Geschre ven door Nico van der Wijk
Regie door Saskia Broertjes
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BUSVERHUUR

Nieuweweg 120c Nuis

0594-549999
www.taxi-nuis.nl
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Namens het bestuur..
‘Ik weet nog niet of ik vanavond kom’, zegt ze aan de telefoon. ‘Ik heb de laatste tijd veel
last van mijn rug. Ze denken misschien aan een hernia. Maar als ik geen last heb, kom ik
vanavond langs. Ben namelijk erg benieuwd.’
Het is een telefoongesprek op een druilerige maandagmiddag begin januari. Die avond
hebben we de eerste repetitie van Koekoe. Uiteraard hoop ik dat ze komt, ze heeft tenslotte de hele voorbereiding op Koekoe meegemaakt.
Inmiddels zijn we een half jaar verder en is het zover. We gaan Koekoe spelen. Met dit
stuk stappen we buiten de gebaande paden. In 2016 besloten we als bestuur eens ‘iets
anders te willen’. Niet dat al het voorgaande niet goed was, integendeel zelfs. Maar je
moet jezelf af en toe opnieuw uitvinden.
Dit leek het juiste moment. We gingen namelijk in zee met een nieuwe regisseur en een
andere schrijver. Schrijver Nico van der Wijk kreeg de volledige speelruimte van ons.
Ook tegen hem zeiden we: ‘We willen iets anders dan anders.’
Nico kreeg de stapel met tekstboeken van de afgelopen 20 jaar mee naar huis en kwam
terug met het idee voor Koekoe. ‘Ik wil graag het stuk schrijven vanuit de belevingswereld van de koe’, zei hij. Eerlijk gezegd moesten we toen wel even slikken.
‘Maar… kan hetzelfde verhaal dan niet vanuit de belevingswereld van bijvoorbeeld het
boerengezin worden beschreven,’ hoor ik mijzelf nog zeggen. ‘Tuurlijk kan dat’, zegt Nico
‘maar jullie wilden wat anders en met jouw suggestie krijg je weer een traditioneel stuk.’
Gelijk had hij ook.
Alle vooroordelen die ik had werden in één klap weggenomen bij het lezen van het stuk.
Nu was het aan regisseur Saskia Broertjes om het geheel samen te kneden. Pratende
koeien regisseren, ga er maar aanstaan. Tijdens de repetities hebben we ontzettend veel
lol gehad om die koeien. Ik hoop ook dat u dat gaat hebben. Het kan bijna niet anders.
Van die druilerige maandagmiddag begin januari gaan we naar eind februari. Linda stapt
uit onze bestuursapp. De hernia bleek geen hernia te zijn. Ze kreeg het verschrikkelijke
bericht te horen dat ze ongeneselijk ziek is. Kanker. Sprakeloos waren we en zijn we nog
altijd.
De inhoud daarvan gaat naar Stichting Tegenkracht. De
stichting maakt het mogelijk dat kankerpatiënten kunnen sporten onder begeleiding. Linda en haar man Patrick
dragen de stichting een warm hart toe. U bent uiteraard
vrij om een bijdrage in de bus te doen.
Koekoe is tot stand gekomen met heel veel gelach, maar
af en toe ook met een traan.
Veel kijkplezier,
Nuis, 2018
Robert Pastoor
Voorzitter Spek om Spinnen
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BOUWBEDRIJF MARUM
POORTWEG 7 MARUM Tel 0594 - 642698

.

www .bouwbedrijfmarum .nl

Loonbedrijf

LUCAS STUUT

& Zn. v.o.f.

Tel. 0594 - 631445 - Fax 0594 - 632782
Zevenhuizen - www.loonbedrijfstuut.nl
Villa 14 HST

Uw Stiga-specialist

J. rUSSCHen

Villa 14 HST Greenline combineert geluids- en
milieuvriendelijk maaien door gebruik te
maken van Multiclip maaisysteem!
Groot gebruiksgemak en uiterst wendbaar
dankzij het compacte maaigedeelte vooraan.
Overzichtelijker en snel maaien langs
vijvers, bomen, struiken en bloembakken.
Snelheidsregeling met 1 pedaal

Jonkerstvaart 38
9366 TC Jonkersvaart
tel. 0594-631248

Ook voor reparatie
van andere merken
houden wij ons
aanbevolen

Exclusief Multiclip/Combi maaidek.

van

€ 3.190,- voor €

2.690,- incl. BTW
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Molenweg 57 Niebert, tel: 0594-857456

Verstel atelier en fournituren
Ritsen, garen, knopen etc.
Sokkenwol
Borduren op handdoeken e.d

JudithPos

Openingstijden
di 09.00-12.00 13.00-17.00
wo 09.00-12.00 13.00-17.00
do 09.00-12.00 13.00-17.00

Jonkersvaart 23
9367 TL De Wilp
06-13911335

JAn BAKKer, Molenweg 96, 9365 PH Niebert
tel. 06-24197046 of 0594-549041 (privé)
e-mail: info@jb-autos.nl www.jb-autos.nl
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info@wigboldhout.nl

•geraniums
• fuchsia’s
•hangplanten
•perkplanten
•vaste planten
•tuinplanten etc.

 Veld – Zaal –
Kunstgrasschoenen
 Teamwear
 Bedrukken van kleding
 Sportprijzen
 Darts
 Badkleding
 FC Groningen merchandise
En meer………….

Kwekerij
E. NIJBOER
Molenweg 18, Niebert
Tel. 0594 - 549076

Wendtsteinweg 55
9363 AM MARUM
0594 – 64 46 10

www.kwekerijenijboer.nl
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Voorwoord burgemeester Kosmeijer
Dames en heren,
Het is mij een waar genoegen om in deze jubileumeditie van Spek om Spinnen
het voorwoord te mogen schrijven. Juist in het jaar waarin wij ook afscheid nemen van de gemeente Marum en wij overgaan naar de gemeente Westerkwartier.
20 jaar geleden startte Spek om spinnen
met haar eerste openluchtvoorstelling ‘De
Slag om het Bolmeer, welke in 2014 nogmaals werd opgevoerd. 20 jaar geleden
alweer begon dus een prachtig initiatief
welke is uitgegroeid tot een waar evenement die om de twee jaar wordt uitgevoerd
in de tuin van de Coendersboch in Nuis.
Een evenement waar wij als gemeente Marum ontzettend trots op zijn en waar straks
de gemeente Westerkwartier trots op mag
worden. 10 voorstellingen zijn inmiddels
gebracht met prachtige titels als Bomm’n …
Berend en brak woater’, ‘Riekdom en aner
ongemak’ en ‘Reuring op de Coendersbos’!
Een evenement als Spek om Spinnen kan alleen bestaan bij de gratie van voldoende toeschouwers, voldoende sponsoren, maar bovenal van een oneindig
aantal enthousiaste vrijwilligers. Met de toeschouwers zit het wel goed, mits het
weer maar geen spelbreker is en ook over sponsoren zijn geen klachten gehoord,
al is er natuurlijk altijd ruimte voor meer sponsoren. Ook met de vrijwilligers
gaat het goed. Of het nu hoofdrolspelers of figuranten zijn, decorbouwers of
kledingmakers, verzin het maar, ze staan er iedere twee jaar weer en dat dwingt
diep respect af. Het zijn juist de vrijwilligers die gezamenlijk de stuwende kracht
vormen om iedere twee jaar uiteindelijk weer een prachtig stuk op ‘de planken’
te brengen. Dit jaar met een nieuwe regisseur (Saskia Broertjes), wordt het stuk
Koekoe gebracht, geschreven door Nico van der Wijk. Het belooft een (g)loeiend goed stuk te worden, waarvoor de afgelopen periode ontstellend veel voorbereidingen zijn getroffen. Een compliment en een woord van dank aan allen die
hieraan hebben bijgdragen!
Ik wens u een genoeglijke en onvergetelijke plezierige avond toe!
En voor Spek om Spinnen, die wens ik een gouden toekomst toe.
Henk Kosmeijer
Burgemeester Marum
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Landbouwmehanisatiebedrijf

Garage Berend Dijkhuizen & Zn.
Tel: 0594-549207

Niebert
www.garage-dijkhuizen.nl

Aannemersbedrijf
Nuis - Groningen

www.go-best.nl
Molenweg 84
9365 PG Niebert
Tel. 0594 - 549434
Fax 0594 - 549971

www.finessekeukens.nl
E-mail:
info@finessekeukens.nl

SCHUILING
WO N E N

&

S L A P E N

Leek - Zuidhorn - Peize Tel. 0594-641371

w w w. s c h u i l i n g. n l
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Het bestuur anno 2018.V.l.n.r. Roel Vogelzang, Roelf van der Meulen, Karina
Wiersema, Hans van der Veen en Robert Pastoor. (fotografie Lodewijk ten Have)

Evertswijk 60 - 9354 AX Zevenhuizen - TEL. (0594) 63 16 77
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Van Teijenslaan 22 Nuis 0594-64 40 15 www.fashionm.nl

De Dam 36 Leek
www.onlinetrendymode.nl
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Rolverdeling
Vee
Nuismer koeien;
Bollertje
Baukelien
Berta
Bertien
Nieberter jongvee;
Irma
Anja
Diana
Marja
Marumer bollen;
Lubbert
Hubert
Wilbert
Engelbert
Ma Bol
Diego Chorizo

Volk

Geertje: boerendochter
Boer
Boerin
Gerrit: boerenknecht
Ol vent
Robbie de Priester
Burgemeester
Aannemer
Notaris
Vrouw Kropma
Boerenknecht 1
Boerenknecht 2
Mens 1
Mens 2
Ambtenaar Europa
Ambtenaar Ministerie
Veedokter
Vrouwtje Berkema
Vrachtrijder

Tineke Pastoor
Coba Roffel
Ina Boorsma
Alie de Vries
Jeanet Criens
Lianne Dijkstra
Samira Hijmersma
Danique Vogelzang
Willem Pilat
Jan Medema
Michel Postema
Gerrit Kuiper
Geertje van der Kaap
Rene Siertsema
Hilda Ausma
Albert Kuiper
Sjannet Alserda
Robert Pastoor
Derk van der Wijk
Ritske Tuinstra
Brught Vorenholt
Meindert Snip
Jannie Palsma
Rennie Dijk
Meindert Snip
Jorn Tuinstra
Meindert Snip
Sjannet Alderda
Trientje Wiersema
Martha Tuinstra
Rene Siertsema
Sjoeke Klaassens
Jorn Tuinstra

Figuranten:
Meintje de Vries, Sietse van der Wijk, Alynde Wouda, Anke de Vries, Astrid
Snip, Gerard Beerlings, Marleen Woldman, Tita Beerlings, Iris Tuinstra
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Auwemalaan 160, 9351 NW Leek
Tel. (0594) 67 70 30 Fax. (0594) 51 25 92
E-mail: info@rilleek.nl
www.rilleek.nl
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ONS LEVERINGSPROGRAMMA OMVAT ondermeer:
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Rotgers reparatie
Bedrijventerrein Leeksterhout
Kamerlingh Onnesstraat 3, 9351 VD Leek
E j.rotgersleek@gmail.com
T 06-53162505

infrezen vavnloerverwarming

tegels & natuursteen

Voor al uw
Wand- en Vloertegels

Kanaalstraat 41 Roden

050-5018788 www.quarts.nl

VEEHANDEL

A & S AUSMA
Oudeweg 49
9364 PR Nuis
Tel. 0594 - 549656
Mob. 06 - 27292072
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Vervolg Rolverdeling
Regie:

Saskia Broertjes

Teksten:

Nico van der Wijk

Muziek:

Roelf Postma

Kleding:

Aafke Bron, Grietje Jakobs, Femmie Schulting

Rekwisieten: Rennie Bekkema, Hillie van der Wijk,
Tinus Hiemstra
Decorbouw: Roel Vogelzang, Meine Reitsma, Dick Rosema,
Anne Postema, Ben de Vries, Albert van der Velde
en Michel Postema
Schilderwerk: Wiepie Roffel, Henny Alkema, Albert Klaassens
en Henk Hut
Grime:

Tynie Meeuwsen, Carolien Lingeman, Tonny de
Vries, Lisette Lingeman, Gabriëlle Meeuwsen

Licht/geluid: Soundlink Roden
Horeca:

Chris Roffel, Jan Pastoor, Hans van der Veen en
diverse andere medewerkers

Foto’s:

Lodewijk ten Have

Pers/PR:

Robert Pastoor

Posters:

Studio Plakband (John Louwes)

Social media: Roelf van der Meulen / Robert Pastoor
Nieuwsbrief: Karina Wiersema, Robert Pastoor, Roelf vd Meulen
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Wegrestaurant

’’In de Klaver’’
Molenweg 2 - Niebert
Tel. 0594 - 549104 Fax 0594 -549407

lijk
e
t
s
r
o
v
n
e
Voor e thaal
on
Nieuweweg 78-80
9364 PE Nuis
Tel.: 0594-644355

Bandenservice Poeder Roden
Noordhoek 7, 9301 ZG Roden
Tel. 050-501 58 43
Fax 050-501 28 09

Voor

• alle bandenmerken
• balanceren
• uitlijnen
w w w.p o ederbanden.nl
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Dé specialist voor lichtmetalen velgen

KRAMP VOEGT
AL RUIM 65
JAAR WAARDE
TOE AAN
TECHNIEK

KRAMP. UW TOTAALLEVERANCIER
ÉN TECHNISCH SPECIALIST.

Duizenden technische reparatiebedrijven, machinebouwers en productiebedrijven in heel Europa
vertrouwen dagelijks op de service van Kramp. En dat is niet toevallig. We leveren maar liefst
één miljoen onderdelen voor onder meer machines en voertuigen. Behalve technische
groothandel en totaalleverancier zijn we ook servicepartner; klanten waarderen onze expertise
en logistieke kracht. Onze slogan herinnert onze relaties en ruim 1.100 medewerkers elke
dag aan onze ambitie. KRAMP. IT’S THAT EASY.

WWW.KRAMP.COM

KRAMP_ADV_LVG_A5.indd 1
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07-04-2014 4:16 PM

Deze productie komt mede tot stand dankzij:

Stichting het Roode- of Burgerweeshuis Haren

•NIEUWBOUW
•VERBOUW
•ONDERHOUD
De Factorij 4 • Marum • Tel. 06-22 51 39 89
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Van de regisseur…
Joehoe! We spelen Koekoe! En voor het eerst
mag ik een stukje schrijven voor in dit programmaboekje. Net zoals ik voor het eerst de
regie mocht voeren over dit bonte gezelschap.
Er waren veel eerste keren in de afgelopen
repetitieperiode. De eerste keer dat de acteurs
een koe mochten spelen. De eerste keer dat
ik koeien moest regisseren. De eerste keer dat
ik De Wieken betrad. Dat ik kennismaakte met
een enorm grote groep vrijwilligers die mij om
het hardst wilden overtuigen van het feit dat
Spek om Spinnen iets heel bijzonders is. En dat
het stukje gras achter de Coendersborg het
mooiste stukje op aarde was. En wat kregen ze
gelijk. Op het moment dat ik dit schrijf, zijn we
net begonnen aan de buitenrepetities. Iedere
keer als ik mijn auto bij het museum parkeer
denk ik: potverjop, wat is het hier prachtig. En
wat wordt een regisseur blij van zo’n enorme
club enthousiaste spelers, vaardige costumières, handige decorbouwers, en al die andere
mensen die dit spektakel mogelijk maken. Ik
wens u allen een heerlijke voorstelling. Als u net zoveel plezier aan het stuk beleeft als
wij al in de aanloopperiode hebben gehad, dan zit dat helemaal snor.
Saskia Broertjes

Over het stuk:
In Koekoe! maken we kennis met een aantal bontgevlekte bewoners van een grasveld in
het Vredewold. De koeien maken zich op om te paraderen op de jaarlijkse veekeuring:
Koekoe. Nadat de winnares bekend is gemaakt, vraagt Baukelien zich dingen af. Baukelien is een slimme meid. Geboren als Baukelien 16, wist ze al snel dat ze anders was. Dat
ze verder wilde kijken dan het hekje aan de rand van de Schipsloot. Dat ze over dingen
wilde denken. Dingen als: verloopt dat eigenlijk wel eerlijk, zo’n keuring? En is het eigenlijk uberhaupt wel eerlijk hoe er met haar en haar vriendinnen wordt omgesprongen? Ze
geven de boeren melk, maar wat krijgen ze terug? Daar moeten de koeien eens driftig
over vergaderen. De mensen merken er niks van. Maar die hebben dan ook hun eigen
sores. Er komt een nieuwe melkmachine. En man, wat gaat dat een prachtige toekomst
opleveren! Ze hebben er zin in! De stieren uit Marum hebben ondertussen vooral zin in
graskoek. En naar de koeien loeren. Of naar de boerendochter.
Er bloeit een hoop moois op in het Vredewold. Maar zoals dat in het leven gaat, wordt
er ook een flinke hand roet in het eten gegooid. Wie is Ol Vent? Wat sluipt hij daar
rond? En die rare pennenlikkers? Daar kan weinig goeds van komen. Mens en dier raken
danig in de war. De koeien steken de staart in de lucht. Er moet actie komen. En die
komt er. Veel kijkplezier!
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Groningers houden van
hun landschap
De ongekende ruimte met prachtige details
maken het Groninger landschap zo bijzonder.
Wilt u ons ook helpen beschermen? U bent
al donateur vanaf € 20,- per jaar of € 2,- per
maand. U ontvangt deze unieke reisgids,
100% Groningen.

U kunt onderstaande bon invullen en retour sturen aan:
Het Groninger Landschap, Antwoordnummer 125, 9750 WX Haren.
De heer/mevrouw (naam): .................

code: 8004

Word donateur

Geboortedatum: .....................................

Tussenvoegsel: ............ Achternaam: .........................................................................
Adres: ..............................................................................................................................
Postcode + woonplaats: ...............................................................................................
IBAN: ...............................................................................................................................
Emailadres: ....................................................................................................................
Ik steun het Groninger Landschap met:
0

€ 2.00 per maand (alleen automatische incasso)

0

€ 20.00 per jaar

0

Ander bedrag per maand (minimaal € 2.00) € ................

0

Ander bedrag per jaar (minimaal € 20.00) € ................

0

Eenmalige gift (minimaal € 5.00) €................

Datum:

0

€ 500.00 eenmalig (voor het leven)

Handtekening:

Door ondertekening van deze bon geeft u toestemming aan Stichting Het Groninger
Landschap om bovenstaand aangekruist bedrag van uw rekening af te schrijven. Als u het
niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen
8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
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VAN DE SCHRIJVER (NICO VAN DER WIJK)
Zou ik een stuk voor ‘Spek om Spinnen’ willen schrijven? Spek om Spinnen? Ik loop al
best wat jaren mee in het theater van de provincie Groningen maar ik had werkelijk geen idee waar het over
ging of wat dat betekende. Gelukkig werd me dat al
snel duidelijk gemaakt. Openluchtspel bij de Coendersborg in Nuis, 900 man publiek per avond en dat drie
keer. Dus 1800 man publiek in totaal? Ja! Ik viel even
stil. En in die stilte bedacht ik dat dat werkelijk uniek
was, heel gaaf was en dat ik dat heel graag zou willen
doen. Toen bleek dat het ook gebruikelijk was dat er via
de geschiedenis geschreven moest worden en dat het
ook de bedoeling was dat die 1800 man publiek veel
te lachen had, wist ik het helemaal zeker. Dit was een
hele fijne opdracht, waar ik de volgende dag al wel aan
wilde beginnen.
Ik moest me alleen nog verdiepen in de geschiedenis
van de streek. Boeken van de bibliotheek gehaald, de
vorige toneelstukken van Spek om Spinnen gelezen en op internet rondgezocht. Het
viel nog niet mee om een historie te vinden die nog niet gedaan was. Tot ik op een
alinea over een landbouwtentoonstelling stuitte, waarbij de koe van de burgemeester
de eerste prijs won en de keer daarop weer. Het werd verder niet vermeld, maar dat
leek me doorgestoken kaart. Ik sloeg het ergens op en maakte in de dagen daarna
steeds vaker notities die met koeien te maken hadden. Ik kwam erachter dat de koe
al jaren de grootste schat van het Westerkwartier was, dat Vredewold zonder de koe
een stuk slechter af zou zijn. En toen fietste ik op een zonnige dag langs een weiland
waar twee koeien om de beurt tegen elkaar
loeiden. Het klonk net of ze in gesprek waren! Het idee voor ‘Koekoe’ was geboren.
Ik ging een stuk schrijven vanuit het perspectief van de koe. Ja, de koeien kwamen aan
het woord en via hen kon ik laten zien dat zij
historisch gezien al jaren de grootste schat
van het Westerkwartier zijn. Ik vermoedde
dat dat ook wel om te lachen zou zijn.
Het siert het bestuur van Spek om Spinnen
dat ze met dit ongewone idee instemden. Ik
heb er met vreselijk veel plezier aan geschreven. Ik hoop dat u er vanavond met evenveel
plezier naar kijkt.

Nico van der Wijk
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schilder- & spackspuitwerk

schi l der sbedr i j f

E uroweg
15b, 9EM
351Leek
E M L eek
Euroweg
15b, 9351
M obiel
- 218 887 34
34
mob.0 606-218
F a x ( 0 59 4) 51 78 14
www.kramerschildersbedrijf.nl
info@kramerschildersbedrijf.nl
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Mienscheer 7 9364TA Nuis
Tel. 0594-643467
Mob. 06-50235562
www.nijboergrondwerk.nl
info@nijboergrondwerk.nl

l o o n b e d r i j f

Is uw tuin groot of klein, wij zullen er voor u zijn!
Voor verschillende rupskranen
van klein tot groot
Levering van zand en grond

NIEUW:
Takkenversnipperaar
met kraaninvoer

Hovenierswerk

Stobbenfrees

Bestratingen

Boomzagen

Verder houden wij
ons aanbevolen
voor al uw voorkomende
loonwerkzaamheden

Het adres voor al uw:
•Bruidswerk
•Rouwwerk
•Boeketten
•Bloemstukken
•Planten
•Plantenarrangementen

Tevens bieden wij een ruim assortiment aan:
Potterie, Glaswerk en cadeauartikelen
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INTERNATIONAAL
TRANSPORT
Fa. J. Boonstra
Nieuweweg 44
9364 PD Nuis
Tel. (0594) 64 13 02
Fax (0594) 64 35 04

Ùw vakwinkel

Zuiderhoeksweg 1a - 9364 TC Nuis - Tel. 0594-641398 - Fax 0594-641620
Uw leverancier van:

ebsite

en zie op onze w

Voor aanbieding

SIERBESTRATING
TUINHOUT
TUINMEUBELEN
TUINHUISJES
DOE-HET-ZELF- EN
BOUWMATERIALEN
KLEDING

uis.nl
n
s
u
tm
s
o
.p
w
w
w
uis.nl
stmus-n

e-mail: info@po
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Even voorstellen……….
Welkom bij Koekoe, het eerste
openluchtspel waar ik niet als speler maar als bestuurslid onderdeel
van ben. In 1998 en de twee keren
daarna heb ik meegespeeld hier op
de Coendersborch. Vanaf mijn 16e
ben ik al actief in het toneelspelen
in Nuis-Niebert, ik ben begonnen bij
AJOZ de jongerenvereniging in ons
dorp en sinds drie jaar ben ik lid van
Nut en Genoegen.

Ons dorp Nuis-Niebert waar ik geboren en getogen ben, maar inmiddels
alweer jaren in Marum woon samen
met mijn zoons van Sven & Noud, en
mijn vriend Lucas Dijk.
Toen ik twee jaar geleden gevraagd
werd door Tineke om deel uit te
maken van het bestuur was ik gelijk
enthousiast, maar ook heb ik om een
paar dagen bedenktijd gevraagd. In
het bestuur van het openluchtspel,
super leuk om te doen maar ook een intensieve periode en dat in combinatie met mijn
gezin en werk. Maar mijn enthousiasme won het!

En zo is het dat we alweer bijna twee jaar onderweg zijn met het organiseren van Koekoe. Ik vind het erg leuk om te organiseren en mijn bijdrage te kunnen leveren aan de
saamhorigheid in het dorp. Mensen met elkaar te kunnen verbinden, en samen tot een
mooi resultaat te komen. Naar mijn idee is dat weer goed gelukt dit jaar en mag het
resultaat er zijn. Ik ben erg benieuwd naar uw reactie´s als publiek want door feedback
kunnen wij leren en blijven inspelen op wat u als publiek leuk vind om naar te kijken.

Karina Wiersema
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088-0009900

Eiberkamp 6
9351 VT Leek
Tel. 0594 -517413
www.hlmverspaning.nl

info@hlmverspaning.nl
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Drukwerk Reclamegroep

Industrieweg 4a 9363 TB Marum
Tel. 0594-641808

www.huismanreclamegroep.nl

Wendtsteinweg 35

9363 AL Marum

info@installatiebedrijfnijboer.nl
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0594 - 64 3000

installatiebedrijfnijboer.nl

mob. 06-28561715
info@schilderwerkensd.nl

www.schilderwerkensd.nl
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Tips voor het publiek:
•
•
•

•

•
•

•

Het gebruik van een paraplu is niet toegestaan, het belemmert het zicht
van de andere toeschouwers en kan gevaarlijke situaties opleveren.
Tijdens de voorstelling en in de pauze is het niet toegestaan zich op het
speelveld of achter de decors te begeven.
Tijdens de voorstelling is het niet toegestaan te roken, dit in verband met
overlast voor de andere toeschouwers. In de pauze en na de voorstelling
kan er worden gerookt. De sigaretten/sigaren graag uitdrukken in de daar
voor bestemde emmers met zand.
Het betreden van het terrein waar het evenement zich afspeelt is voor
eigen risico, de organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor de schade
ontstaan voor, tijdens of na het evenement.
Kijk voor foto’s , informatie, nieuwtjes etc. op www.spekomspinnen.nl
Om vriend(in) te worden van Spek om Spinnen en ons te steunen voor
€ 5,= per jaar, kunt u een mail sturen naar spekomspinnen@gmail.com of u
aanmelden via onze website.
Dankzij uw steun als vriend(in) kunnen wij ook in de toekomst openluchtspelen blijven maken en blijft u dmv een nieuwsbrief, op de hoogte
van ons wel en wee.

Naast de sponsors die u met een advertentie terug vindt in dit
programmaboekje, zijn er ook nog diverse sponsors die geen
advertentie in dit boekje hebben
maar wel hun bijdrage hebben geleverd.
•
•
•
•
•
•
•

Poeder Zevenhuizen
Ter Veld tweewielers Zevenhuizen
Primera Marum
Primera Leek
Bakkerij Van Esch Tolbert
DA drogisterij Boezerooij in Marum
Schildersbedrijf Ambiance in Leek

MeT DAnK AAn:
Dit gehele spektakel zou geen doorgang kunnen vinden zonder de medewerking
van vele bedrijven, instellingen, overheden en personen die spontaan hun diensten,
kennis, of materialen toezegden om dit geheel tot een groot succes te maken.
Voor al diegenen die wij niet allemaal zullen noemen, omdat we er dan zeker een
aantal vergeten, zeggen we als organisatie uit de grond van ons hart;

HArTSTIKKe BeDAnKT ALLeMOAL.
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ARUM

Transportweg 16 • 9363 TL Marum • Tel. 0594-549282

beveiligingsbedrijf
www.dijkhuizenniebert.nl

DIJKHUIZEN - SECURITY
Transportweg 16 • 9363 TL Marum • Tel. 0594-549282
www.dijkhuizenniebert.nl
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C O N C E P T U E L E WO N I N G B O U W
UTILITEITSBOUW
BEHEER EN ONDERHOUD
INFRA & MILIEU
VA S T G O E D O N T W I K K E L I N G
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www.plegt-vos.nl

S A M E N VO R M G E V E N A A N WO O N WERK- EN LEEFPLEZIER

Cultuur mee
mogelijk
maken.

Zodat het voor
iedereen
toegankelijk is.

Rabobank Noordenveld West Groningen steunt cultuurprojecten.
Of het nu gaat om theater, muziek of kunst. Eén ding is zeker. De wereld wordt er een
stuk kleurrijker door. Rabobank hecht veel waarde aan cultuur. Daarom dragen wij
ons steentje bij.

www.rabobank.nl/nwg
Een aandeel in elkaar
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