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Opening  TheaterHuis 
door Marie-José Fles, wethouder van Cultuur
Tijdens de officiële receptie waren veel cursisten, vrienden, 
collega's uit de theaterwereld en ook buren uitgenodigd. Dick 
Verbeek, voorzitter van het bestuur van ZEEPaanZEE heette 
iedereen welkom en sprak zijn dankbaarheid uit naar de 
gemeente dat Martine op deze lokatie in de Voorstraat een 
nieuwe start kan maken. Martine hield een emotioneel betoog 
waarbij zij haar publiek voorhield dat theater mensen met 
elkaar verbindt. Zij bedankte in het bijzonder Erik Vos, haar 
mentor, voor zijn aanwezigheid. 
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Monumentendag 

Afgelopen vrijdag was 
voorafgaand aan de 
Monumentendag voor alle tien 
Noordwijkse basisscholen een 
verkorte voorstelling in het 
TheaterHuis van :"Het Mysterie 
Montessori". Acht oud 
leerlingen van de Montessori 
basisschool in Noordwijk en 
een leerling uit groep zes 
hebben op een fantastische 
wijze de reis van Maria 
Montessori naar Noordwijk 
verbeeld met zang en dans. 

Marcel Blok 

Tijdens de intense 
samenwerking gedurende de 
open Monumentendag heeft 
Marcel voor de techniek 
gezorgd. Ondanks dat dit niet 
zijn vak is, maar wel zijn 
interesse heeft, zal hij Martine 
op technisch gebied bijstaan 
tijdens voorstellingen in het 
TheaterHuis. 

Afscheid van 
Stefanie  

Na een fantastische 
samenwerking tijdens het 
Montessori project gaat 
Stefanie Kersbergen een 
toneel opleiding volgen. We 
zullen haar missen! 
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Koen Zeeman, broer van Martine, had 
speciaal voor zijn zus een schitterend 
lied geschreven, dat hij ondersteund 
met zijn gitaar uit volle borst voor 
haar ten gehore bracht.






Als klap op de vuurpijl volgde 
er een indrukwekkend 
optreden van de jongeren 
Shakespeare groep. Zij 
speelden de proloog en de 
epiloog uit "Verborgen 
Gezichten" ondersteund door 
Nick, de choreograaf.



Martine maakt haar plannen bekend 

Het TheaterHuis voelt voor Martine als "thuiskomen". Zij 
bruist daardoor van de nieuwe ideeën. Martine maakte deze 
middag bekend, dat er een nauwe samenwerking zal gaan 

plaats vinden met het 
Cultuurcafé van Martha 
Baalbergen: iedere laatste 
zondag van de maand, 
vanaf januari 2015 zal er in 
het TheaterHuis een 
voorstelling plaats vinden. 
Dit zal een synergie zijn 
tussen literatuur en 
theater. 

!2Nieuwsbrief

Put en Tien laten hun 
tanden zien. 

Zondag 17-11-14 volgt er in het 
nieuwe TheaterHuis een 
optreden van Kees Putman en 
Rens Tienstra:"Drs P"  

Lezing Erik Vos  

Zondag 26-01-15 verzorgt Erik 
Vos samen met zijn vrouw Inez  
van Dullemen een lezing over 
zijn werk als regisseur. 
Kortgeleden is er een boek 
uitgekomen over zijn werk. 

In een intieme sfeer van het 
kleine theater, zal Erik ons een 
kijkje gunnen in zijn veelzijdige 
leven als regisseur. 

Na zijn eindexamen gaat Erik 
Vos geneeskunde studeren in 
Utrecht, maar al spoedig laat hij 
die studie varen. Na het zien 
van de film Les Enfants du 
paradis vertrekt hij naar Parijs 
om mimespeler te worden. Hij 
volgt er lessen bij Etienne 
Decroux. Vos wordt inmiddels 
veel gevraagd in binnen- en 
buitenland. Jaarlijks gaat hij 
naar Duitsland of Amerika, om 
daar bij de Kansas City USA of 
het Dusseldörfer 
Schauspielhaus gastregies te 
verzorgen. 


