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BURGEMEESTER CAROL VAN EERT
Lachen is gezond en zorgt
voor ontspanning

DICK VAN OOIJEN
Het is leuk om in de huid
van een ander te kruipen

OPRICHTER GERRIT BRUNSVELD
Micro is bedacht op de
drempel van Drukkerij Blok

HENK HOLTERMAN
Micro speelt voor u het
blijspel ‘Gezinsuitbreiding’

Al zestig jaar lacht
Dieren om Micro

MICRO JUBILEUMPUZZEL
Los de puzzel op en maak
kans op een mooie prijs

-1

ZA 3 NOVEMBER 2018

ZO 4 NOVEMBER 2018

THEOTHORNE DIEREN, AANVANG 19.30 UUR

THEOTHORNE DIEREN, AANVANG 14.00 UUR

VOORWOORD

Toneelvereniging Micro
Zestig jaren jong: PROFICIAT!

In oktober 2018 is het al weer 60 jaar geleden dat Toneelvereniging
Micro in Dieren werd opgericht. Een bijzonder respectabele leeftijd
mag je wel zeggen. Hoewel tegelijkertijd senioren tegenwoordig
zeggen dat 60 het nieuwe 40 is. Een leeftijd die gepaard gaat met
veel levenservaring, soms wat meer mildheid en zeker nog met
enthousiasme en energie. Kortom: Toneelvereniging Micro kan de
komende jaren nog naar hartenlust door.
Jaarlijks één of meerdere stukken op de planken brengen
is niet eenvoudig en vraagt veel inzet van iedereen van
uw vereniging. Als toeschouwer vind je het vaak heel
vanzelfsprekend om maar aan te schuiven in het theater. Je
hebt dan geen idee van de vele voorbereidingen, de urenlange
repetities, de bouw van het decor en wat al niet meer.

Kaarten (€ 7,-) vanaf
24 oktober verkrijgbaar bij
Primera Sloot
Schouwburg Theothorne
of te reserveren via
micro-toneel.nl

Een blijspel vol
liefde, lust en list
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Reserveer nu!

Toneel biedt de toeschouwers een spiegel, een overdenking en
veelal gewoon een heerlijk avondje uit. Zeker de blijspelen en
kluchten die Toneelvereniging Micro de afgelopen jaren op de planken
heeft gebracht zullen bij menigeen de lachspieren hebben geprikkeld.
En dat is wat we als mens in deze hectische wereld ook zo nodig
hebben. Lachen is gezond en zorgt voor ontspanning!
Dit jubileumjaar brengen jullie het blijspel ‘Gezinsuitbreiding’ in
theater Theothorne op de planken. Een verhaal dat begint
in de lichtstad Parijs, vertaald naar ons prachtige
Dieren. Ik spreek de wens uit dat velen nog
lang mogen genieten van jullie toneelspel.
En dat jullie leden zelf enthousiast mogen
blijven spelen. Op naar de 65 jaar!
Carol van Eert
Burgemeester van Rheden

60
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INTERVIEW

GERRIT BRUNSVELD
Oprichter Toneelvereniging Micro

Micro is
bedacht op de
drempel van
Drukkerij Blok

In 1958 besluit de Commissie van Bijzondere Diensten dat er vanuit de Hervormde kerk
in Dieren meer activiteiten georganiseerd moeten worden. Commissielid Gerrit Brunsveld
bespreekt dit na de vergadering met zijn vrouw Nel, die een voorliefde heeft voor toneel.
De rest is geschiedenis, dit jaar viert Toneelvereniging Micro het 60-jarig jubileum met
zijn oprichter en erelid Gerrit Brunsveld (90).

T
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oneelvereniging Micro is van
oorsprong ontstaan vanuit het
kerkelijke verenigingsleven. De
verzuiling op grond van geloofsovertuiging had in de jaren vijftig
grote invloed op het dagelijks
leven in Nederland. In Dieren
waren in 1958 al twee toneelverenigingen actief. Kunst & Arbeid
weet Gerrit Brunsveld zich nog te
herinneren. Daarnaast was er nog
een vereniging actief vanuit de
katholieke kerk. “Ook al waren wij
van een andere kerk, we gingen er

wel kijken. Mijn vrouw was gek van
toneel en wilde geen voorstelling
in Dieren missen. In die tijd werden de stukken opgevoerd in zaal
Wegman aan de Kerkstraat.”
In 1958 besluit de Commissie van
Bijzondere Diensten dat er vanuit de Hervormde kerk in Dieren
meer activiteiten georganiseerd
moeten worden. Commissielid
Gerrit Brunsveld bespreekt dit na
de vergadering met zijn vrouw
Nel, die een voorliefde heeft voor

toneel. In een volgende vergadering stemmen drie van de vijf commissieleden in met de oprichting
van een toneelvereniging.

Eerste toneelstuk
Commissieleden Wiebe Veenstra
en Gerrit Brunsveld mogen het
idee ten uitvoer brengen. Maar
stiekem heeft Dieren Toneelvereniging Micro te danken aan de
voorliefde voor toneel van Nel
Brunsveld-ten Dam, Micro-lid van
het eerste uur. Veenstra en Bruns-

‘In zaal Wegman moest je
de plas ophouden’

AUTEUR ALEX KLEIN

veld gingen op pad om vrienden
en kennissen te enthousiasmeren
voor het eerste stuk dat zij hadden uitgezocht. Dat was ‘Vader
Job’ van toneelschrijver Hans
Nesna geworden. Een avondvullend toneelspel in drie bedrijven,
dat werd opgevoerd in het kerkje
aan de Wilhelminaweg waar nu
Bistro 7 Sins gevestigd is. Beide
heren wisten tien spelers te mobiliseren voor Vader Job. Leden
van het eerste uur Annie Konijn
en Ada Teerink vieren dit jaar
samen met Brunsveld dat ze zestig jaar lid zijn van Toneelvereniging Micro. Bij de viering van het
50-jarig Micro-jubileum in 2008
ontvingen zij van de Nederlandse
vereniging voor Amateurtheater
het ‘gouden insigne met één zirkonia voor 50 jaar inzet’.

’In de woonkamer
van de familie
Brunsveld aan de
Troelstrastraat
gingen de meubels aan kant. Dat
was het toneel, de
gang fungeerde
als de coulissen
van waaruit de
leden het podium
opkwamen en
afgingen. De
kinderen stonden
soms bovenaan
de trap, wakker
geworden van de
repetities en het
rumoer op de
gang.’
6-

Ada Teerink werd via haar man
Jan Teerink gevraagd om bij
Micro te komen spelen. Teerink
bracht in die tijd de kerkbode
rond en werd tijdens een van
zijn rondes door Brunsveld aangeklampt met de vraag of zijn
vrouw geen zin had om toneel te
spelen. Brunsveld: “De volgende
dag al kregen we een telefoontje dat Ada mee wilde doen.
Annie Konijn was een vriendin
van mijn vrouw en Bart en Joop
van Zwieten waren weer familie
van een Commissielid. Er was
in die tijd nog geen bestuur, we
regelden alles op z’n boerenflui�tjes.” Brunsveld speelde zelf ook
mee in het toneelstuk Vader Job.
“Dat nooit meer, riep ik meteen
na de voorstelling. Dat lag mij
echt totaal niet. Toen ben ik
naast penningmeester ook souffleur geworden. Uiteindelijk ben
ik 15 jaar souffleur geweest.”

De naam Micro
Het verhaal hoe Toneelvereniging
Micro aan haar naam komt is net zo
kort als de betekenis ervan. Brunsveld: “Wiebe Veensta en ik stonden
voor de deur van Drukkerij Blok aan
de Kruisstraat in Dieren. We wisten
de naam van het stuk, maar hadden
nog geen naam voor de vereniging
bedacht. Toen zei Veenstra op de
drempel ‘we beginnen heel klein,
laten we het Micro noemen’. En die

naam werd op de eerste raambiljetten gedrukt. Als vereniging hadden we nog geen cent te makken.
De raambiljetten werden in die tijd
gesponsord door de Arnhemse
Courant.”

Repetities
Geoefend werd er bij het echtpaar Brunsveld thuis in de Troelstrastraat. “In de woonkamer gingen de meubels aan kant. Dat was
het toneel, de gang fungeerde
als de coulissen van waaruit de

INTERVIEW

ten de leden hun plas ophouden.
Je kon vanachter het toneel wel
via een trap op het achterterrein
van Wegman komen. Daar is het
wildplassen uitgevonden.”
In de jaren zestig begint Micro ook
korte stukken op te voeren bij verenigingen en bejaardenhuizen in
de wijde omgeving. De bekendste daarvan is de tweeakter ‘Een
mandje eieren’, die meer dan
25 keer werd opgevoerd. Hierin
speelde ook de oudste zoon van

‘Een katholiek werd niet lid
van het christelijke Micro’
leden het podium opkwamen en
afgingen. De kinderen stonden
soms bovenaan de trap, wakker
geworden van de repetities en het
rumoer op de gang.” Bij Brunsveld werden op deze geïmproviseerde wijze twee uitvoeringen
geoefend. Toen kreeg het toneelgezelschap een repetitieruimte in
het kerkje ‘Nieuw Dieren’ aan de
Wilhelminaweg.

Uitvoeringen
Na twee jaar werd het kerkje te
klein om het groeiend aantal
bezoekers die naar voorstellingen van Micro kwamen kijken,
te herbergen. De jaren daarna
stond Micro op de planken in
zaal Wegman aan de Kerkstraat.
Voor het eerst spelen op een verhoogd podium en ruimte voor
180 personen. Micro speelde
bij Wegman tot de opening van
Zalencentrum Theothorne. “Toen
moesten we wel verhuizen met
onze voorstellingen. De zaal bij
Wegman zat bomvol en met de
grote capaciteit bij Theothorne
konden we verder groeien.” De
gloednieuwe schouwburg aan het
Callunaplein had, in tegenstelling
tot zaal Wegman, ook de luxe
van een toilet. Dat klinkt velen
anno 2018 misschien vreemd in
de oren, maar een voorstelling
bij Wegman betekende je plas
ophouden tot je weer thuis was.
“Ook tijdens de repetities moes-

Brunsveld mee. Deze Mart Brunsveld is later naast spelend lid ook
regisseur geweest bij Micro. Ook
kleindochter Karin Brunsveld - van
de jongste zoon - heeft in een
aantal stukken van Micro meegespeeld.

Gerrit Brunsveld
Geboren en getogen in Angerlo,
kwam Brunsveld op zijn 18e in
Dieren wonen. In 1948 wordt hij als
dienstplichtige door het kabinet
naar Nederlands-Indië gestuurd.
Vlak na aankomst is de divisie van
Brunsveld al nodig voor een grote
militaire actie. Hij was er amper
drie maanden toen hij in zijn arm
en elleboog werd geschoten. Drie
maanden verbleef hij vervolgens
in een hospitaal op Batavia,
waarna een 24-dagen durende
boottocht terug naar Nederland
volgde. Daar revalideerde hij nog
eens een half jaar op de militaire
kazerne in Doorn. Een minder
functionerende arm herinnert hem
nog dagelijks aan die “onprettige
en zware” periode. Hierdoor kon
hij na de diensttijd ook zijn werk als
machinebankwerker bij de firma
Brouwer in Dieren - het bedrijf van
zijn zwager - niet meer hervatten.

Ada Teerink, Annie Konijn en Gerrit Brunsveld ontvangen in 2008
het ‘gouden insigne met één zirkonia voor 50 jaar inzet’

Nuon. Als meteropnemer trok
hij 40 dienstjaren langs de deuren in Dieren. “Dan leer je snel
heel veel mensen kennen. In de
begintijd haalde ik ook het geld
op. Mensen die slecht waren van
betaling kregen een muntmeter.
Om stroom te gebruiken moest je
dan eerst geld in de meter gooien.
Ook die gulden- en kwartjesmeters leegde ik. Tijdens mijn rondes
door Dieren greep ik natuurlijk
elke kans aan om over Micro te
beginnen. Dat heeft de vereniging
de nodige donateurs opgeleverd.
Daar had ik echt schik in.”

In de zomer van 1951 trouwde hij
met zijn grote liefde Nel ten Dam,
met wie hij al verkering had voordat hij naar Nederlands-Indië werd
gestuurd. Drie maanden na de
viering van hun 50-jarige huwelijksjubileum overleed zijn vrouw
in 2001. Micro speelde eerder dat
jaar het stuk ‘Familie Bruinsma door
de bocht. Groeten uit de Veluwe’.
Brunsveld: “Toneelspelen was alles
voor haar. Ze speelde dertig jaar
lang bij Micro en wilde heel graag
nog deze voorstelling in Theothorne zien. Ondanks haar ziekte is
dat gelukt, ze heeft ervan genoten.”

Koninklijke onderscheiding
Na de Micro-voorstelling ‘Blauw
bloed, sigaren en zeebenen’ kreeg
Brunsveld op het podium van
Theothorne in 1998 de versierselen opgespeld die horen bij de
koninklijke onderscheiding Ridder
in de Orde van Oranje-Nassau. Hij
was toen 40 jaar penningmeester
van Micro en 30 jaar bestuurslid
bij Carnavalsvereniging De Deurdauwers. Een complete verrassing, zegt Brunsveld over dat
moment voor een volle zaal. 60

(advertentie)

Brunsveld kwam in april 1950 in
dienst bij de Provinciale Geldersche
Electriciteits-Maatschappij
(PGEM). Een Gelders nutsbedrijf dat in 1994 is opgegaan in

-7

(advertentie)

COLUMN

Welkom bij

Notariskantoor De Kroon
Of u nu een huis gaat kopen, een conflict heeft
op te lossen of een eigen bedrijf wilt beginnen:
in uw leven zijn er veel momenten waarbij de
notaris u van dienst kan zijn met deskundige
juridische ondersteuning.

Notariskantoor De Kroon is deskundig en
ervaren op alle notariële werkgebieden. U kunt
bij ons terecht met uw juridische vragen en
verzoeken over belangrijke gebeurtenissen in uw
persoonlijke en familieleven, uw woonsituatie of
uw ondernemerschap.
In Velp en Dieren
Joke de Kroon geeft leiding aan het kantoor
en verzorgt de advisering en notariële
dienstverlening op alle notariële rechtsgebieden.
Zij heeft in 1989 de studie notarieel recht aan
de Vrije Universiteit in Amsterdam voltooid, in
1990 gevolgd door het diploma Nederlands recht.
Daarna heeft zij veel ervaring opgedaan in de
algemene notariële praktijk, bij notariskantoren
en bij een accountantskantoor. Sinds 1 juli 2000 is
Joke de Kroon zelfstandig notaris in de gemeente
Rheden met vestigingen in Velp en Dieren.
Daarnaast is zij gediplomeerd estate planner.
Aangesloten bij NotarisPlus
De Nederlandse wet verandert regelmatig en u
doorloopt verschillende levensfasen. Wij denken
graag met u mee over uw toekomst en bieden
daarom NotarisPlus aan. Dat staat voor ‘Samen
Sterker’, een samenwerkingsverband van een
zestal kleinere kantoren in een groter geheel.
Hierdoor hebben we laagdrempelige en korte
lijnen, maar wel een enorme kennis en ‘knowhow’ van iedere notaris afzonderlijk. NotarisPlus
denkt actief mee met de klanten, volgens de
norm van de persoonlijk betrokken (ouderwetse)
‘huisnotaris’.

Joke de kroon

E-Mail: info@notarisdekroon.nl
Website: www.notarisdekroon.nl
Vestiging Velp
Hoofdstraat 190
6881 TM Velp
Telefoon: 026 - 361 72 21
Fax: 026 - 361 20 42

Vestiging Dieren
Wilhelminaweg 15-A
6951 BM Dieren
Telefoon: 0313 - 420 310

(Vestiging Dieren is op de woensdag gesloten)

Zestig jaar

OP DE PLANKEN

Onze zo mooie Toneelvereniging Micro viert dit jaar
haar zestig jarig bestaan. Een mijlpaal om even bij stil te
staan. Niet te lang natuurlijk, want de show must go on.

M

aandagavond is de
vaste repetitieavond
van Micro. Dan repeteren wij voor onze
jaarlijkse uitvoering. Dit zijn altijd
leuke en gezellige avonden die
je de dagelijkse stress doen vergeten. Ook als je een keer geen
rol hebt, is het leuk om er tijdens
de repetities te zijn. Je kijkt naar
het spel, leert van de aanwijzingen van de regisseur en soms kun
je invallen als een van de spelers
die avond niet kan komen. Maar
ook achter de schermen is er veel
te doen. Souffleren, de jaarlijkse
verloting organiseren en niet te
vergeten de bouw van het decor.
Micro kan zich gelukkig prijzen
met een zeer enthousiaste en kundige decorploeg, die iedere donderdagavond in de weer is met

ons decor. Toneelspelen hoort
echt bij mij. Dat ik lid ben geworden van Micro, vindt misschien wel
zijn oorsprong in mijn kleuterjaren.
Onze oprichter, Gerrit Brunsveld,
ken ik al vanaf het moment dat ik
kan praten. Gerrit kwam bij mijn
ouders thuis de meterstanden
opnemen. Ik ben mijn toneelcarrière begonnen in Eerbeek bij het
Sinterklaastoneel.

Een gezellige club
Toen ik later bij TOP in Brummen
speelde, heeft Gerrit al eens aan
mijn moeder gevraagd of ik niet
bij Micro wilde komen spelen.
Maar ik wilde TOP natuurlijk niet
in de steek laten. Maar toen TOP
ophield te bestaan, heb ik mij al
snel bij MICRO aangesloten. Ik
werd daar onderdeel van een

leuke, gezellige club met gemotiveerde mensen.
Naast ons jaarlijkse optreden in
Theothorne, gaan we ook de provincie in om op te treden bij verenigingen en verzorgingshuizen.
Dit zijn altijd leuke avonden voor
een dankbaar publiek. Spelen op
locatie vraagt van de spelende
leden het nodige improvisatietalent. Het is ook een keer voorgekomen dat een van de spelers
niet kon spelen en toen vervangen
werd door een ander lid die de rol
niet kende. Die heeft het hele stuk
gespeeld met een oortje in, en
niemand van het publiek die dat
had opgemerkt!

V.l.n.r.: Ersin
Demirci
(bestuurslid),
Duke Jansen
(voorzitter),
Arthuur Wolthuis
(penningmeester),
Mia Veldhuis
(secretaris) en
Elly van Eerten
(bestuurslid).

Toneelspelen is een leuke hobby
voor jong en oud. Ervaar het zelf
en kom gerust een keer op maandagavond bij ons kijken. 60
Duke Jansen.
Voorzitter van
Toneelvereniging Micro
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THEATERGEZELSCHAP TROEP

COLUMN

THEATERGEZELSCHAP
TROEP FELICITEERT MICRO
Fantastisch, 60 jaar
Toneelvereniging Micro!
Van harte gefeliciteerd
met deze mijlpaal.
Daarbij vergeleken komt
Theatergezelschap Troep
pas net kijken. Wij vierden
in 2017 ons 40-jarig
jubileum.

M

icro en Troep spelen
heel
verschillende
voorstellingen.
Micro is in Dieren
en omstreken de ongekroonde
koningin van de klucht. Troep

richt zich meer op absurdistische
stukken. Toch hebben we ook
veel gemeen. Dat is het plezier
in toneelspelen en de wens een
mooie voorstelling te maken voor
ons publiek.

Wij wensen Toneelvereniging Micro
toe dat zij dit nog vele jaren mag
doen! 60
Namens Theatergezelschap Troep,
Selma Roos
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et geeft aan dat niemand iets bespaard
wordt, dat het leven
lijden is en de grote
regisseur is God. Daar klinkt de
predestinatieleer van de toen nog
doopsgezinde Vondel in na. Maar
(schouw)toneel is niet de wereld.
Het toneel kent zijn eigen wereld en
zijn eigen werkelijkheid. Een wereld
die wordt gecreëerd met het decor
en een werkelijkheid die ontstaat
door de acteurs.
Toneel kan bogen op een lange
geschiedenis. Zowel de oude cultuur van de Chinezen als die van de
Grieken kende een of meerdere vormen van toneelkunst, vaak ontstaan
vanuit de religie. In de loop van

Groot geworden door
‘Micro’ te blijven!

U M M A GA

OL VAN EERT
EESTER CAR zorgt
BURGEM
en
is gezond
Lachen
spanning
voor ont

N
N OOIJE
DICK VA
huid
om in de
Het is leuk
er te kruipen
van een and

NSVELD
GERRIT BRU
OPRICHTER
op de
bedacht
Micro is
kkerij Blok
van Dru
drempel

LTERMAN
HENK HO
het
elt voor u
ng’
Micro spe
insuitbreidi
blijspel ‘Gez

t
jaar lach
Al zestigom Micro
n
e
Dier

Toneelvereniging Micro heeft zich
gedurende zestig jaar staande kunnen houden, ondanks ongetwijfeld
wat interne stormen. Dat is voor een
toneelclub een aanzienlijke leeftijd,
daar blijkt taaie volharding uit. Er
zijn maar weinig toneelverenigingen
in Nederland die zo oud worden en
die kunnen terugkijken op een succesvolle geschiedenis. Het getuigt
van moed van de oprichters van
Micro, om in 1958 de concurrentie
met de Nederlandse televisie aan
te gaan, die sinds 1951 uitzond. De
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Micro durfde in 1958
de concurrentie met de
televisie aan te gaan
duizenden jaren zijn er altijd weer
nieuwe toneelvormen bedacht. Op
die manier heeft het toneel zich in
de loop van de geschiedenis kunnen ontwikkelen en handhaven.

Nieuw vermaak

Dirken Design | W. Bruinstraat 21 | 1333 JW Almere | info@dirken.net | design.dirken.net

10 -

haar intrede deed. Het toneel vernieuwde naar monsterproducties,
die vaak jaren achtereen worden
opgevoerd; denk maar aan de
musical ‘Soldaat van Oranje’.
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Micro schrijft
geschiedenis
H

(advertentie)
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‘De wereld is een schouwtoneel, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel’. Dikwijls wordt dit
citaat van Joost van den Vondel aangehaald als het gaat om de toneelkunst.

Handhaven ja, want met de komst
van de film raakte het traditionele
toneelspel wat uit de gratie. Film
bracht snelheid in de handeling,
aanzienlijk meer vuurwerk en de
kijker zat dichter op het gebeuren. De schouwburg liep leeg en
de bioscoop vol, die op zijn beurt
weer leeg liep toen de televisie

acteurs en actrices groeiden mee
met hun rollen: van verliefd meisje
of jongen naar boze schoonmoeder
of sluwe schoonvader. In al die jaren
groeide hun acteerkunst deels door
de verschillende regisseurs, deels
door de ervaring op het podium.

Het blijspel
Micro speelt een genre dat in
Nederland wordt ondergewaardeerd: het blijspel. Het klassieke
toneel met tragedie - drama - kan
zich verheugen op de belangstelling van een culturele elite, maar
het blijspel wordt door deze groep

gezien als van minder niveau. Naar
mijn mening ten onrechte. Blijspelen geven door hun inhoud vaak
beter de tijdgeest weer dan tragedies. Iedere tijd heeft zo zijn eigen
bijspelen of in ieder geval toneel
waarbij gelachen mag worden.
Wat is er op tegen om vermaakt
te worden met de kleinzieligheid
en de ondeugden van de mens,
die zo herkenbaar zijn dat ze op
de lachspieren gaan werken. Juist
door de afwezigheid van de moraliserende preek is het toneel een
spiegel waarin iedereen zichzelf zal
herkennen.

Micro speelt
een genre dat
in Nederland
wordt ondergewaardeerd:
het blijspel.

Microvrienden
Micro bestaat niet alleen dankzij
de acteurs. Ook een grote groep
vrienden van Micro werkt achter
de schermen hard mee. Een vaste
ploeg decorbouwers die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft
staan. Ze weten telkens weer van
niets een mooi decor neer te zetten.
Door hergebruik, maar ook door
handig onderhandelen en oog te
hebben voor het creatieve gebruik
van materialen. Ze zijn gewend om
te gaan met lastige regisseurs, die
net weer iets meer willen dan financieel haalbaar is.
Ik hoop dat Micro ook in de toekomst minstens één keer per jaar
het doek laat opgaan voor haar
hooggeëerde publiek. Dat zij erin
slaagt om het vuur van 1958 nog in
haar toneel van de toekomst brandend te houden en, nog liever, dat
het hoog mag oplaaien.
Henk Holterman
Regisseur
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UIT DEN OUDEN DOOSCH

GEZINSUITBREIDING

Toneelvereniging Micro viert dit jaar haar 60-jarig
jubileum met twee voorstellingen. Op zaterdagavond 3
en zondagmiddag 4 november 2018 staan de spelers met
het blijspel ‘Gezinsuitbreiding’ op de planken van theater
Theothorne in Dieren. Natuurlijk hoopt de jubilaris op
twee keer een uitverkochte zaal.

Jubileumblijspel

‘GEZINSUITBREIDING’

E

regasten bij de voorstelling zijn de burgemeester van Rheden, Carol van Eert
en zijn vrouw, Micro-oprichter
Gerrit Brunsveld en de leden
Ada Teerink en Annie Konijn. Dat
is 180 jaar Micro-lidmaatschap
bij elkaar.

Reserveren
Wilt u weten hoe het uiteindelijk tot één groot gezin komt en
bovendien, wie de tegenwoordige
eigenaar van de Moulin Rouge in
Parijs is? Laat u zich verrassen op 3

ZA 3 NOVEMBER 2018

of 4 november tijdens een van de
jubileumvoorstellingen van Toneelvereniging Micro! 60
Reserveer uw kaarten op:
www.micro-toneel.nl/reserveren

ZO 4 NOVEMBER 2018

THEOTHORNE DIEREN, AANVANG 19.30 UUR

THEOTHORNE DIEREN, AANVANG 14.00 UUR

Gezinsuitbreiding

Na een dubieus overleg verruilen de drie clochards het leven
op straat en onder bruggen
voor een luxueus bestaan als
miljonair. Bij aankomst op het
landgoed maken de drie stinkende voddenbalen kennis met
de twee aan het huis verbonden
fossielen, die al sinds jaar en
dag garant staan voor een goed
functionerende
huishouding.
Wat had de barones zich hier dan
wel niet bij voorgesteld!
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Reserveer nu!
Kaarten (€ 7,-) vanaf
24 oktober verkrijgbaar bij
Primera Sloot
Schouwburg Theothorne
of te reserveren via
micro-toneel.nl

Een blijspel vol
liefde, lust en list

g
n
i
d
i
tbre

Lorem ipsum

G e z insui
ni
avazzi
Christiane C

1958
2018

WWW.MICRO-TONEEL.NL

Met speciale toestemming van het I.B.V.A. Holland B.V. te Alkmaar. Ontwerp: Mensoni Design.

Het blijspel ‘Gezinsuitbreiding’
van de Duitse auteur Christiane
Cavazinni begint in een park in
Parijs waar de drie clochards,
Peertje, Sijs en Keizer, op zekere
dag bezoek krijgen van een
notaris. Een liefde uit het verleden van Keizer zet hun wereld op
z’n kop. Aan de erfenis zit echter
wel een belangrijke voorwaarde.
En dat is dat hij zijn intrek moet
nemen in een adellijk slot en een
zoon moet adopteren, van wiens
bestaan hij tot dan toe geen
weet had.

60

JAAR
TO N E E LV E R E N I G I N G
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46 jaar MICRO

Of ik voor dit jubileummagazine een paar
anekdotes wil opschrijven over mijn jaren als lid
van Toneelvereniging Micro. Tja, waar begin je
dan? Aan het begin!

M

ijn eerste kennismaking met Micro
was 46 jaar geleden. Ik had toen
al enkele rolletjes gespeeld in
mijn geboorteplaats Aalten.
Toen we in Dieren kwamen
wonen, kende ik er weinig

mensen. Ik wilde hier graag
mijn oude hobby voortzetten,
dus bezocht ik op een gegeven moment een voorstelling
van Micro.
Aan het einde van de voorstelling maakte ik een bab-

COLUMN
beltje met een van de spelers,
waarin ook mijn belangstelling voor toneel ter sprake
kwam. Ik dacht er daarna verder niet meer over na, tot op
een gegeven moment Gerrit
Brunsveld ineens voor mijn
deur stond. “Jij wilde toch
graag bij ons toneelspelen?
Kom maandag maar even
langs bij de repetitie, want we
hebben waarschijnlijk ook al
en rol voor jou.”
Daar ging ik dan op die bewuste maandagavond. Bloednerveus was ik. Dat bleek nergens
voor nodig. Ik werd met veel
enthousiasme ontvangen en
maakte meteen deel uit van de
groep. Met een rol op zak ging
ik weer terug naar huis.
Daarna heb ik bij deze mooie
vereniging nog heel veel rollen gespeeld. Een rol waar ik
een van de leukste herinneringen aan heb, is Charleston
Baby in 1983. Hiervoor moes-

ten we niet alleen leren dansen, er werd ook in gezongen.
Dat toneelstuk was een hele
uitdaging!
Door de jaren heen heb ik
leden zien komen en gaan.
Met de een speelde ik al heel
lang, met de ander maar een
paar stukken. Die mix maakt
spelen bij Micro zo leuk! Ik
hoop dat ik mij nog heel lang
kan inzetten voor ‘de Micro’.
De vereniging is in 46 jaar tijd
echt een deel van mijn leven
geworden. 60
Mia Wevers
Secretaris en spelend lid

Foto: Mia Wevers en
Jan Verbeek in het toneelstuk
Polly Perkins (1991)

(advertentie)

Carwash Stout in Dieren

HOOGGEËERD MICRO-PUBLIEK
Het was op een donkere en stormachtige avond in
het najaar van 1999 dat ik op een onguur tijdstip
aanbelde bij de penningmeester en medeoprichter
van Toneelvereniging Micro, Gerrit Brunsveld.

H

elemaal
verregend stond ik
daar voor de
deur te wachten.
Ondanks het late tijdstip ging
er een lamp aan in de gang
en er werd opengedaan.
“Wat komt u doen?”, vroeg
Gerrit. “Ik wil toneel spelen!”,
gaf ik als antwoord. Vanuit de
woonkamer riep zijn vrouw
Nel: “Ach Gerrit, laat die
arme jongen maar gauw binnen”. Die avond werd ik niet
alleen lid van ‘de’ Micro. Het
was tevens het begin van de
mooie vriendschap met Gerrit en Nel en mijn liefde voor
onze prachtige toneelvereniging. Inmiddels heb ik alweer
17 keer voor u op de planken
mogen schitteren.

Een vunzige grap
Het eerste stuk waarin ik mocht
meespelen was ‘Bankgeheimen’ in 2000. Het stuk speelde
zich af op een bank in een park.
Een plek waar door de verschillende personages veel werd
gepraat, geklaagd en geleuterd. We haalden tijdens de
stukken ook de nodige grappen met elkaar uit. Zo weet ik
mij nog te herinneren dat ik
voor het eerst samen met Ersin
op de planken stond. We moesten op het toneel in een ‘vies
boekje’ kijken. Ersin wist echter niet dat ik tijdens de grote
voorstelling in Theothorne ons
boekje had omgeruild voor een
sensueel getint magazine. Het
gaf enige hilariteit in de zaal
toen Ersin met grote ogen de

poster in het midden openklapte. In 2014 werd ik naast
spelend lid ook bestuurslid.
Ik mocht het penningmeesterschap van Dick van Ooijen
overnemen. Daarmee werd ik
de vijfde penningmeester van
Micro. Van de 60 jaar die Micro
bestaat, heeft Gerrit Brunsveld
deze functie maar liefst 50 jaar
met passie vervuld. Een zuinige
penningmeester, zo werd hij
dikwijls omschreven. Nadat ik
diverse kasboekjes uit die tijd
heb mogen inzien, kan ik dat
beeld alleen maar beamen.
Zoals het een goed penningmeesterschap betaamt, staat
alles er tot op de laatste florij-

nen- en eurocent in. Niet met
zo’n hedendaags boekhoudprogramma, maar keurig met
de pen opgeschreven.

Magisch moment
Het toneelspel is mijn grootste passie. Het applaus van u
- hooggeëerd Micro-publiek na afloop van een voorstelling
heeft elke keer opnieuw weer
iets magisch. Een gevoel dat
niet uit te leggen is, maar dat
elke toneelspeler zal herkennen.
Arthuur Wolthuis
Penningmeester en
spelend lid

(advertentie)

Spankerenseweg 36 | 6951 CH Dieren
Tel: 0313-422 169 | www.carwashstout.nl

NIEUW hypotheekkantoor
in Dieren
Lindelaan 10, 6951 DJ Dieren
T 085 - 303 2613 / 06 - 2959 4761
info@financieelraadhuis.nl / www.financieelraadhuis.nl
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ADMIRAAL HELFRICHLAAN 89 | 6952 GD DIEREN | TEL: 0313-414971 | WWW.POLYSPORT.NL
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Speler, bestuurslid,
regisseur van Micro
Wat vliegt de tijd toch snel. Micro… alweer 60 jaar
een begrip in Dieren. Hoeveel mensen zullen met een
glimlach terugdenken aan een van de vele toneelstukken
die ooit op de planken zijn gebracht door onze jubilaris?
Ik schat dat het er vele duizenden zijn!

D

e ene keer genieten
van een mooi drama,
een thriller of een
absurdisch
toneelstuk. Maar heel vaak was het een
blijspel, klucht of een komedie.
“Het publiek wil lachen” werd mij
vaak verteld. En dat klopt! Tijdens

binnengeloodst door een medelid.
Er was een chronisch tekort aan
mannenlijke spelers (ja, toen ook
al!) dus ik was meer dan van harte
welkom. Gelijk ook mijn eerste rol
toebedeeld gekregen in een blijspel als Ome Toon met als tegenspeelster Mia Veldhuis. Wat was ik

Een chronisch tekort aan
mannelijke spelers
mijn langdurige lidmaatschap van
meer dan 30 jaar ben ik meermaals getuige geweest van menig
lachsalvo. Ruim 30 jaar lidmaatschap en natuurlijk veel leuke en,
eerlijkheidshalve, soms ook minder
leuke dingen meegemaakt. Net
zoals in het dagelijks leven is er
vreugde en verdriet. Gelukkig viert
vreugde wel de boventoon in de
vereniging.
Begin 80’er jaren ben ik bij Micro
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zenuwachtig… De eerste van vele
rollen. Leuk om in de huid van een
ander te kruipen en alle dagelijkse
beslommeringen even achter te
laten. Het is ontspannend, er werd
veel gelachen en lachen schept
een band. Dit moet het publiek
tijdens de uitvoering merken en
kunnen zien, volgens mij. Dit maakt
Micro sterk.
Twee keer heb ik meerdere termijnen in het bestuur zitting geno-

men. De eerste keer als secretaris.
Wel in de tijd dat de computer
zijn intrede deed. Notulen werden voor het eerst gemaakt op de
computer. Binnen korte tijd (vaak
de volgende ochtend) lagen deze
geprint en wel in de brievenbus
van de overige bestuursleden. De
tweede keer mocht ik de functie
van penningmeester bekleden.
Tja, het viel niet mee om aan de
standaard van de meester zelf
(Gerrit Brunsveld) te voldoen, maar
volgens mij kwam ik aardig in de
richting van zijn niveau.

Ruim 30 jaar
lidmaatschap
en natuurlijk
veel leuke en,
eerlijkheidshalve,
soms ook minder
leuke dingen
meegemaakt.
Net zoals in het
dagelijks leven
is er vreugde en
verdriet. Gelukkig
viert vreugde wel
de boventoon in
de vereniging.

Regisseur
Daarnaast heb ik ook tweemaal
een blijspel mogen regisseren.
Leuk om te zien als je iemand ziet
groeien in zijn rol. Het onderste
uit zijn of haar talenten proberen
te halen geeft energie. Vaak is me
dat gelukt en daar ben ik zeker
trots op. Ook ben ik trots op het
feit dat ik onderdeel mocht uitmaken van zo’n fantastische vereniging. Helaas, door verhuizing heb
ik afscheid moeten nemen, maar
ik denk met volle tevredenheid en
met een goed gevoel terug aan
mijn periode bij de Micro.
Micro, het ga je goed. Van harte
proficiat met je jubileum en ik wens
je nog minimaal 60 jaar erbij. 60
Groeten,
Dick van Ooijen

Foto: Dick van
Ooijen en
Jan Verbeek
- 17
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Niets is
decorbouwers
Paul en Piet te gek
De decorploeg van Micro bestaat uit een aantal
spelende leden die, onder leiding van Paul en Piet, elke
donderdagavond stevig aan het klussen zijn. Vrijwilligers
met gouden handen die we graag eens voor u achter de
schermen vandaan halen.

D

e handige handen van
Paul Wolthuis kwamen
net na de millenniumwisseling bij de decorploeg van Micro. Hij werd hiervoor
benaderd door zijn zoon en spelend lid Arthuur. In die tijd was de
decoropslag niet meer dan twee
garages bij het verouderde schoolgebouwtje ‘het Keteltje’ aan de

cor meten 1.20 bij 2.40 meter, dus
dat was telkens een behoorlijke
klus.” De gemeente besloot dat
het Keteltje plaats moest maken
voor nieuwbouw. Micro verhuisde
met spelers, decorploeg en decoropslag naar de oude brandweerkazerne in Dieren. “Dat was een luxe
voor de decorploeg. We hadden er
genoeg ruimte en konden werken

Wil je een raam, dan krijg
je die. Een schuifdeur?
Ook geen probleem...
Admiraal Helfrichlaan; het gebouw
waar ook de repetitieavonden
werden gehouden. Wolthuis: “Bij
een beetje goed weer haalden we
de decorstukken naar buiten. Dan
stonden we voor de garage in de
buitenlucht te zagen, spijkeren en
schilderen. Aan het einde van de
dag moesten we het hele gebeuren weer naar binnen schuiven. De
grootste panelen van het Micro-de-
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met een dak boven ons hoofd.”
Piet Rondeel kwam vijf jaar geleden
de decorploeg versterken. Vanaf
dat moment is hij elke donderdagavond bij Micro te vinden. In die
vijf jaar heeft de decorploeg nóg
een paar keer moeten verhuizen,
want de gemeente Rheden sloot
ook de oude brandweerkazerne en
Micro stond op straat. De decorbouwers verhuisden al hun spullen

naar Spankeren. Vanaf dat moment
zijn de decorbouw en repetitieruimte van Micro gescheiden van
elkaar. Het schildersbedrijf dat de
decorploeg van Micro onderdak
bood, verhuisde echter drie jaar
later naar Zutphen. De decorploeg
moest opnieuw op zoek naar een
geschikte locatie. Rondeel: “Vier
dagen ben ik door Dieren gefietst
op zoek naar een locatie. Dat bleek
niet zo eenvoudig. Uiteindelijk kwamen we bij ons huidige onderkomen aan de Kanaaldijk uit. Een pand
dat lange tijd leeg had gestaan. We
zijn er met alle handige handen van
de decorploeg wel even druk mee
geweest om het weer ‘bewoonbaar’ te maken.”

Hergebruik is ons credo
Het leukste aan decorbouwen is
het moment dat de spelers met
een nieuw toneelstuk op de proppen komen, zegt Rondeel. “Heel
vlot komen ze daar meestal niet
mee hoor. In januari wordt meestal
besloten welke stuk er gespeeld
gaat worden en net na de zomer
horen wij dan wat de ideeën zijn. Die
werken wij uit op papier en vervolgens maken we daar een maquette
van.” De rest van het jaar zitten we
niet stil hoor, vult Wolthuis hem aan.
“Na de grote uitvoering komen de
decorpanelen terug. Sommige zijn
beschadigd, anderen hebben een
behangetje dat er weer af moet.
Hergebruik is ons credo. We proberen met zo min mogelijk middelen
het mooiste resultaat te boeken. Het
mag ook gezegd worden dat heel
veel bedrijven in Dieren ons daarbij
helpen. Daar is de penningmeester
ons elk jaar opnieuw dankbaar voor.”
In principe kan de decorploeg
alles. Wil je een raam, dan krijg je
die. Een schuifdeur? Ook geen
probleem. Vorig jaar moesten Piet
en Paul de regisseur echter voor
het eerst ‘nee’ verkopen. Wolthuis:
“Ze wilden een decor hebben op
verschillende hoogteniveaus, met
diverse trappen aan de voor- en
achterkant. Daarvoor een veilige
constructie maken is niet onmogelijk, wel veel te duur. Een zucht van
verlichting werd geslaakt toen dat
stuk door de Leescommissie werd
afgekeurd.” 60

- 19

ADVERTENTIE

COLUMN

Mijn werk maakt
de bezoeker
nieuwsgierig

TONEELVERENIGING MICRO PRESENTEERT:

Een avondvullend blijspel

in Schouwburgzaal Theothorne, Dieren.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Primera Sloot
(Callunaplein), Libra’s haarmode (Julius
Röntgenlaan 24), Dierense Kledingherstel
(vd Duyn van Maasdamstraat 47) of te
reserveren via www.micro-toneel.nl of
onderstaande QR-code.

Als grafisch ontwerpster heb ik continu te maken met
strakke deadlines. Dat geeft veel druk, maar tegelijkertijd
houden die me scherp en dat heb ik vaak ook nodig om
tot creatieve producten te komen. Als ik eenmaal in die
‘flow’ zit, dan kan ik uren doorgaan. Vooral als mijn
perfectionisme ook een grote rol wil spelen in het geheel.

Nice to meet you!
Wilhelminaweg 78 | Dieren

0313 - 42 29 82

Ik ontwerp al een aantal jaren de
posters en programmaboekjes
voor Micro. Ik heb dit als spelend
lid een beetje naar me toe getrokken, aangezien deze publicaties
wel een opfrisbeurt konden gebruiken. Het is elk jaar weer een uitdaging om de ontwerpen, tussen mijn
gewone werk en gezinsleven door,
op tijd voor elkaar te krijgen. Want
ja, betaald werk gaat toch voor! In
feite zijn het allemaal vrije opdrachten, wat een leuke afwisseling is met
mijn gewone werk.

De foto van ‘De Linkmichel’ heb ik
zelf geschoten en geeft precies de
karakters weer uit het stuk. Het heeft
iets weg van een filmposter. Die van
‘Uitvinden is een Kunst’ is een illustratieve poster, totaal anders dan de
rest, maar wel opvallend.

Herkenbare identiteit
Omdat de posters op groot formaat
worden afgedrukt, liep ik tegen het
probleem aan dat het oude Micrologo zich hier niet voor leende.
Bovendien was het logo niet meer
van deze tijd. Daarom heb ik 3 jaar
geleden een nieuw logo ontworpen
met huisstijl, om Micro een eigen,
herkenbare identiteit te geven,
waarvan ik hoop dat we er als jubilerende vereniging weer 10 jaar mee
vooruit kunnen! 60

HANS GNANT

DE LINKMICH€ L
(SCHWINDEL IN ST. WENDELIN)

ZA 9 NOVEMBER 2013
Met speciale toestemming van het I.B.V.A. “Holland” B.V. te Alkmaar

REGIE DICK VAN OOYEN
CAST ARTHUUR WOLTHUIS / JAN VERBEEK / ERSIN DEMIRCI / LINDA VISSER / LISCA RENSEN / KAREN MENSONIDES
LEANDER JANSSEN / DUKE JANSEN / DENNIS VAN DER PLOEG SOUFFLEURS MIA VELDHUIS / MIRELLA DE GANS
fotografie & ontwerp: www.mensonidesign.nl

TONEELVERENIGING MICRO
PRESENTEERT:

EEN BLIJSPEL VAN

ZA 21 FEBRUARI 2015

theothorne, dieren

Kaarten zijn vanaf 7 februari
verkrijgbaar bij Primera Sloot
(Callunaplein),
Schouwburg Theothorne
of alvast te reserveren via
micro-toneel.nl

AANVANG 20.00 UUR
ZAAL OPEN 19.30 UUR
ENTREE 9 EURO

REGIE DICK VAN OOYEN
CAST ARTHUUR WOLTHUIS / KAREN MENSONIDES / ERSIN DEMIRCI / DUKE JANSEN / LISCA RENSEN / NICO VAN BELLE
ALEX KLEIN / MIRELLA DE GANS / MIA VELDHUIS / ELLY VAN EERTEN SOUFFLEURS JAN VERBEEK / LINDA VISSER
ontwerp: www.mensonidesign.nl

Poster Uitvinden is een kunst.indd 1
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BERND GOMBOLD

KUNST

Karen Mensonides
www.mensonidesign.nl

Beeldende samenvatting
De visuals geven altijd een beeldende samenvatting van het verhaal van het toneelstuk. Het moet
in één oogopslag nieuwsgierigheid
opwekken bij de bezoekers. Soms
maak ik gebruik van stockbeelden
van internet, welke ik weer bewerk in
Photoshop, en soms maak ik de foto
of illustratie zelf. Twee van mijn favoriete posters zijn die van ‘De Linkmichel’ en ‘Uitvinden is een Kunst’.

AANVANG 20.00 UUR
ZAAL OPEN 19.30 UUR
ENTREE 9 EURO

Met speciale toestemming van het I.B.V.A. “Holland” B.V. te Alkmaar

C

reativiteit kun je helaas
niet afdwingen, soms
is die er en soms even
niet. De beste ideeën
komen op momenten waarop ik het
niet meer verwacht, meestal als ik
me wat meer ontspan, zoals in bad,
onder de douche, in bed of tijdens
een wandeling.

21-01-15 11:23
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OUDE POSTERS

Van Stael

ZA 14 NOVEMBER 2015

ZO
THEOTHORNE,
15 NOVEMBER
DIEREN
2015

ZATERDAG 4 MAART 2017
THEOTHORNE DIEREN AANVANG 19.30 UUR

DOKTERTJE

Met speciale toestemming van het I.B.V.A. ‘Holland’ B.V. te Alkmaar. Afbeeldingen gebruikt onder licentie van Schutterstock.com.
Ontwerp: Martijn Dirken Design.

Kaarten (€ 9,-) vanaf 1 november
verkrijgbaar bij Primera Sloot
(Callunaplein), Schouwburg Theothorne
of te reserveren via micro-toneel.nl

DRAADLOOS CONTACT

BLIJSPEL IN 3 BEDRIJVEN

DOOR ULLA KLING

THEOTHORNE ENTREE
DIEREN, 9AANVANG
EURO
14.30 UUR

Micro brengt deze opvoering met speciale toestemming van het I.B.V.A. “Holland” B.V. te Alkmaar. Ontwerp: Mensoni Design

THEOTHORNE
AANVANG 20.00
DIEREN,
UUR ZAAL
AANVANG
OPEN 19.30
20.00 UUR

Kaarten (€ 9,- )
bij Primera Sloot
(Callunaplein),
Schouwburg
Theothorne of via
micro-toneel.nl

WWW.MICRO-TONEEL.NL

KOMEDIE IN
3 BEDRIJVEN
DOOR CARL
SLOTBOOM

TO N E E LV E R E N I G I N G

WWW.MICRO-TONEEL.NL

TO N E E LV E R E N I G I N G

2017-Doktertje Spelen-Poster A1_A3.indd 2
03-02-17 12:45

Met deze retro racer stuurt je snel en soepel door het
drukke stadsverkeer.

• Gestaald stijlicoon.
• Brooks zadel en handvatten.
• Opvallend laag in gewicht.

Proefrit maken?
Ga langs bij jouw Gazelle-dealer of
één van onze Gazelle Experience Centers.
www.gazelle.nl/modellen/van-stael

Een nieuw logo
Na 57 jaar vonden we in 2015 dat het tijd werd het beeld van de microscoop te vervangen voor een logo meer van deze tijd.
De C en O zijn een verwijzing naar het amfi theater. De ‘i’ verwijst naar de loep wat, naast een knipoog naar de microscoop, het uitvergroten (aandikken) van cliché’s in blijspelen, komedies en kluchten symboliseert. De kleur rood staat voor passie, energie en theater.
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SPELERS

Voor uw persoonlijk slaapcomfort

Ook op het gebied van slapen bieden
wij u het beste!
Flowform van Flowsleeping is een
bedcombinatie die zich volledig aanpast
aan uw lichaamshouding. Hiervoor
zorgen de flexibele schotelelementen
en de matras van 100% natuurlatex.

Winkelcentrum Dieren, Semmelweisstraat 3
Tel. (0313) 41 90 33. ‘s Maandags gesloten

www.scandinavischdesign.com

Boven: Arthuur Wolthuis, Els Wemekamp, Arnold Winter, Elly van Eerten, Nico van Belle, Ersin Demirci, Jos Donia, Karen Mensonides,
Mirella de Gans, Lisca Rensen. Onder: Piet Rondeel, Alex Klein, Mirelle Stroo, Duke Jansen, Mia Veldhuis, Annette Wortelboer.

OOK TONEELSPELEN?
Ervaring is niet vereist, maar enthousiasme en inzet zien we graag!
Lijkt het je leuk om mee te spelen of mee te helpen achter de schermen? Mail dan naar micro@micro-toneel.nl

10%
KORTING

*

OP EEN ONTWERP
*

LEIGRAAFSEWEG 45 | 6983 BR DOESBURG | TEL: 0313-476100 | WWW.HOORNSTRA-INFRABOUW.NL
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Geldig t/m april 2019, alleen op
vertoon van deze bon. Niet in
combinatie met andere acties.

from idea to identity

mensonidesign

✁

Logo’s en huisstijlen | Grafisch ontwerp
Webdesign | Fotografie | Beeldbewerking
Een zichtbare, eigen identiteit maakt uw bedrijf of merk
onderscheidend van uw concurrenten. Maak uzelf zichtbaar
en laat uw logo, advertentie, brochure of website ontwerpen
door Mensoni Design. Nu met 10% korting!

Burggraaf 8 - 7371 CW Loenen T 06 - 106 126 48
E info@mensonidesign.nl I www.mensonidesign.nl
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COLOFON & PUZZEL

BEURS VAN RUBRIEK
BERLAGE

Inventum

contactgrill

Los de woordzoeker op en maak kans op een Inventum contactgrill.
Deze prijs wordt beschikbaar gesteld door het team van KüchenTreff Dieren.
Uw partner voor goede keukens.
Als u alle woorden hebt weggestreept in de jubileumpuzzel vormen de overgebleven letters de oplossing.

Mail uw oplossing vóór 10 november 2018 naar micro@micro-toneel.nl

Colofon
Dit is een eenmalige
jubileumuitgave van:
Toneelvereniging
Micro uit Dieren
Oprichtingsdatum
1 oktober 1958
Bestuur
Duke Jansen
(voorzitter)
Mia Veldhuis
(secretaris)
Arthuur Wolthuis
(penningmeester)
Elly van Eerten
(bestuurslid)
Ersin Demirci
(bestuurslid)
Regie
Henk Holterman
Decor
Paul Wolthuis
Piet Rondeel
Arthuur Wolthuis
Ersin Demirci
Arnold Winter
Marketing & PR
Alex Klein
Karen Mensonides
Arthuur Wolthuis
Mia Veldhuis
Eindredactie
Frans van Diggele
Vormgeving
Dirken Design
design.dirken.net
Fotograaf
Vivian Bak
Contact
www.micro-toneel.nl
T: 0313 - 427 642
E: micro@micro-toneel.nl
facebook.com/
ToneelverenigingMicro
@microtoneel

BELEGGERSFAIR 2018
VRIJDAG 9 NOVEMBER

Geef uw kennis én vermogen een boost
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€10,-

Bestel uw ticket op beleggersfair.nl
26 -
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Offerte
check!

Kom langs met
uw scherpste
offerte
En verdien
veel geld!

Du

AKTIE!

Dieren
itse d
egelijkheid

nten!

Uitstekende pluspu

✓ gratis advies
✓ 3d ontwerp
✓ direct de
beste prijs
✓ gespecificeerde offerte
✓ tot 10 jaar
garantie

staat voorop.
Degelijke kwaliteit
ene ervaring op keuk
Dat en onze enorm
gebied, garanderen
cht eindproduct.
u een goed doorda
dag in dag uit
Een keuken waarin
n
de mooie materiale
genoten word van
g.
en handige indelin

Complete set

€ 2695,-

keukenl
Uw droo- m
Mooi en stijlvo
Strak design
Greeploos - Tijdloos
Klassiek design
aag alles
Wij vertellen u er green
over tijdens
advies.
ontspannen keuken

Openingstijden:
ma. op afspraak
di. 9.30 - 17.30
wo. 9.30 - 17.30
do. 9.30 - 17.30
vr. 9.30 - 20.00
zat. 9.30 - 17.00

Adres:
Spankerenseweg 54a
6951 CH Dieren
(0313) 744090
info@kuechentreff-dieren.nl
www.kuechentreff-dieren.nl

Bekijk al onze gerealiseerde projecten op
onze facebook pagina Kuechentreff-dieren
Binnenkort wordt ons 339ste filiaal geopend!

