Nieuwsbrief Wijk bij Duurstede
Maart 2018
Zaterdag 14 april om 20.00 uur: Toneelvoorstelling Toverdo

Op zaterdag 14 april gaan we naar de voorstelling van de Wijkse Toneelvereniging Toverdo.
De voorstelling begint om 20.00 uur en speelt in Theater Calypso op de Markt.
In een klein, rustig dorpje bestaat een toneelgezelschap met de naam ‘Toneelgroep
Edelweiss’. De groep is al een tijdje op zoek naar een nieuwe regisseur.
Arie reageert op de vacature en komt op gesprek bij de groep. De groep neemt hem aan op
goed vertrouwen, maar eenmaal met de eerste repetitie begonnen, blijkt Arie een
druktemaker te zijn die veel praat maar weinig doet. Toch ziet hij meer dan verwacht.
In de tweede akte repeteert de groep voor hun nieuwe toneelvoorstelling. Dat wordt een
nog grotere chaos. Teksten worden niet onthouden, rekwisieten zijn kwijt, decor gaat stuk
en de regisseur is een rare druktemaker die het zelf ook niet meer weet. Maar afwachten
hoe dat afloopt …
Iedereen betaalt zijn eigen kaartje, deelnemers en vrijwilligers. Het is gewoon een gezellige
avond uit met z’n allen. Een kaartje kost € 10,00.
Telefoondiensten
Gaat u ook mee naar de toneelvoorstelling?
U kunt zich aanmelden op: dinsdag 3 en woensdag 4 april van 17.00 tot 19.00 uur op
telefoonnummer 06-39043538.

We hopen u te zien!

Woensdag 20 juni: Dagtocht Glasmuseum met boottocht Leerdam
Op woensdag 20 juni organiseren we een dagtocht naar de Glasblazerij en het Glasmuseum
in Leerdam. Tijdens een twee uur durende rondvaart over de Linge krijgt u een uitgebreide
lunch.

Programma
8.45 uur Verzamelen bij de bus
9.00 uur Vertrek Wijk bij Duurstede
10.00 uur Aankomst Glasblazerij
10.00 uur Kopje koffie bij aankomst
10.30 uur Bezoek Glasblazerij Leerdam
12.00 -14.00 uur Rondvaart met uitgebreide lunch
14.00 uur In de bus naar Glasmuseum
14. 15 uur Bezoek Glasmuseum
15.30 uur Vertrek Wijk bij Duurstede
16.30 uur Terug in Wijk bij Duurstede
Eigen bijdrage
De eigen bijdrage voor deze mooie dagtocht
met koffie, lunch, boottocht en bezoek aan
de Glasblazerij en het Glasmuseum bedraagt
€ 40,00.

Telefoondiensten
Gaat u ook mee naar het Glasmuseum in
Leerdam?
U kunt zich aanmelden op:
dinsdag 3 en woensdag 4 april van 17.00
tot 19.00 uur
op telefoonnummer 06-39043538.

Gaat u ook mee?
Contact:
Bezoekwerk en vakanties:
Activiteiten:
Penningmeester:
Secretaris:
Website:

Monique Denters, T: 0343-572308
Ineke Geluk, T: 0343-572143
Eef Goes
Corrin Dammers
www.zonnebloemwbd.nl

Mocht u opgehaald willen worden voor een van de genoemde activiteiten dan kunt u
nummer 06-39043538 bellen, graag tussen 17.00 en 19.00 uur.
Het 06-nummer geldt alleen voor (aanmelding van) Activiteiten!!!

