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TONEEL:
o.l.v. Hebbo Benthem
Greetje Ottens
Hennie Kregel
Alie Oosterman
Wil Niewijk
Tini Menninga
Kirsten Notenbomer
Esmee Diemer
Anouk Meijering-Piening
René Buutkamp
André Piening
Michiel Ruitenbeek
Siebe v/d Laan
Jarno Wijnholds

Voor het organiseren van de revue
hebben wij vele zaken nodig, zoals o.a.:
licht, geluid, podium, kleding, huur en
zaalinrichting. Wilt u de revue financieel
ondersteunen, vraag dan naar de
sponsor mogelijkheden via de
revuecommissie; Abel Reitsema,
tel: 06-30618792 of mail naar:
pr@dorpsbelangen-annen.nl

VAN DE VOORZITTER
Beste Anneroelen,
De revue met voorstellingen op 5, 6 en
7 april in de burgemeester Lambershal
te Annen wordt fantastisch! Drie dagen
lang fungeert de sporthal als
schouwburg van Annen, waar veel
toneel, zang en dans plaats zal vinden.
Vele enthousiaste talenten en
vrijwilligers, allemaal uit Annen,
oefenen vanaf de zomer 2011 voor een
avondvullend programma, waarover
een ieder weer lang zal napraten. Vanaf
begin maart 2012 zullen de kaarten
worden verkocht, zoals u elders in dit
Oeleneis kunt lezen. Hopelijk komt u
allen en beleeft u het, net als bij de
vorige edities, als een grote eer,
toeschouwer van een dergelijk
evenement in Annen te mogen zijn.
Ineke Wijnholds
Voorzitter
REVUE 5, 6, 7 APRIL 2012
“Het komt zoals het komt”.
De revue 2012 komt eraan.
Het wordt een komen en gaan van
spelers, dansers en muzikanten op het
podium.
Een wervelende dynamiek zal aan het
publiek worden gepresenteerd.
In snel tempo zullen verschillende
onderdelen de “revue’ passeren.
Ontmoeten is het centrale thema
geworden. Mensen komen elkaar tegen.
En waar mensen elkaar ontmoeten
gebeurt altijd wel iets bijzonders.
Bij alle deelnemers begint het al te
kriebelen. Zij willen de revue graag
laten zien. De zenuwen beginnen te
komen, maar ook het ongeduld. “Was
het maar zo ver” hoor je al wel bij de
voorbereidingen en tijdens het oefenen.
Wij komen eraan en willen heel graag
dat u ook komt. Kunnen we u laten
zien wat Annen voor talent heeft.
U kunt meebeleven hoe wij de
begrippen “bezieling” en “presentatie”
gaan omzetten naar een voorstelling
waar wij trots op zijn.
Namens alle deelnemers,
Hebbo Benthem (regisseur)

DANS:
o.l.v. Lianne Greving
Lisanne Buutkamp
Marlies Mulder
Yvonne Nieborg
Lisanne Dekker
Marleen Wilbrink
Marriet Bloemhof
Karin Hofsteenge
Aafke Venema
Margrit Jonker
Ina Mulder
MUZIEK/ZANG:
o.l.v. Yvonne Kremer
Cynthia Weiss
Jan Veltink
Vincent Fennis
Michel Popken
KAP/GRIME/KLEDING :
o.l.v. Anneke Greving
Elly Hoorn
Arlette Haaring
Laura Visser
Tineke Zwiers
Winie de Jonge
Lisa Zwiers
Roelfie Braams
Gea Honebecke
Ina Koopman
Yvonne van Rooijen
Roelie Buutkamp
TECHNIEK
Harry Hamminga
KAART VERKOOP REVUE
De kaarten voor de Revue kosten € 10
en kunnen op dinsdag 6 maart a.s.
van 19.00 tot 20.00 uur gekocht worden
in Ons Dorpshuis.
Daarna zijn de kaarten te koop bij:
BP Stadman, Alldro, Kapsalon Piening,
Doetiek Yvonne en het Sportcafé.

AGENDA
Voor uitgebreide informatie over en
meer kalender items ga je naar de
kalender van www.annen-info.nl
• 10 maart Landelijke Opschoondag
Laten we Annen met elkaar een
opfrisbeurtje geven! Commissie
Dorpsbelangen zorgt binnenkort
voor meer informatie, maar schrijf
de datum vast in je agenda.
• Iedere 2e maandag van de maand
koffieochtend in het Sportcafé van
9.30 - 11.30 uur
• 17 maart (9.15 uur) en 23 april
(18.15 uur) oud papier ophalen
• 18 maart Wielrennen rond Annen;
trainingsklassieker 9.30 -17.00 uur
• 16, 17 en 24 maart
theatervoorstelling van “De
Wichter.” in Ons Dorpshuis
aanvang steeds 20.00 uur
• 1 april Autorally met start bij
Vakgarage Stadman
• 11 april Verkeersregelaar cursus
aanvang 19.30 uur in Ons
Dorpshuis
• 21 april Oud ijzer ophalen inl: tel:
06-39377295
• 30 april Koninginnedag
• 14 t/m 19 mei Sport- en Spelweek
TOT SLOT
Veel van deze informatie is ook te
vinden op www.annen-info.nl. Meld je
aan op deze site, voor het gratis digitale
Mededelingenblad. Je krijgt dan de
laatste nieuwtjes in je mailbox.
Heb je informatie wat je wilt delen met
andere Anneroelen via de annen-info
site, het Mededelingenblad of het
Oeleneis stuur dit dan naar:
info@annen-info.nl

Revue
“Het komt zoals het komt”

5, 6, 7 april
Sporthal Annen
20.00 uur
Commissie Dorpsbelangen Annen

www.annen-info.nl
Kaartverkoop á € 10
6 maart 19.00 – 20.00 uur in Dorpshuis en
daarna bij:
BP Stadman, Sportcafé, Kapsalon Piening
Alldro, Doetiek Yvonne

