
 

 

 

 

Nijs fan Sizze en Dwaen. 

Bêste teater leafhawwers, 

 

Dit wurdt it lêste skriuwen oer ús produksje fan dit winterskoft. 

Us stik spilet him ôf op kemping ‘de Feankolder’. En fansels as op alle kempings giet it somtiden wol 
ris wat apart op it kampearplak. Fral as de gasten nochal wat útien rinne as it giet om eftergrûn, 
tinkwize en sosjale status. Dat lefert in jûn, as middei mei in soad wjerkenning en gegniffel op. 

Hawar ik soe sizze; 

Net stinne,…. der hinne!! 

De kemping is te finen yn de grutte seal fan ús Doarpshûs. Wy hâlde net in ferlottimg, mar freechje in 
frijwillige bijdrage foar de skitterende omjouwing wêryn jo je dizze jûn befine. By de doar stiet in 
busse wêr 't jo de bydrage yn dwaan kinne. 

Gelokkich hat de rop om help fertúten dien, wy hawwe no moai wat minsken dy’t ús helpe kinne, tige 
tank allegearre alfêst. 

As de noch minsken binne dy 't snein 19 as moandei 20 jannewaris tiid hawwe de seal klear te setten, 
nim dan noch eefkes kontakt op. wy kinne noch wol wat help brûke wat dat oanbelanget. 

By útkommen fan dizze Wispel Weagen giet de kaartferkeap los. 

Alle leden en sponsoaren hawwe oan ’t moandei 13 jannewaris de tiid om foar ien fan de trije 
foarstellings op freed 24 as sneon 25 jannewaris om 20.00 ûre as sneintemiddei 26 jannewaris om 
17.00 ûre in plakje te reservearen. Tagong is foar leden is fergees. Wy wolle graach witte hoefolle 
minsken wy ferwachtsje kinne dat reservearje hat de foarkar. 

En fansels fol is fol!!! 

Opjefte kin, by foarkar op ûndersteand email adres, mar skilje mei ek. 

As jo oanmelde dan graach fan alle minsken dy ’t jo opjouwe eefkes de namme fermelde. 

Fanôf 14 jannewaris gean de oerbleaune sitplakken yn de frije ferkeap, wy sille dan ek de sosjale 
media ynsette. Kaarten foar net leden kostje € 10,-- 

 

Kontakt mei ús opnimme kin troch in mailtsje te stjoeren nei 
sizze.en.dwaen.terwispel@gmail.com As op tillefoannûmmer 06 44430603 
fan Alke Burgerjon ús skriuwer. 

 

Ut namme fan it bestjoer, 

 Thijs van der Veen, ponghâlder. 


