden in het 
 ZIMIHC theater Zuilen.  
 

10. In gesprek over de activiteiten van de vereniging 
 Het doel van dit onderwerp is om de belangstelling van de 
 leden te toetsen voor deelname aan activiteiten zoals 
 deelname aan het Congres van het Verbond van de Kamers 
 van Rhetorica Vlaanderen-Nederland in Groningen, 
 poëziebijeenkomsten, schrijven van gedichten en 
 toneelstukken, opvoeren van eenakters. De vraag ligt op tafel 
 of wij meer willen zijn dan een “toneelvereniging”. We    
 



  
  
 realiseren ons dat we een betrekkelijk kleine vereniging zijn. 
 Toch is het mogelijk tijdens evenementen een moment van 
 poëzie op te nemen. We kunnen contact opnemen met de 
 rederijkerskamer in Den Bosch (Moyses’ Bosch), een relatief 
 grote en bloeiende Redrijkerskamer. Wellicht kunnen zij ons 
 iets leren. De vraag is gesteld of er niet meer PR nodig is. Dat 
 brengt natuurlijk ook extra kosten met zich mee. Leden mogen 
 het bestuur altijd benaderen met ideeën. 
 Terugkomend op het hiervoor genoemde Congres, wie 
 belangstelling heeft voor de reis naar Groningen, met of 
 zonder een eenakter of gedichtenpresentatie moet zich zo 
 snel mogelijk bij het bestuur melden. 

 
11. Wijziging bestuurssamenstelling 
 De heer E. (Edwin) de Nies had aangegeven zijn functie als 
 voorzitter neer te leggen. Wegens tijdgebrek is hij niet in de 
 gelegenheid zijn functie voort te zetten. Tot nu toe is het 
 helaas niet gelukt een kandidaat te vinden die zijn functie kan 
 overnemen. De leden is met klem verzocht mee te denken en 
 op zoek te gaan naar een kandidaat voor het voorzitterschap. 
 Ook vrienden en hun relaties zullen opnieuw worden 
 benaderd.  

 
12. Wat verder ter tafel komt / rondvraag. 
● Karin Trap brengt de groeten over van Dop Bär, die bij haar 
 op school een gastles heeft gegeven. 
● Grarda vraagt wanneer de volgende uitgave van de 
 Beersberichten gepland is. Marjan Jansen geeft aan dat dit 
 medio april zal zijn. Zij zal aangeven welke kopij hierin 
 opgenomen zal worden. 

 Piet de Laat stelt voor om een nieuw vaandel van “Jan van 
Beers” te laten ontwikkelen. De reacties van de leden was 
hierop wisselend. Dit zal op de bestuursvergadering verder 
besproken worden. 
 

 Tonneke van der Sluijs had aan Barbara gevraagd de 
 aankondiging voor het ZIMIHC festival op de website te 
 plaatsen. Daartoe had zij een tekst met foto naar haar toe 
 gestuurd. Helaas heeft de aanpassing van de website niet 
 plaatsgevonden. 

 



 
 

 Jöns ten Cate deelt mee dat hij een tekst voor een toneelstuk 
 heeft geschreven en dat hij daar graag met een aantal leden 
 over wil brainstormen. In het kader van een workshop zou dat 
 kunnen, maar eerst moet de tekst dan worden gelezen. 

 Marjan Jansen vroeg of er nog interesse was bij de per e-mail 
 aangeschreven leden om te reageren op de castingoproep 
 van Stephanie van der Woude. Als er mannelijke spelers 
 belangstelling hebben, kunnen zij reageren. 

 
13. Sluiting van de vergadering 
 De voorzitter sluit de vergadering. Hij nodigt de aanwezigen 
 uit om nog even na te praten onder het genot van een drankje  
 en een hapje. 
 

 
 

 

 
 
 



 
 

HET ZIMIHC GALALALA 

Op zaterdag 15 juni werd het 30 jarig jubileum 
van ZIMIHC gevierd. Wat een GROOT feest! 

Een bijzondere voorstelling van vele verenigingen 
uit de regio. Van kleine korte fragmenten is door 
de regisseur Paul Feld een prachtig geheel 
gemaakt. 
Er werd veel muziek gemaakt, afgewisseld met 
dans, acrobatiek, toneel en zang. 
 
Jöns ten Cate bracht voor ‘Jan van Beers’ een leuk 
gedicht van Piet de Laat ‘Ode aan de pollepel’ ten 
tonele. 
Hij deed dit declamerend en vol overgave, 
waardoor het een komisch en toch serieus effect 
kreeg. 

Alle deelnemers werden in de finale verrast met 
een ‘zonnetje’, waarna 
ook de zaal volledig uit 
zijn dak ging. 

Na afloop werden er nog 
vele drankjes met lekkere 
hapjes geserveerd en 
natuurlijk werd de 
voorstelling met elkaar 
uitvoerig nabesproken. 
 
Maar ook gezellig 

nagepraat en contacten onderling verstevigd. 
Het was een geweldig evenement waarbij vooral het 
plezier voor de amateurkunst sterk naar voren kwam. 
Zeer goed georganiseerd en vanuit ‘Jan van Beers’ is er 
natuurlijk door Jöns een hele mooie bijdrage geleverd. 
 
Ik zat daar vol trots en Jöns ging blij in mijn camera. Zo’n 
leuke bijdrage had meer ‘Jannen’ verdiend… 

 
    Tnneke. 
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BESTUUR 
 
 
Voorzitter 
Vacant 
 
Secretaris en ledenadministratie 
Joop de Groot 
Donkeregaarde 66 
3436 ZG Nieuwegein 
Tel: 030-6032866 
joop.degroot@planet.nl 
 
Penningmeester  
Jöns ten Cate 
Petrarcalaan 63 
3533 CR Utrecht 
030-2945126 
m.cate6@kpnplanet.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 
verbeek_lisanne@hotmail.com 
 
 
E-mail: info@janvanbeers.nl 
Website: www.janvanbeers.nl 
 
 
 
 

 

http://www.janvanbeers.nl/


 
 


