Norger Courant

Molenduinbad komt met nieuwe
invulling voor de vrijdagavonden
Molenduinbad biedt vanaf 1
januari een ander aanbod op
de vrijdagavond. Vanwege de
teruglopende bezoekersaantallen op de disco-avond/vrijdagavond is er een nieuw
aanbod gecreëerd. Nog steeds
is de avond uitermate geschikt
voor het houden van kinderfeestjes, er is leuke muziek en
we organiseren leuke activiteiten, maar niet meer in de
vorm van een traditionele
disco-avond.

Dinsdag 8 januari 2018 - 7

Voorstellingen Spotlicht Zeijen
‘Meisje van Altijd’ groot succes
Rond de kerstdagen van 2018 voerde de jubilerende toneelvereniging Spotlicht uit Zeijen verschillende voorstellingen op
mede ten bate van het goede doel: ‘De stichting het vergeten
kind’. Er waren voorleesvoorstellingen over de bekende sprookjes van Hans Christian Andersen. Hierop volgden voorstellingen
van het theaterstuk “Het meisje van altijd” geschreven en geregisseerd door van Bart van Mulkom.
De publieksreacties waren lovend hetgeen af viel te leiden uit de reacties op sociale media en in de zaal. Prachtige, afwisselende voorstellingen met mooie vondsten als een schrijver die zelf een prominente
rol heeft in het stuk. Zo dicteert hij in zijn theaterstuk 'zijn verhaal'
aan alle spelers. Een succesvolle schrijver met een turbulent persoonlijk verleden. Hij schrijft een verhaal over een meisje, dat een armoedig bestaan leidt. Het ene moment schrijft hij aan haar verhaal in het
verleden, het andere moment schrijft hij ons weer naar het heden. Hij
schrijft, totdat hij niet meer kan en geconfronteerd wordt met De Toekomst. De toekomst die hem aan alle kanten inhaalt.

Vanaf nu is er elke vrijdagavond
recreatief zwemmen, waarbij
kinderfeestjes zeer welkom zijn,
met eens per maand een speciale
thema-avond met op het thema
aangepaste activiteiten. Elke vrijdagavond voorafgaand aan een
schoolvakantie is er een discoavond met discozwemmen,
waarbij alles in het teken staat
van muziek, discoverlichting en
lekker dansen. Daarnaast is er op
vrijdagavond een nieuwe activiteit: Floatﬁt en speciaal voor kinderen: Floatﬁt kids. Ook is het
mogelijk om een speciaal kinderfeest arrangement met Floatﬁt te
doen.

de hele avond recreatief zwemmen!).

Bij Floatﬁt® staan intensieve
oefeningen op het programma
zoals squads, opdrukken, sprongen en stabiliteitsoefeningen.
Doordat je op een instabiele ondergrond staat, worden de spieren die voor evenwicht zorgen,
ﬂink op de proef gesteld. Voor
kinderen wordt dit programma
helemaal aangepast, inclusief de
muziek. Dit moet je een keer geprobeerd hebben! Kosten voor
een losse les Floatﬁt of Floatﬁt
Kids: €7,65 (incl. Een drankje en

Kosten voor een les Floatﬁt als
onderdeel van een kinderfeestarrangement: €12,50 (Inclusief
patat met saus, drinken, ijsje, entree en Floatﬁt-les, op basis
van10 personen). We bieden
deze lessen op meerdere momenten in de week aan, maar alleen op vrijdag speciaal voor
kinderen. Omdat de ﬂoatﬁtoefeningen worden gedaan op
een stroeve mat is het raadzaam
een broek over de badkleding
aan te trekken die tot over de

Woeste Wichter XS
winnen ‘Run de Kroeg’
De Run de Kroeg-competitie van Café Langelo is gewonnen
door de Peizer Woeste Wichter XS. Zij behaalden de meeste
omzet gedurende een weekeinde runnen van de kroeg in Langelo.
De prijsuitreiking vond onlangs plaats met optredens van DJ Bert en
zang van Dirk Jan Mollema. Een prachtige avond met als winnend
team de Woeste Wichter XS uit Peiz. Nummer twee werd het team
Golden Coins.

knieën komt.
De losse lessen kunt u reserveren in ons reserveringssysteem
via onze website, waarbij u ook
direct de lessen kunt betalen.
Voor het reserveren van een kinderfeestje kunt u bellen of mailen met onze receptie.
(0592-612812 of receptie@molenduinbad.nl)
Programma vrijdag:
19.30-20.00 uur Floatﬁt kids (als
onderdeel van een kinderfeestje,
max 10 personen)
20.00-20.30 uur Floatﬁt Kids
20.30-21.00 uur Floatﬁt
Eerstvolgende thema-avonden:
11 februari: Gamesnight
1 Maart: Pyamaparty
(Op sommige thema-avonden is
er geen Floatﬁt).

“De theatervoorstelling ‘Het meisje van altijd’ is een eigentijds en fantasierijk decemberstuk, dat met humor en ernst een knipoog geeft
aan Hans Christian Andersens sprookje ‘Het meisje met de zwavelstokjes’. Maar de toeschouwer wordt een spiegel voorgehouden. Het
stuk werpt vooral een blik naar de toekomst. Want omdat het altijd zo
was, dat wil nog niet zeggen dat het altijd zo zal blijven… "
Soms was het stuk bloedserieus met herkenbare thema’s, andere
keren feestelijk hilarisch met een knipoog naar het oudejaarsfeest.
Naast de schrijver is er als een soort tegenhanger ook 'de troostdichter' , het geweten van de wereld. Tegenover de schrijver een instagrammeisje dat plots de rol van serieuze verteller weer in moest
nemen. En uiteindelijk namen de spelers het heft in handen en bepaalden zelf waar het werkelijk over moet gaan, De Toekomst.
Ook de medewerking van het zangkoor KLAZ uit Zeijen en het kinderkoortje Basisschool 'De Zeijer Hoogte', die regelmatig live op de achtergrond te horen waren, vond men verrassend.
Aan het eind kregen alle bezoekers van de kinderen een pen en een
notitieboekje mee met de boodschap om dan vooral zelf de toekomst
te bepalen en te schrijven waar het in deze wereld werkelijk over
gaat. Met als prijs voor het mooiste verhaal een ‘meet and greet met
het instameisje’. En de stichting ‘Het Vergeten Kind’ werd verblijd met
een gift van ruim 500 euro voor het goede werk.

Veenhuizen blij met 3000 euro Johan Derksen
Voetbalvereniging Veenhuizen heeft eind vorig jaar in een live uitzending van Veronica Inside een
cheque ter waarde van € 2940,10 uitgereikt gekregen. Dit programma had in augustus van vorig jaar
een oproep gedaan aan alle voetbalclubs om deel te nemen aan het Toto spel. Bij dit spel proberen de
drie tafelheren van dit programma (Wilfred Genee, Rene van der Gijp en Johan Derksen) zoveel mogelijk geld te verdienen door het juist voorspellen van uitslagen van voetbalwedstrijden.

Nog niet voorbij
Alieneke Spijkstra en Jos Roffel van het dorpscafé kijken tevreden
terug op de actie , die echter nog niet helemaal voorbij is. Teams die
het leuk lijken ook een keer de kroeg te runnen, kunnen voor meer
info een mailtje sturen naar info@cafelangelo.nl of bellen naar 0638309109.

Roel Douwes leidt halverwege
bij kaartclub Harten Aas
Kaartclub Harten Aas kaart elke dinsdag bij cafe Zwaneveld. Er
wordt van september tot Pasen gespeeld. Met de kerstdagenwas
er prijskaarten.
Halverwege het kaartseizoen is de leiding in handen van Roel Douwes. Over vijftien avonden behaalde hij 97480 pnt. 2e Riekes Hartlief 95706 pnt . 3e Hendrik Hofsteenge 94150 pnt. 4e Piet Groenwold
93870 pnt. 5e Netty Hazelaar 93787 pnt . 6e Aaltje Olthof 93507 pnt .
7e Berend Hartlief 93155 pnt. 8e Jan de Boer 92074 pnt. 9e Henk
Lubbers 91522 pnt .10e Giny Groenwold 91193 pnt.
Het kaarten begint weer op dinsdag 8 januari .
Iedereen is welkom om op de dinsdag avonden te komen kaarten .
Denk erom... we beginnen voortaan om 19,00 uur.
De inleg is €5-- per maand . Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Bestuurslid Herman van Bruggen heeft destijds middels een goed onderbouwde brief dit programma
aangeschreven en gevraagd of één van deze heren voor de vv Veenhuizen wilde spelen. Uiteindelijk heeft
Johan Derksen uit de vele aanmeldingen deze brief er uitgehaald en besloten voor de vv Veenhuizen te
gaan spelen. Na een moeizaam begin heeft Johan Derksen uiteindelijk toch het geweldige bedrag van
bijna 3000 euro bijeengesprokkeld en kan de voetbalvereniging eindelijk hun oude stenen/betonnen dugouts laten vervangen voor de modernere kunststoﬀen dug-outs.

