nodigt u uit voor:
De jaarlijkse toneelavond voor het hele gezin op

VRIJDAG 1 FEBRUARI 2019
Altijd weer leuk voor jong en oud. Dit jaar speelt toneelvereniging NEON de komedie
“Ach wat is perfect ”, geschreven door auteur Janny Spijker.
Korte inhoud:
Klucht in drie bedrijven, geschreven door Janny Spijker

Problemen met de overgang, dames? Dan weet Rogier wel raad! En daar komen de
buurvrouwen Karin en Elly mee in aanraking. Maar hun niets vermoedende echtgenoten
zijn totaal niet gelukkig met het resultaat. Zéker Joost niet, want hij heeft uitgerekend op
deze dag zijn baas mee naar huis, om zijn perfecte echtgenote aan hem voor te stellen!
De paniek slaat toe wanneer Joost ontdekt hoe zijn vrouw er aan toe is. Hoe kan hij dit
ooit recht breien? Er ontstaat hilarische verwarring. Wie is nou wie?
Ten einde raad besluit hij zichzelf uiteindelijk maar voor te doen als zijn perfecte
echtgenote. Dit lijkt de enige optie om zijn reputatie naar zijn baas te redden. Maar echt
helpen doet het niet. Manders begint zich af te vragen of Joost nog wel de perfecte
plaatsvervanger is voor zijn bedrijf. Gelukkig is oma - waarvan het bestaan nog wel eens
vergeten wordt - er ook nog. Zij leert Manders het betrekkelijke van perfectheid in te
zien. Want ach.... zeg nou zelf, wat is perfect?

in Hervormd Jeugdcentrum Welgelegen
Stationsstraat 2 te Heerde

Aanvang: 19.30 UUR
De zaal is open vanaf 19.00 uur

Voor de prijs hoeft u het niet te laten, want voor leden van onze buurtvereniging en hun
gezinsleden is de toegang gratis.
Voor leden van de buurtvereniging “De Wolbert”, vrienden, familieleden en andere bekenden
die geen lid zijn, bedraagt de toegangsprijs € 6,-- inclusief een lekkere kop koffie bij
binnenkomst.
Voor iedereen geldt : RESERVEER TIJDIG !!
Bel of mail daarvoor even naar de voorzitter van Buurtvereniging Hoornerveen,
Gerrit Stijf, tel 692284, gerrit.stijf@gmail.com of via het contactformulier op de website:
www.buurtvereniginghoornerveen.nl

De verloting, die wordt gehouden in de pauze, is inmiddels ook een traditie. Dit jaar weer met
mooie prijzen! Als u nog iets in huis heeft wat u wel ter beschikking wilt stellen, dan houden we
ons aanbevolen en kunt u het voor de voorstelling inleveren.
Deze toneelavond wordt in samenwerking met Buurtvereniging De Wolbert gehouden.
Leden van deze buurtvereniging worden dan ook in het bijzonder welkom geheten.

Tijdens deze activiteit worden foto’s gemaakt, welke worden geplaatst op de website en de
facebookpagina van de buurtvereniging. Mocht u dit niet willen dan graag dit vooraf kenbaar
maken aan de voorzitter.
Graag tot ziens op vrijdag 1 februari!
Deelname is voor eigen risico.

Deelname is voor eigen risico

Het bestuur van de buurtvereniging: Gonny Baars, Johanna ten Brinke, Hennie Draaijer,
Léonore Eijlander , Gerrit Stijf.
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