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Met speciale dank aan:
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Rabobank Clubkas Campagne
Afgelopen jaar heeft u ons enorm geholpen door op ons te stemmen tijdens 
de Rabobank Clubkas Campagne. Met deze actie verdeeld de Rabobank 
sponsorgeld onder verschillende lokale verenigingen. Mede dankzij uw stem 
en uw bijdrage is het ons weer gelukt om dit jaar een fantastische voorstelling 
neer te zetten. Hartelijk dank daarvoor!
Medio april gaat de Clubkas Campagne opnieuw van start. Bent u lid van 
de Rabobank? Dan ontvangt u in april een brief met alle informatie over 
hoe u uw stemmen uit kunt brengen. We zouden het als Stiphoutse toneel-                           
vereniging  geweldig vinden om weer op uw steun te mogen rekenen. Het 
geeft ons de mogelijkheid om u  in het nieuwe seizoen wederom te laten       
genieten van een leuke avond (of middag) hoogstaand amateurtoneel.
We kijken uit naar uw stem én natuurlijk naar uw aanwezigheid bij een van 
onze voorstellingen in het toneelseizoen 2018/2019.

Met hartelijke toneelgroet,
Toneelvereniging d’Opkamerkomedianten Stiphout

Zie ook onze website: www.opkamerkomedianten.nl/actie

www.opkamerkomedianten.nl
facebook.com/opkamerkomedianten



Bernke van Kreij - Bonnie
Rudy Janssen - Timo Oosterhuizen
Therris Vogels - Judy Oosterhuizen

Henk de Gouw - Bernard Dribbelaar
Rie van der Velden - Daphne Dribbelaar

Plony Hoevers - Adele Oosterhuizen
Willem van de Sluis - George La Cock

Rob van Knegsel - Guus de Korte

Welkom op de trouwdag van Judy Oosterhuizen en haar vriend Nicolaas 
La Cock. Althans, het is de bedoeling dat Judy gaat trouwen, want op het 
laatste moment moet er nog een heleboel geregeld worden. Vader van 
de bruid (en tevens reclameman) Timo Oosterhuizen is druk bezig met de                                                
corsages, de sokken van opa, de catering én met een belangrijke reclame- 
campagne. Na een klap tegen zijn hoofd is het nog maar de vraag of dochter 
Judy ooit voor het altaar zal verschijnen. Schoonvader George zal toch niet 
voor niets helemaal uit Australië zijn gekomen? 
Het wordt in ieder geval een dag om nooit te vergeten!

d’Opkamerkomedianten wensen u een prettige voorstelling met
“Komt wel weer goed, schatje”

KOMT WEL WEER GOED, SCHATJE SPELERS (vlnr)
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ACHTER DE SCHERMEN


