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Het jaar 2022 loopt alweer ten einde. Een jaar waar
ieder van ons zijn of haar gedachten en
herinneringen aan heeft. Ook een jaar waar we als
vereniging ons 50 jarig bestaan hebben mogen
vieren. Het is een memorabele dag geworden, waar
iedereen van heeft genoten.
Gelukkig was het ook weer een jaar vol
fietsactiviteiten en konden we de corona een beetje
achter ons laten, zoals vermeld in deze nieuwsbrief.

Kerstmis en Nieuwjaar zorgen elk jaar opnieuw voor
een warme en gezellige sfeer waar geen enkele
andere feestdag tegenop kan boksen. Kerstbomen krijgen een prominente plaats in huis.
Recepten voor een heerlijk feestmaal worden opgezocht en van te voren uitgeprobeerd. De
bijbehorende drank wordt ingekocht. Kerstklassiekers worden weer via radio en tv
afgespeeld. De boom met verlichting, de muziek en de gezelligheid geven een sfeer van
verbondenheid. De kerststemming vult iedereen natuurlijk voor een stuk op zijn eigen
manier in. Eigen tradities die ook dit jaar niet zullen ontbreken



2023 staat weer voor de deur. Laat het een jaar worden waarin het oorlogsgeweld stopt,
zodat we vreedzaam met elkaar om kunnen gaan.
De toerkalender heeft inmiddels alweer grotendeels vorm gekregen, dankzij het vele
vrijwilligerswerk van onze leden. Tijdens de najaarsvergadering hebben zich voor het
komende jaar weer meerdere leden gemeld voor activiteiten binnen de vereniging.
Een vereniging verliest zonder vrijwilligers zijn bestaansrecht.
Bedankt voor de vele vrije tijd en energie die menigeen erin stopt.

Namens het bestuur wens ik alle leden met aanhang een goede Kerst, een gezellig Oudjaar
een sprankelend, sportief en voorspoedig nieuwjaar met vooral veel gezondheid.
Laat respect, verdraagzaamheid, samenhorigheid en samenwerking de sleutelwoorden zijn.

Christ Trommar
voorzitter

Nieuwjaarsreceptie

Het bestuur van TC Wilhelmina wenst u een heel voorspoedig en gezond 2023 en nodigt u graag uit
voor de nieuwjaarsreceptie op zondag 8 januari vanaf 16.00 uur in Sportkantine “De Genderbeemd”.



Sluitingsrit en clubkampioen
Dit jaar hebben we weer voor het clubkampioenschap kunnen strijden. Naast de uitslag van de
sluitingsrit was ook het aantal gereden ritten gedurende het jaar van belang voor het
clubkampioenschap. De sluitingsrit is gewonnen door Martien Hendriks. Hij mocht de fel begeerde
Bert en Tiny Louwers Wisseltrofee in ontvangst nemen.

Clubkampioen is geworden Hans Koeling. Hij had de beste score van het aantal ritten en de sluitingsrit
te samen. Hij heeft de kampioenstrui 2022 in ontvangst mogen nemen.

NTFU
Onze club is lid van de NTFU. Zowel leden als bestuur zijn verzekerd via dit lidmaatschap.
Leden ouder dan 85 jaar, kunnen geen gebruik meer maken van de ongevallen verzekering,
maar hun fiets is nog wel verzekerd.

De NTFU verstrekt geen ledenpasjes meer, mensen dienen zelf de
NTFU te benaderen hiervoor. De leden kunnen zich gratis registreren
op de persoonlijke pagina van de site www.fietssport.nl voorheen
www.ntfu.nl. Eenmaal geregistreerd kun je zelf je ledenpas
aanvragen, gegevens wijzigen en eventuele schade melden.

http://www.fietssport.nl,
http://www.ntfu.nl.


Contributie 2023
De contributie blijft in 2023 gelijk aan 2022.

Contr. TCW. Contr. NTFU Verz. Totaal

Hoofdlid met TFK. € 32,71 € 19,54 € 17,75 € 70,00

Gezinslid met TFK. € 26,35 € 15,90 € 17,75 € 60,00

Leden zonder TFK. € 29,50 n.v.t. n.v.t. € 29,50

Jeugdleden zonder TFK. € 19,50 n.v.t. n.v.t. € 19,50

Inschrijfgeld nieuwe leden € 2,50

Nieuwe clubshirts korte mouw € 75,00

Nieuwe clubshirts lange mouw € 99,00

Korte broek met club logo € 82,50

Levertijd nieuwe shirts 10 weken!!!!!

Oude clubshirt korte mouw € 25,00

Oude Clubshirt lange mouw € 25,00

Oude Clubjack € 25,00

Nieuwe leden: Clubshirt korte mouw: € 10.00 korting.

Als iemand een nieuw model truitje wil hebben, het liefst voor 31 december 2022
bestellen bij Heerings, dan is het er bij aanvang van het nieuwe seizoen.

Leden worden verzocht om het bedrag dat op hen van
toepassing is voor 15 Januari 2023 over te maken op onze

rekening NL83INGB0004456840 T.n.v. TC Wilhelmina

onder vermelding van: Contributie 2023



Bestuursverkiezing
Tijdens de ledenvergadering is Jet opnieuw herkozen als bestuurslid van
onze vereniging. Zij zal zich de komende 3 jaar weer ten volle inzetten als
penningmeester voor onze club.

Aangezien de coronamaatregelen aangescherpt werden begin januari, kon de
Nieuwjaarsreceptie die gepland stond op zondag 9 januari, helaas geen doorgang
vinden. Het risico op besmettingen was te groot. Hoewel corona nog niet weg is uit het
land en besmettingen nog steeds hoog zijn begin van het jaar, worden mensen steeds
minder ziek en belanden minder mensen in het ziekenhuis. Hierdoor hopen we op een
normaal fietsseizoen in ons jubileumjaar.

Op 17 februari bereikte ons het bericht dat Jan Smit, partner van onze
penningmeester Jet, een hartstilstand had gekregen en daar niet meer uitgekomen
was. Jan, die sinds 2014 door zijn relatie met Jet bij de vereniging kwam en zich daar
heel welkom voelde. Hij had voor iedereen een luisterend oor, genoot van de ritten,
eerst bij de toeristen en later bij de recreanten en was heel geïnteresseerd in de vele
mogelijkheden van de gps, voelde zich betrokken bij de vereniging en zette zich graag
in voor activiteiten. Niet alleen Jet, maar ook wij missen hem.

Op 2 april bereikte ons het bericht van het overlijden van Frans Neggers. Door
dementie moest hij de racefiets vaarwel zeggen, maar Frans is belangrijk geweest
voor onze vereniging als ontwerper van het logo, als bestuurslid, als voorrijder bij de
toeristen en als mens. Ook hij blijft in onze gedachten.

Tijdens de Voorjaarsvergadering op 8 maart werd teruggekeken op 2021 wat helaas
nog gedeeltelijk in het teken stond van corona, waardoor veel activiteiten niet
doorgingen. Gelukkig de dikke banden tocht en feestavond wel.

Tijdens deze vergadering werden ook de jubilarissen gehuldigd. Dit zijn Jack van der
Heijden (40 jaar), ons bestuurslid Adriaan Umans, Paula Lukken en Wim Habraken.
John Malipaard was niet aanwezig maar is wel jubilaris (allen 25 jaar).

Verder werd nog teruggekomen op de voordelen van lidmaatschap bij de NTFU, veilig
rijden, de 2-daagses, de toertochten en de jaarcijfers.



De eerste fietszondag was op 13 maart. Het was een mooie lentedag, Louis maakte
weer de groepsfoto, Christ verwelkomde iedereen en drukte ons op het hart
voorzichtig te rijden en zo vertrokken we (helaas met minder mensen dan gehoopt)
naar Kruidenlucht waar het zoals altijd goed geregeld was met de voor ons gratis
koffie met gebak in het kader van ons 50-jarig bestaan. Dit bestaan wordt gevierd met
een boottocht op de 2e Maasvlakte op zondag 26 juni.

Op 8 mei hadden we onze eerste vrije toertocht, de Voorjaars- en Heuveltjestocht.
Door de vrijwilligers was de nodige moeite gedaan om deze tocht een succes te
maken, aan het weer lag het ook niet, maar desondanks viel de belangstelling tegen.
We gaan evalueren of we de langste afstand niet moeten laten vervallen gezien het
vele werk wat hiermee gemoeid is en de lage belangstelling.

Een week later, 14 en 15 mei was het alweer tijd voor de tweedaagse van de
recreanten/toeristen naar Hasselt. Twee jaar kon deze niet doorgaan vanwege corona,
maar nu lukte het wel. Onder een stralend zonnetje vertrokken we met 16 fietsers en
een volgwagen met Gijs en dochter Esther voor onze eerste kilometers naar de
koffiepauze. Sandra had haar uiterste best gedaan om leuke pauzeplaatsen te vinden,
wat zeker gelukt is en Adriaan had een geweldig mooie route uitgezet met op de
eerste dag fietsen door het water en op de tweede dag fietsen door de bomen. De
fietsers genoten volop van de mooie fietspaden door de bossen, de pauzeplaatsen en
het gezellige kletsen onderweg. In Hasselt sliepen we in een stay-okay, waar de
leiding bereid gevonden werd om voor ons nog wat extra bier in te slaan, wat geen
overbodige luxe bleek (of lag dat aan het Songfestival). Zoals ze zeggen, het bleef nog
lang onrustig!! De tweede dag vertrek alweer onder een stralend zonnetje. De eerste
koffiepauze zou in een Turks cafeetje in Beringen zijn. Dat bleek een schot in de roos,
vriendelijk personeel en een toonbank vol met het lekkerste gebak. Dat lieten wij ons
goed smaken. In Beringen is ook een steenkolenmijn, waarom heen een volledige
dorp gebouwd is. Hier namen we nog even tijd voor een fotomomentje. Hierna reden
we weer verder, zoals gezegd, een rondje (of twee) door de bomen en rond vijf uur
aankomst bij Louis, waar we nog even een afzakkertje namen en terugkeken op een
super gezellig weekend, met dank aan Sandra, Adriaan, Esther en Gijs voor de
organisatie en het meerijden met de auto.

Op 9 juli is het dan eindelijk weer zover en kunnen ook de randonneurs weer een
tweedaagse fietsen. Dankzij het veldwerk van Charles en Martien staan er twee mooie
ritten op het programma met gezellige pauzeplaatsen en een prima
overnachtingsadres. We vertrekken zaterdagmorgen met 11 fietsers en Gerard gaat
als begeleider mee in het busje van Roan, fantastisch dat hij dat ter beschikking
gesteld heeft. Het is goed fietsweer en bijzonder is dat we sinds een aantal jaren ook
weer een vrouwelijke randonneur in ons midden hebben, Charlotte. Ze past zich snel
aan en er is altijd wel een van de randonneurs aan haar zijde te vinden.



Johan wordt er zelfs een beetje jaloers van; hij moet zelfs vragen of hij ook nog een
keertje langs haar mag fietsen. Zo bereiken we onze eerste pauzeplaats, De Kieper
aan het kanaal, waar we op het terras kunnen zitten en we ons de koffie/thee met
gebak, goed laten smaken. De volgende etappe gaat naar Kanne bij Maastricht, waar
we een heerlijk broodje eten bij restaurant In Kanne en Kruike. De laatste etappe
brengt ons via de buitenwijken van Maastricht, Bemelerberg en Gulpen naar Hotel
Berg en Dal in Slenaken, waar Johan, Roan en Martien er nog niet genoeg van
hebben en nog even de Schilberg gaan beklimmen, die net achter het hotel ligt. Nadat
iedereen zich gedoucht heeft gaan we gezellig aan de avondmaaltijd beginnen. Het
smaakt heerlijk en er wordt veel gebuurt. Na het diner maken we met een aantal
mensen nog een wandeling door Slenaken en we lopen langs de Geulle terug naar het
hotel, waar we nog een tijdje buiten kunnen zitten en nog wat napraten. De volgende
morgen na het ontbijt, krijgen we meteen de Loorberg voor onze kiezen en gaat het
verder via Epen en de Camerig naar Vijlen, het hoogstgelegen dorp van Nederland.
Vanuit Vijlen in een lange afdaling richting Valkenburg en over de Sibber Grubbe naar
Meerssen. Als we denken dat we de heuvels achter ons hebben gelaten, trakteert
Charles ons nog op een echte kuitenbijter in de buurt van Sweikhuizen, maar daarna
is het goed toeven bij Gasterie De Bokkereyer. Na deze pauzeplaats steken we de
Maas over en via Thorn gaan we op weg naar onze laatste pauzeplaats, Herberg De
Luysmolen, in GrensPark Kempen-Broek. De bodem van de schatkist wordt zichtbaar,
maar we kunnen nog genieten van een late lunch. Tegen 17 uur zijn we weer terug in
de Genderbeemd, waar we met ruim 280 km in de benen nog even bij Louis
nagenieten van een geslaagde tweedaagse.

Donderdag 26 mei was er wel een grote opkomst bij de Dauwtrapperstocht. Het weer
was goed en de toeristen hadden een mooie, geïmproviseerde route. Later hadden
we een uitstekend ontbijt bij Louis, die weer goed zijn best had gedaan, samen met
zijn medewerkers. 32 Mensen hebben deelgenomen aan het ontbijt met een
citroenjenevertje van Bert Palmers die de leeftijd van 87 bereikte. Een lang zal hij
leven zingen was wel op zijn plaats en het jenevertje vond gretig aftrek.

En dan was er op zondag 26 juni de jubileumdag met de boottocht op de 2e
Maasvlakte. We hoopten op mooi weer en dat werd het ook. We moesten al vroeg op,
want de bus vertrok om half acht vanaf de Genderbeemd. De reis verliep goed en om
kwart voor negen gingen we de boot van de Zilvermeeuw op, waar we hartelijk
ontvangen werden door de bemanning, waarna enige uitleg door de kapitein volgde.
Daarna was het tijd voor koffie met gebak.

De vaarroute was vanuit Lage Zwaluwe via de Oude Maas, Nieuwe Maas, Dordse Kil,
langs de Botlek, Maasvlakte en door Rotterdam onder de Erasmusbrug door. Het is
een fantastisch gezicht, die containerschepen, waar wel 18.000 containers op kunnen.
Velen waren dan ook druk aan het fotograferen.



Er was veel te zien vanaf het dek, containerschepen, rondvaartboten, boten van de
haven van Rotterdam, speedboten, de skyline van Rotterdam, de Euromast, het
Erasmus ziekenhuis naast de Erasmusbrug en nog veel meer. Na een luxe lunch en ‘s
middags nog tijd voor een drankje en hapje, meerden we rond 18 uur weer aan in
Lage Zwaluwe. Het weer zat gelukkig mee en we konden terugkijken op een super
geslaagde jubileumdag, waar veel mensen aan deelgenomen hebben.

Een week na de zeer geslaagde jubileumdag was het alweer tijd voor de Bert
Oosterbosch Classic op zondag 3 juli. Gelukkig waren de weersvooruitzichten deze
keer positief en zagen we de avond voorafgaand aan de tocht dat er al 50
voorinschrijvingen waren, dat voorspelde veel goeds. Dat kwam ook zo uit. Op deze
mooie zondag waren er uiteindelijk 79 voorinschrijvingen, waarvan er 60 gestart zijn
(althans deze mensen hebben zich bij de organisatie gemeld), aan NTFU-leden waren
er nog 77 starters en we hadden nog 90 mensen die los ingeschreven hebben. Er
waren 20 prominenten, dus in totaal hadden we ongeveer 290 deelnemers. Vandaar
dat onze penningmeester Jet met een grote glimlach rondliep, dit was goed voor de
kas. Natuurlijk met dank aan alle vrijwilligers die vroeg hun bed uit moesten om deze
dag te laten slagen. De mensen die de boog opzetten, de fietsen in de gaten hielden,
de inschrijvers, zonder hen kan zo’n dag niet georganiseerd worden. Het was gezellig
druk bij de Cyklist bij terugkomst, waardoor de drankjes na afloop er goed ingingen en
we weer terug kunnen kijken op een geslaagde zondag.

De fiets 4 daagse. Deze werd gehouden van 26 t/m 29 juli. Mede dankzij de inzet van
zeer veel vrijwilligers en onder goede omstandigheden, verliep ook dit evenement
weer zeer succesvol. Veel deelnemers, die zoals gebruikelijk vol lof waren over de
routes, goede pauzeplekken, waar de vrijwilligers weer ijverig deden afstempelen,
zodat de deelnemers op de laatste dag hun medaille weer op konden halen. Dit blijft
toch altijd weer iets waar de mensen naar uitkijken. Uitpijlers en ophalers die de
longen uit hun lijf reden om maar op tijd alle pijlen weer te hangen of eraf te halen, en
op vrijdag weer de traditionele nazit met lekker eten bij Louis en zijn mensen. We
kunnen terugkijken op een geslaagde 4 daagse van 2022.

Dikke banden tocht.

Deze werd gehouden op zondag 26 augustus. Ruim 30 deelnemers hadden we.
Gekozen werd voor een noordelijke route dit jaar met als eerste pauzeplaats de Bonte
Koe in Best, een ijsboerderij, die bij veel mensen nog niet bekend was en waar het
zeer aangenaam vertoeven was met lekker gebak en een ijsje bij de koffie. De route
liep via Best naar Oirschot, met een tweede pauzeplek bij de Hut in Wintelre, waar
een stuk terras afgezet was voor ons, goed geregeld allemaal. Helaas wist Christ niet
zo goed waar de Hut lag en was het voor hem afzien om met de bakfiets met
kleinkinderen het terras te vinden. Och iemand moet de laatste zijn en hij werd met
applaus ontvangen.



Bij Louis hadden we de bbq van slagerij Beerens, een andere leverancier, maar deze
werd door iedereen als zeer goed ervaren, dus dit wordt een blijvertje. Met dank
natuurlijk aan Rene, die zoals gewoonlijk iedereen van een lekker stukje vlees voorzag.

Zondag 16 oktober vertrokken we onder een mooi zonnetje voor onze laatste rit
richting Baarschot, waar we gezamenlijk pauze hadden en genoten van een gratis
appelflap met koffie. Gezien de grote opkomst had iedereen hier zin in. Het is altijd
leuk om elkaar ook eens tijdens een gezamenlijke pauze te spreken. Ik begreep dat
Ton er weer een eigen rit van had gemaakt en ook wij als toeristen hadden een mooie
rit, met verschillende lussen, waardoor ik 5x dacht, oh we zijn er bijna, dus niet.
Naderhand bij Louis nog even gezamenlijk iets gedronken om het seizoen goed af te
sluiten.

Sluitingrit en feestavond op 23 oktober.

Tja en dan zit het seizoen er echt op als deze rit gereden wordt. Voor de sluitingsrit
hadden zich 28 deelnemers aangemeld. Een mooi aantal, veel meer fietsers hebben
we op een zondagmorgen ook niet. Gerard had zijn best gedaan om een mooie route
uit te zetten en dit was zeker geslaagd. Ik had op zaterdag al een pijl zien hangen,
want de route liep langs het van Lennep park en dat is vlak bij mij in de buurt. Er
waren er die daar al meteen verkeerd reden, ik wist natuurijs dat er na het viaduct
links een fietspad parallel aan de grote weg loopt, er waren er echter ook die volle bak
rechtdoor reden. Daarna over de nieuwe fietsbrug, en verder via Zandoerle, Steensel,
Riethoven, Waalre weer richting sporthal waar Onno de deelnemers keurig
registreerde. Een aantal waren een paar keer fout gereden en Johan Sanders moest
15 min. in gaan halen, dat gaat niet natuurlijk niet lukken op een tocht van 40/45 km.
Winnaar van de sluitingsrit werd Martien Hendriks met Frits Schlooz als 2e en Rene
van Doren als derde. Voor het kampioenschap was Hans Koeling de winnaar met als
tweede Martien Hendriks en ondergetekende als derde. Gefeliciteerd allemaal met
deze mooie prestatie. Zoals gebruikelijk werd er ‘s avonds nog flink nagepraat hoe het
allemaal was gelopen.

Het seizoen 2022 is voorbij. Met als dieptepunt het overlijden van Jan Smit en ook
ziektegevallen zijn niet aan onze vereniging voorbij gegaan. We worden allemaal
ouder en dat gaat helaas gepaard met problemen. Gelukkig zijn er ook veel mooie
momenten om aan terug te denken, waaronder zeker de viering van het 50-jarig
bestaan. Een dag onder een stralende zon, met een mooie invulling waardoor veel
mensen in de gelegenheid waren hieraan deel te nemen. De boottocht over de
Nieuwe Maas, het uitzicht over de Maasvlakte met de gigantische containers, het
uitzicht vanaf het water over Rotterdam, het was een superdag.

Voor volgend jaar gaan we weer met nieuwe energie aan de slag met de organisatie
van de vrije ritten en het trainen van wegkapiteins met behulp van de NTFU. Hierbij
moeten we wel bedenken dat we allemaal ouder worden en dat het voor vrijwilligers
ook moeilijker wordt om hun inzet te blijven doen. Aangezien er weinig aanwas is, kan



dit voor problemen gaan zorgen. Maar dat zien we dan wel weer. Voor nu is ons
jubileumjaar ten einde en hebben we 50 jaar volgemaakt als vereniging.

NTFU ritten 2023







De kalendercommissies
Ter ondersteuning van de Toercommissie hebben we ook kalendercommissies. De kalendercommissies
stellen de kalender samen van de verschillende groepen. Zonder hen zijn er geen tochten voor de
betreffende fietsgroep. De toercommissie bestaat uit de voorzitter van de kalendercommissie en
Adriaan Umans als vertegenwoordiger van het bestuur.

De kalendercommissies worden gevormd door:

 Randonneurs: Martien Hendriks, Arie van der Hulst, Charles Ramaekers
 Toeristen: Hans Nouwen, vacature
 Recreanten: Hennie Lukken, Mariet en Ruud van der Heijden, Tinus Vogels
 Groep 60: Adriaan Umans

Datums om alvast in je agenda zetten
Dinsdag 7 maart 2023 Voorjaarsvergadering
Zondag 12 maart 2023 Start nieuwe seizoen
Zondag 7 mei 2023 Voorjaarstocht / Heuveltjestocht

https://www.fietssport.nl/toertochten/54687
Zondag 2 juli 2023 Bert Oosterbosch Classic
18 t/m 21 juli 2023 Fiets-4-daagse
27 augustus 2023 Dikke bandentocht

https://www.fietssport.nl/toertochten/54687


Tweedaagse Randonneurs
Na de positieve terugkoppelingen en de gezelligheid bij de tweedaagse van de randonneurs afgelopen
jaar, hebben Martien en Sjaarel besloten om ook in 2023 de organisatie van de tweedaagse op zich te
nemen. Waar de rit naartoe gaat en wanneer deze gereden zal worden is nog niet bekend. Tijdens de
voorjaarsvergadering zal hier vast meer nieuws over zijn.

Tweedaagse Recreanten en toeristen
De tweedaagse voor de recreanten zal ook dit jaar door
Sandra en Adriaan georganiseerd worden. De route is
bekend en de datum is vastgelegd. We gaan in 2023 naar
Kinderdijk / Lekkerkerk en brengen een bezoek aan
Kinderdijk. We overnachten deze keer in een hotel. Dit
zorgt ervoor dat de kosten wat hoger zijn dan gebruikelijk.
Inmiddels hebben zich al heel wat deelnemers aangemeld. Indien je nog graag mee wil, neem dan
contact op met Sandra. Als er nog kamers beschikbaar zijn kan je mee, maar dit is niet gegarandeerd.

Net als vorig jaar, zullen ook dit jaar Esther en Gijs met de volgwagen meegaan. Nu maar hopen dat
het weer mee zit, dan krijgen we net als dit jaar weer een geslaagde tweedaagse.

Datum: 13 en 14 mei 2023.
Kosten € 120,-
Overnachting: Fletcher hotel Lekkerkerk.
Aanmelden: Sandra info@art-health.nl, of Adriaan aumans@upcmail.nl

mailto:info@art-health.nl,
mailto:aumans@upcmail.nl


Op 26-27 en 28 januari 2023 staan onze
Wilhelminaleden Charlotte en Johan op het
podium van Theater de Schalm met het
toneelstuk “De Vrek”. Twee jaar geleden was
Johan maar liefst 40 jaar lid van
toneelvereniging Meer Vreugde Kern uit
Veldhoven, helaas brak toen Corona uit en
kon Johan zijn Jubileumstuk niet ten tonele
brengen, dit gaat met een vertraging van 2
jaar dan toch gebeuren.

Dit zeer bekende toneelstuk, is door een
beroepsschrijfster totaal herschreven naar
deze tijd, en dit heeft ze echt fantastisch
knap gedaan. Dit is een toneelstuk waar de
toeschouwers de lachspieren voor mee
moeten nemen, dit wordt echt smullen, maar
liefst 16 spelers doen mee aan dit toneelstuk.

Het toneelstuk gaat over een man die zichzelf
heel belangrijk vindt, hij heeft een
televisiestation, alleen aanzien en geld zijn
belangrijk voor hem, hij denkt dat de wereld
om hem draait, hij maakt de dienst uit, zelfs
het uithuwelijken van zijn dochter denkt hij
te bepalen, maar is dat echt zo? Je zou hem
kunnen zien als een mengeling tussen Trump
en John de Mol. Deze rol wordt natuurlijk
gespeeld door Johan.

Charlotte en natuurlijk Johan hopen dat jullie weer in grote getalen komen kijken, ze kijken er naar uit,
jullie hopelijk ook!

Wij gaan als Wilhelminaleden weer op de zaterdag kijken, mocht deze dag niet uitkomen dan is de
donderdag en vrijdag ook een optie. Je kunt je weer opgeven bij Tinus Vogels, tel 06-55362880.

Johan Sanders


