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Als ik me niet vergis is dit alweer de vijfde nieuwsbrief. En sinds de afgelopen
keer is er ook weer een hoop gebeurd. Zowel in de privé levens van onze leden/lezers als ook in
het privé leven van de bestuurders van de toneelvereniging. En ondertussen draait alles lekker
door. Ik heb er bewondering voor dat men een hobby als toneel spelen niet snel op een tweede plek stelt. Het vergt toch
veel tijd. Het repeteren, het tekstleren, het decor maken, rekwisieten zoeken. Daarnaast zijn er diverse vergaderingen die
bezocht mogen worden maar daarover dadelijk meer.
De jongeren onder ons hebben de volwassen weer eens laten zien waar het echt om draait. Niet om drukte maar om plezier. Ik was er helaas niet bij, maar de verhalen die ik gehoord heb over de uitvoering die het kindertheater onlangs heeft
gegeven zijn erg enthousiast. De opkomst van belangstellenden was groot en het plezier van spelen enorm. Dat alles
hebben we te danken aan de inzet van de jonge spelers en hun docente Anna. De aanloop naar het kindertheater was
moeizaam maar het resultaat is geweldig. Fijn dat ze zoveel plezier hebben in het toneelspelen en daarbij ook veel leren.
Theaterbewustzijn, zelfvertrouwen, fantasie en spelvaardigheid worden versterkt. Iets dat voor de algemene ontwikkeling
van een kind erg goed is.
Voor de volwassenen staat ook weer genoeg op het programma. Op Cuneradag spelen we 2 keer een eenakter. Waar gaat
het over? Wim T. Schippers heeft het stuk geschreven en Corien Ottes regisseert het stuk. Waar gaat het over? Tja over de
inhoud wil ik niet te veel vertellen, ik kan wel vertellen dat als ik vertel waar het over gaat ik de inhoud zou verraden. En
dat zou u niet willen toch? Of wel…..Ik nodig u van harte uit om 14 juni naar Cuneradag te komen. We spelen ’s avonds in
de Cunerakerk en in de middag in het centrum van de stad. Neem die dag een flyer mee. Want we zijn nog op zoek naar
leden, zowel volwassen als jong. Om toneel te spelen en voor diverse activiteiten achter het doek. Deze activiteiten zijn
enorm belangrijk want er staat genoeg te gebeuren komend jaar.
De slag om de Grebbeberg wordt herdacht komend jaar en wij mogen daar een mooie rol in spelen. Daarnaast mogen we
meedoen met de kersttocht van Zideris. Ik kan me daar enorm op verheugen.
Maar laat ik niet op komend seizoen vooruit lopen. Laten we genieten van het nu en komende uitvoeringen. Want dat moeten we niet vergieten. Toneel is een hobby om van te genieten!
Olaf Voost
 Agenda

Kindertheater
Op 11 april jl gaven onze kindertheatersterren hun eindpresentatie voor ouders en andere belangstellenden. Voor een volle zaal speelden zij een voorstelling gebaseerd op het verhaal Minoes van
Annie M.G. Schmidt. De groep bestaat uit 12 kinderen. 11 meiden en 1 jongen. We zijn heel benieuwd of er volgend seizoen meer jongens aan mee gaan doen. Want wat is het een leuke hobby
en wat leren de kinderen veel. In onze kledingopslag heeft Anna gezocht naar kostuums. En hoe
mooi is het dan om te horen dat ze zegt: als je iemand met dit jasje aan ziet ,is dat de burgemeester. Op deze manier herkent het publiek direct de burgemeester en hebben de kinderen een
mooie rolverdeling. Niet slechts 1 Minoes maar wel 4 verschillende. Het werkt! Ze stralen en krijgen een daverend applaus. Plus een vermelding in de Rhenens Betuwse Courant. We hebben nu
al zin in de start van weer een nieuw seizoen.

Hallo Jumbo!
Het zal jullie niet ontgaan zijn: Rhenen is een nieuwe supermarkt rijker, de Jumbo. Jumbo heeft een leuke actie
voor Rhenense verenigingen. Ze hebben een pot van € 5.000,= beschikbaar gesteld. Middels het inzamelen van
kassabonnen wordt deze pot aan het einde van de rit verdeeld over de deelnemende verenigingen. Dit zal gebeuren via een verdeelsleutel. Winkel je dus bij de Jumbo in Rhenen, bewaar je bon voor De Hucht! Maak reclame bij
familie, vrienden en buren. Alle bonnen zijn welkom, groot of klein. Penningmeester Fons verzamelt ze. Je mag ze
aan hem geven. Bij de andere bestuursleden mag uiteraard ook, dan komen ze vanzelf bij Fons terecht. De Hucht
is een relatief kleine vereniging vergeleken met voetbal of scouting, een extra stimulans om te laten zien dat we
groot kunnen zijn! Extra geld is nodig, dus zeggen wij:

Cuneradag
Momenteel zitten we midden in de voorbereidende repetities voor de eenakter “Waar gaat het over”,
geschreven door Wim T. Schippers. Regisseuse Corien Ottes staat wederom aan het roer. Decor is een
park: een bankje en een telefooncel. Een vrouw wil iemand opbellen in een telefooncel, maar het apparaat weigert haar kwartje. Een man op een bankje laat op omslachtige wijze blijken vooralsnog geen
kwartje te willen uitlenen. Hij wil eerst weten waarom de vrouw wil bellen. Dat levert een interessante en
absurde conversatie met een verrassende afloop op. We spelen dit stuk op 14 juni ‘s middags op een
podium in de stad en ‘s avonds in de Cunerakerk. Wees welkom voor een stukje ontspanning!

75 jaar Slag om de Grebbeberg

In Rhenen wordt in de periode augustus 2014 tot en met mei 2015 een bijzondere herdenkingsperiode georganiseerd rondom het thema “75 jaar Slag om de Grebbeberg”. De Hucht zal daar op verschillende manieren
bij betrokken zijn. Onder regie van Jan Beeren gaan we een grote toneelvoorstelling geven. We zijn nu nog bezig om alle auteursrechten rond te krijgen. Zodra dat zover is, zullen we uitgebreide informatie over deze prachtige voorstelling geven. Daarnaast zijn er plannen om mee te werken aan locatietheater op De Grebbeberg. Dit
in samenwerking met Stichting De Greb. Momenteel woont Monique namens De Hucht de vergaderingen bij,
enige ondersteuning hierin zou helpen dit project tot een fantastische belevenis te kunnen maken. Vind je dit
ook zo’n bijzondere herdenking en wil je meehelpen dit vorm te geven, laat het even weten via
toneeldehucht@live.nl
Alle hulp, in welke vorm dan ook, is zeer welkom.

Welkom!
Op .3 februari jl. werd Anna Anthonia Elisabeth Jo geboren. Ze kreeg van
mama Marja en papa Anton de prachtige roepnaam Thamar mee. Aron
en Gonda mogen zich grote broer en zus noemen van deze mooie meid.
Namens De Hucht aten Fons en Conny beschuit met muisjes en verblijdden ze hen met een kadobon, die ongetwijfeld goed besteed zal worden.
Welkom lieve Thamar!

Kersttocht Zideris
Op vrijdag 19 december vindt bij Zideris de jaarlijkse kersttocht plaats. Bewoners, hun familie en andere belangstellenden kunnen via een route langs het kerstverhaal lopen. Toneel, muziek en dans ondersteunen dit
bijzondere verhaal en in totaal passeren zo’n 1000 mensen de route. Ons is gevraagd onze medewerking
hieraan te verlenen. Aan dat verzoek geven wij met veel plezier gehoor. De tekst is minimaal, het gaat vooral
om uitbeelding. Dus, vind je het leuk om hier aan mee te doen , stuur een mailtje naar toneeldehucht@live.nl
en zet de datum in je agenda!

Nieuwe leden
De Hucht heeft de deuren wijd open staan voor nieuwe leden. Ken of ben je iemand die zin heeft om te (leren)
acteren? Vind je het leuk om ons te helpen sponsoren te benaderen? Ben je handig in decorbouw? Of liggen je
talenten en interesses op een ander gebied en kan je ons ondersteunen? Je bent van harte welkom om kennis te komen maken. Stuur een mail naar toneeldehucht@live.nl

Agenda

(om direct te noteren!)

17 mei: workshop Living statues Kids, info en aanmelding via www.cuneradag.nl
26 mei: open repetitie avond: Week van de Amateur Kunst
14 juni: Uitvoering eenakter tijdens Cuneradag + wedstrijd Living Statues Kids
16 juni: ledenvergadering
September (datum ntb): start repetities 75 jaar Slag om de Grebbeberg
13 september: Open Monumentendag
Met een hartelijke groet van het bestuur,
19 december: Kersttocht Zideris
Olaf, Fons en Monique

