
 

En toen was het zover… High Tea bij Bakkerij Van Schie in uitvoering! 

Vrijdag 3 november 2017 is het dan zover, Toneelgroep Doodgewoon gaat op de planken! Spannend voor 
ons allemaal; voor de meeste van ons is dit de eerste keer dat ze een toneelstuk ten uitvoer gaan brengen. 

Na een lange voorbereidingstijd waarbij er met name de laatste 3 maanden hard gewerkt is aan van alles en 
nog wat om tot een goede uitvoering te kunnen komen, gaat High Tea bij Bakkerij Van Schie nu voor publiek 

opgevoerd worden.     

Het decor is het weekend vooraf al opgebouwd en hebben we kunnen gebruiken bij de generale repetitie. 
Dat gaf al een geweldig gevoel. Het ziet er fantastisch mooi uit en staat als een huis. Complimenten voor de 

bouwers waarvan Ilse zeker een extra pluim verdient! 

De ‘première’ op vrijdag 3 november is helemaal uitverkocht en ook voor de uitvoeringen van 4 en 5 
november is de zaal tot op een paar stoeltjes na helemaal gevuld. 

En de verse soesjes staan klaar, dus….. spelen maar! 

En dat hebben we gedaan, met veel passie en plezier hebben we het stuk gebracht. En met succes, de 
reacties achteraf zijn vol lof!!! De titel van de recensie in het Brabants Dagblad maakt ons allemaal zo trots 

als een pauw:  ‘Doodgewoon speelt sterren van de hemel’. 

Alles bij elkaar was het een geweldig groot succes! De kaartverkoop, de loterij en de sponsoropbrengst bij 
elkaar hebben ons de mogelijkheid gegeven om aan ons goede doel van dit jaar, de hospice Francinus de 
Wind in Waalwijk, een cheque te overhandigen van € 2.150,00! Dat geeft ons allen een super goed gevoel: 
we hebben 3 voorstellingen met veel plezier gespeeld, met vele erg leuke reacties van het publiek en met 

een fantastische opbrengst voor ons goede doel! 

Extra bedankje hier nog voor Nicole en Loes die tijdens de voorstellingen in de coulissen alles super onder 
controle hielden, voor Jeanne Marie voor de presentatie van de avonden en voor Hetty die haar debuut als 

onze regisseur vierde. 

Op naar de volgende uitvoeringen, de repetities zijn alweer in volle gang…. Zet u 9, 10 en 11 november 
2018 maar alvast in uw agenda!! 


