Op 1 en 7 oktober speelden De Plankeniers in
eigen huis het stuk over de Koningin van het
levenslied, ‘Bloeiende Twijgen’. Ook bij het
festival ´Onder de Hoge Bomen´, trok deze
voorstelling al veel publiek.

Bloeiende Twijgen
Nausikäa van Heukelom als ontroerde Mary
Servaes en Wim van Baalen als de zakelijke
manager straalden op het podium. De twee
trotse fans, Jacky Oorthuijs en Marga van
Reeven, bewezen dat de Zangeres zonder Naam
zoveel fans had. Sanne Jeursen als journaliste
en Leon van Duynisveld, als Sjo en technische
man, maakten de crew compleet. En de
kaskrakers als ‘’t Was aan de Costa del Sol’ en
‘het broekie van Jantje’ onder begeleiding van
zanger Thijs Quartel en accordeonist Hans
Scheuierman, maakten het stuk muzikaal af.

De Sint is terug!
En dan is het weer zover: Sinterklaas! Dat
laat toneelvereniging ‘De Plankeniers’ niet
zomaar voorbij gaan! Ieder jaar sturen we
Sinterklaas en zijn pieten op pad om veel
gezinnen blij te maken en een mooi
sinterklaasfeest te bieden. Met ook dit jaar
weer de ‘beroemde’ kale piet en een echte
sinterklaas!
De pietenteams bezoeken met veel energie
gezinnen én bedrijven in Westland. De
verschillende soorten pieten, enthousiast en
grappig zowel met kinderen als ouderen,
zetten zich voor 100% in om u een
onvergetelijke tijd te bezorgen!
De Sint en pieten zijn op de volgende data
voor u beschikbaar:
Zat 26 november
Vrij 2 december
Zat 3 december
Zon 4 december
Ma 5 december
Verrassen zij u met
een gezellig bezoek?
Mail sintplankeniers@gmail.com onder
vermelding van uw voorkeursdatum en -tijd.

Onder regie van Gerda van der Valk en met het
grimeteam Joke ter Schuur en Marlene Wols,
was het een groot succes.
Ter voorbereiding reisde de crew zelfs af naar
het Limburgse Stramproy, waar de Zangeres
woonde. Het ouderlijk huis van Mary, het graf
van haar en Sjo en zelfs de chinees waar ze met
haar fans kwam, werd gefilmd, als inleiding op
het stuk in De Speld. Deze dag en de leuke
repetitie- en voorstellingsavonden hebben de
betrokkenheid van iedereen vergroot. Het stuk
was een heel plezierige uitdaging.
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