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LOGO VOOR DE BUURTVERENIGING  

We hebben 2 mooie inzendingen mogen ontvangen.  Graag willen wij elk lid via deze weg uitnodigen een 

stem uit te brengen op 1 van de 2 logo’s.  Vanuit het bestuur hebben we geen voorkeur en laten we de 

keuze aan de leden.  U kunt stemmen tot en met 31 januari a.s. op één van de 2 volgende logo’s via deze 

link.   Per lid mag u 1 stem uitbrengen.  Het gekozen logo wordt op de ALV kenbaar gemaakt. 

 

  

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ALGEMENE LEDENVERGADERING – 6 FEBRUARI A.S.  

Op donderdag 6 februari 2020 vanaf 19.30 uur houden we onze algemene ledenvergadering bij 

Kerkemeijer. We zullen dan terugblikken op het afgelopen jaar, zowel inhoudelijk als financieel.  

Tevens zijn er 2 bestuurswisselingen. Gerwin Pardijs en Suzanne Klein 

Bluemink stellen hun functie beschikbaar.  Het bestuur heeft twee 

nieuwe kandidaten, te weten Els Kornegoor en Wenke Hendriksen of 

Hendriks bereid gevonden als algemeen bestuurslid toe te treden.  Het 

is mogelijk tot 24 uur voor aanvang van de ALV tegenkandidaten voor te 

stellen. Dit kan bij Hanneke Mesland. 

In 2020 bestaan de buurtvereniging en de toneelvereniging 75 jaar, ook 

daar willen we graag aandacht aan besteden en het jubileumprogramma 

bekend maken. Aansluitend aan de ALV hebben we de eerste gezamenlijke activiteit: de film van 25 jaar 

geleden “samen 100”  zal worden vertoond.  Hiervoor is inmiddels een aparte uitnodiging verstuurd. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TONEELVERENIGING – OPENLUCHTSPEL  – DEELNEMERS\VRIJWILLIGERS 

De voorbereidingen voor een nieuw openluchtspel in 2020 zijn rond! 
  
We hebben in 2020 een jubileumjaar... 75 jarig bestaan toneelvereniging en 75 jarig bestaan 
Buurtvereniging Dijkhoek. Alle reden om eens extra alles uit de kast te trekken. 

http://www.buurtverenigingdijkhoek.nl/
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Aangezien het ook het jaar is van 75 jaar bevrijding ging onze keus al snel die kant uit: 
  
We hebben gekozen voor het openluchtspel "de Deserteur" van Henk Krosenbrink. 
Het stuk speelt zich af op de boerderij Brookmans in de Tweede Wereldoorlog. De liefde tussen Ali en 
Benno wordt dusdanig op de proef gesteld als Benno in grote problemen komt omdat 
hij de zoon is van een niet genaturaliseerde Duitser. 
  
De regie is in handen van Gerrit Kers. 
Voor het hele stuk hebben we veel mensen nodig. Bijna 20 tekstrollen en 15 figurantenrollen 
  
Graag nodigen wij je langs deze weg uit (weer) mee te doen. Uiterlijk 31 januari aangeven of je mee 
wilt spelen in tekst of figurantenrol !! 
 
Opgave kan bij Hilda Haselberg (hildahasel@live.nl ) en/of bij Rianne Broshuis 
(debrosjes@hotmail.com)  
 
Verder zijn wij op zoek naar iemand die de technische commissie op zich wil nemen.. 1 aanspreekpunt 
voor alle technische zaken die nodig zijn om er weer een knallend geheel van te maken. 
  
De bouwgroep zoekt extra hulp op maandag 15 juni overdag.. om de basis van het decor te plaatsen. 
Dinsdag 16 juni is er in de ochtend en avond en donderdag 18 juni in de avond is er ook extra hulp 
welkom. 
  
Wij hopen dat jullie je allemaal weer in willen zetten om er samen een te gek openluchtspel van te maken! 
 

De Toneelvereniging Ons Genoegen. 
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