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NETERSELAAR SPEELT TONEELSTUK HAMLET IN EIGEN ACHTERTUIN
Toon van Overdijk speelt de koning in de voorstelling Hamlet van Theatergroep
BLUV. En wel op 8 september in zijn eigen achtertuin in Netersel. ‘Het is altijd al
een droom geweest om een keer een voorstelling in mijn tuin te spelen.’
Neterselaar Toon van Overdijk is geen onbekende in de theaterwereld. Naast een
ruime ervaring als regisseur bij diverse amateurgezelschappen in de regio, heeft hij
ook legio rollen gespeeld. ‘Het was altijd al een droom om een keer een voorstelling te maken in mijn eigen achtertuin, nu met BLUV kan ik dat realiseren.’
Van Overdijk woont aan de Fons van der Heijdenstraat 10 in Netersel. De tuin is
enorm en er is dus ruimte genoeg voor een voorstelling compleet met voldoende
bezoekersplaatsen. Het is wel veel geregel. ‘Maar Theatergroep BLUV is gewend
om rond te reizen en op iedere locatie in een paar uur tijd het decor en de techniek
op te bouwen, dus dat komt goed.’
Hamlet – het stuk
De vader van Hamlet, de koning van Denemarken, is vermoord. De geest van Hamlet’s vader spookt 's nachts rond het kasteel. Op een nacht vertelt de geest aan Hamlet dat hij werd vermoord en hoe dit gebeurde. Ook vertelt hij dat zijn oom Claudius (gespeeld door Van Overdijk) de moordenaar is. Claudius eist de troon op en
trouwt bovendien met de weduwe van zijn eigen broer waardoor hij de stiefvader
van Hamlet wordt. Hamlet weet niet wat hij moet doen. Spreekt de geest de waarheid of proberen duistere krachten hem tot slechtheid te verleiden? Moet Hamlet
wraak nemen op Claudius? Theatergroep BLUV giet de voorstelling in het inmiddels bekende ‘BLUV-jasje’ en maakt daarbij gebruik van livemuziek en zang.
Eerste Shakespeare-ervaring voor BLUV
Hamlet is geschreven door William Shakespeare tussen 1600 en 1602. De wraaktragedie is onder meer bekend vanwege de monoloog to be or not to be, die wordt
uitgesproken door Hamlet, het personage waar alles om draait. Iedereen ‘kent’
Hamlet, maar vaak alleen van naam. Er zijn -helaas- weinig amateurgezelschappen
die Hamlet opvoeren. En omdat Theatergroep BLUV graag verdergaat waar andere
gezelschappen ophouden, was Hamlet geen moeilijke keuze.
Hamlet, Prins van Denemarken, Theatergroep BLUV
Zaterdag 8 september, 20.15 uur. Fons van der Heijdenstraat 10 Netersel
Kaartverkoop: www.tgbluv.nl
OOK IN BLADEL EN IN NETERSEL KWF-COLLECTEWEEK.
De collecteweek van KWF Kankerbestrijding start dit jaar op 2 september. In die
week gaan ruim 80.000 collectanten de straat op om zoveel mogelijk geld op te
halen voor kankeronderzoek. Elke euro die deze collectanten ophalen, draagt bij

aan onze missie: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven
voor kankerpatiënten. Zo brengen de collectanten en gevers in deze grootste collecte van Nederland de dag dichterbij dat er niemand meer sterft aan kanker.
Wij zoeken nog collectanten; helpt u mee?
De collecteweek is een enorme operatie waarvoor veel collectanten nodig zijn. Met
slechts een paar uur per jaar draagt u als collectant bij aan een wereld met minder
kanker. Wij kunnen uw hulp heel goed gebruiken.
Als u belangstelling hebt om collectant te worden in Bladel meld u dan aan via
kwf.nl/collecteermee of neem contact op met Miep van de Goor via
miep.vandegoor@chello.nl of tel.nr. 06-15290080.
Collectant gemist? Dan kunt u toch een bijdrage leveren door online te doneren via
kwf.nl/collecte.
KERKBERICHTEN.
21e Zondag door het jaar. Collecte: Missie Verkeersmiddelen Actie (MIVA). Zaterdag 25/8: om 19.00 uur Eucharistieviering. De intenties zijn voor: Jan Veraa;
Frans en Alda Alemans-Michielse en overleden familieleden.
Mededelingen
 De informatieavond voor het vormsel is op vrijdag 7 september om 19 uur
in het zaaltje in Bladel. De aanmeldformulieren worden uitgedeeld op de
scholen.
 Het parochiekantoor is voorlopig gevestigd in de parochiezaal van Bladel
BUURTBILJARTEN
De zomervakantie is weer afgelopen en dus begint het buurtbiljarten binnenkort
weer. De teamcaptains hebben de biljartschema's inmiddels ontvangen (met het
verzoek om deze binnen hun team te verspreiden), dus mocht je nog niets ontvangen hebben kun je deze opvragen bij je teamcaptain. Dit jaar hebben we weer één
team extra (Blasch C) en dus zijn we komend seizoen zelfs met 16 teams!!! Het
programma is hierdoor erg vol gepland en de competitie zal dan ook tot in mei
doorlopen, maar dat mag de pret niet drukken, want hoe meer zielen hoe meer
vreugd. De grote vraag is wie de kampioenen van het afgelopen seizoen (De Heilei)
op gaat volgen.
Aan alle biljarters het verzoek om op de wedstrijddag om 20.00 uur aanwezig te
zijn in D'n Driesprong zodat de wedstrijden ook op tijd kunnen beginnen.
Wij wensen iedereen in ieder geval een succesvolle en bovenal gezellige competitie
toe.
PS: mocht je nog mee willen doen aan het buurtbiljarten kun je je nog aanmelden
bij een van de teams in jou buurt of je kunt ook contact opnemen met Wim Vissers
(06-25215471) of Jeroen Spooren (06-13844501) voor meer informatie.
COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 1 SEPTEMBER A.S. MOET UITERLIJK OP
MAANDAG 27 AUGUSTUS A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF
ZIJN AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL

