Programma

2022 - 2023

THEATERSEIZOEN 2022-2023
Voorjaar 2022. We zijn volop in de weer met het nieuwe programma. We kunnen weer!
Corona zorgde de afgelopen twee jaar voor veel annuleringen. Hopelijk ligt dit definitief achter
ons en kan vanaf nu alles wél doorgaan.
Wat hebben we voor u in petto? We denken een aantrekkelijk programma, met zowel vertrouwde
als nieuwe namen.
Een greep uit wat u kunt verwachten. Veel muziek, zoals Alderliefste met Franse chansons,
LSB Experience met Beatles & Beyond, LUDIQUE! met songs van Robert Long, Ocobar met een
ode aan Eric Clapton. Een optreden van het Alphens Kozakkenkoor. ‘De Prins van Oranje’, een
familievoorstelling met Dieuwertje Blok en Jeroen Kramer. Teun Toebes die het gesprek aangaat
hoe om te gaan met dementerende bejaarden. Maartje en Kine met Hoge Noot, een avond
waarin klassiek modern gemaakt wordt.
Vertrouwde activiteiten: kwaliteitsfilms, Open Tafels en Muziekcafés op de vaste dagen. Ook de
KaLadies Night en de Bingo zijn er weer.
We hopen dat in het nieuwe seizoen zowel bekende als nieuwe bezoekers hun weg naar Theater
Kaleidoskoop weten te vinden. We wensen u daar veel genoegen bij!
Namens al onze vrijwilligers,
Wim Heijser, voorzitter Theater Kaleidoskoop

Winkels in:
Nieuwkoop
Noorden
Ter Aar
info@bloemenhuispietersen.nl
www.bloemenhuispietersen.nl
0172-408530

Simon van Capelweg 57, 2431 AC Noorden | Mob. 06-2219928
Dinsdag t/m vrijdag 10:00 – 17:30 | Zaterdag 10:00 – 16:00

wonderfulfashionnoorden

WELKom IN THEaTEr KaLEIDoSKooP
In dit programmaboekje treft u weer veel informatie over onze activiteiten voor het komende
theaterseizoen. In het hart een totaaloverzicht en in de pagina’s er omheen specifieke
informatie over de activiteit van uw keuze. Mede door onze adverteerders kunnen wij dit
boekje uitgeven en we hopen dat het u van nut kan zijn. Voor de meest actuele informatie
gaat u naar onze website: www.theater-kaleidoskoop.nl

TEUN ToEBES

BETH & FLo

VerpleegThuis ‘Live’

Niet wat je denkt

Teun is 22, kerngezond en woont
samen met mensen met dementie
op de gesloten afdeling van een
verpleeghuis. Dit om te ervaren
hoe het is om een oudere in een
verzorgingstehuis te zijn. De show
is interactief om mensen te helpen
bij het ‘Nieuwe Denken’; dit zal
vanzelfsprekend tot mooie, verrassende en hilarische gesprekken
leiden.
(foto: PR Teun Toebes)

Gewapend met een sloophamer
breken Beth & Flo de muren van de
klassieke concertwereld waarin ze
gevangen zitten, af. Ze willen eruit!
Beth & Flo bestormen de theaterzalen met absurdistische scènes,
virtuoos pianospel en sprankelende
samenzang. Dit cabaretduo stort
klassieke muziek over je heen en
maakt theater zoals je niet eerder zag!

Vrijdag 16 september 2022
20:15 uur | € € 20,-

FroUKJE

(foto: Jaap Reedijk}
Zaterdag 17 september 2022
20:15 uur | € 20,-

Froukje is nog maar 18 jaar als ze zich begin 2020
met haar single ‘Groter dan Ik’ in éen klap profileert
als een van de nieuwe beloftes van de Nederlandse
alternatieve popmuziek. De single biedt haar dansbare
en zelfgeschreven perspectief op de huidige klimaatcrisis
en gaat viraal op internet. Ook haar tweede single was
in korte tijd goed voor tonnen views en streams. Alles
bij elkaar belooft het dan ook een interessante en leuke
avond te worden waar je eigenlijk gewoon bij moet zijn.

presenteert

(foto: Froukje)
Vrijdag 30 september 2022 | 20.15 uur | € 20,-

gErarD aLDErLIEFSTE & FrIENDS
Une Belle Histoire

Gerard komt met zeven enthousiaste muziekvrienden en -vriendinnen om zijn eigen mooie
verhaal, zijn belle histoire, met u te delen. In de
vrolijke sfeer van een klassiek Frans dorpsfeest
komen alle bekende hits voorbij. U wordt meegenomen door het joie de vivre, de liefde voor
muziek en voor de Franse taal. Geniet, zing mee
en laat u verrassen door het achtkoppige muzikale
gezelschap.
(foto: Michael Bosboom)
Zaterdag 15 oktober 2022 | 20.15 uur | € 20,-

Een avond lang muziekplezier bij een semiakoestisch optreden van LSB Experience.
Geïnspireerd door de liefde voor tijdloze muziek
uit de 70s omvat het repertoire songs van o.a.
Crosby Stills & Nash, The Beatles, Jackson Browne,
James Taylor en The Doobie Brothers. Een avond
genieten van een muzikaal eerbetoon en ‘love,
peace & happiness’.

THE LSB EXPErIENCE
Beatles & Beyond

aLPHENS KoZaKKENKoor
Midwinterconcert

(foto: PR LSB Experience)
Vrijdag 18 november 2022 | 20.15 uur | € 20,-

Het Alphens Kozakkenkoor, onder leiding van
dirigent Arkadi Gankin, heeft inmiddels een
mooi repertoire opgebouwd van authentieke
byzantijns-orthodoxe muziek en romantische
Kozakkenliederen uit lang vervlogen tijden.
Liederen uit de rijke Slavische cultuur, de prachtige
melancholische muziek van het volk. Het koor wordt
begeleid door de bajanspelers Arkadi Gankin en
Sheila Moens.
(foto: Alphens Kozakkenkoor)
Zaterdag 17 december 2022 | 20.15 uur | € 20,-

Een benefietconcert voor De Hospicegroep
Alphen aan den Rijn Nieuwkoop door het Vocaal
Vrouwenensemble L’Amuze. Een concert dat
helemaal in het teken staat van Kerst. Naast de
bekende Christmas Carols brengt het ensemble
een sfeervol repertoire, van kerstmuziek tot licht
klassiek, en van solo tot meerstemmig.
(foto: L’Amuze vrouwenensemble)

L’amUZE
Kerstconcert

Vrijdag 23 december 2022 | 20.15 uur
€ 7,50 kind. / 15,- volw

maUrICE mULDErIJ
De Tussentijd

DIEUWErTJE BLoK EN
JEroEN KramEr

Singer-songwriter Maurice Mulderij
is zijn leven lang onderweg. Altijd
net ergens vandaan, altijd net ergens
naartoe. Soms neemt hij alweer een
nieuwe afslag, voordat het geplande
doel bereikt is.
Misschien zou hij beter eens stil
kunnen staan. Gewoon leven in
het nu, genieten van het heden,
vol aandacht voor.. De Tussentijd!
En die dan bezingen in mooie
Nederlandstalige liedjes.

Dieuwertje Blok en Jeroen Kramer
gaan op zoek naar prinsen en
sinaasappels in hun spannende
theatersprookje De Prins van
Oranje. Bestaan er prinsen die in
sinaasappels leven? Wat moet je
doen om die te bevrijden?
De Prins van Oranje speelt zich af in
een ver, ver land. Het sprookje gaat
over reizen en thuiskomen, over
list en bedrog, en over verliezen en
winnen. En natuurlijk over.. de liefde!

(foto: Jaap Reedijk)

(foto: Hessel Stuut)

Vrijdag 20 januari 2023
20.15 uur | € 17,50

De Prins van Oranje

Zondag 22 januari 2023
15.00 uur | € 12,50 kind. / € 15,- volw

The Wieners brengen een ode aan rock’n’rollheld Buddy Holly. Buddy werd slechts 22 jaar
maar hij liet een schat aan prachtige liedjes
na: Oh Boy, It’s So Easy, Heartbeat, Peggy Sue,
That’ll Be The Day… en nog veel meer!

THE WIENErS
play Buddy Holly

Rock’n’Roll-band The Wieners speelt de muziek
exact zoals die eind jaren ‘50 werd opgenomen,
met de typerende achtergrondkoortjes die
je zelden live hoort. Met als speciale gast Cor
Sanne.
(foto: Hi Ho Silver)
Zondag 5 februari 2023 | 15.00 uur | € 20,-

Testament?
Wij zorgen
dat het
bij u leeft
De dingen goed regelen voor wanneer u dat zelf niet meer kunt:
een testament kan u en uw naasten veel zorg en ellende
besparen. Doorgaans treedt het pas in werking na uw overlijden,
maar wat als u door ziekte of een ongeluk niet meer in staat
bent om zelf te handelen? Wist u dat u voor die situatie ook
een levenstestament kunt opstellen? Wie dan leeft, dan zorgt?
Kroes en Partners denkt van niet!

0172 - 52 19 21

www.kroesenparTners.nl

maarTJE EN KINE

LUDIQUE!

Hoge noot

LevensLONG

In ‘Hoge Noot’ vragen Maartje &
Kine zich af waarom mensen muziek
maken. Daarbij suizen deze twee
multi-instrumentalisten moeiteloos
van Brahms naar Balkan, van opera
naar jodel-rap en van chansons naar
electro. Met magistrale muzikaliteit
en meesterlijke solo’s. Met stapels
sketches en met hopen humor.
Maartje & Kine musiceren door, zélfs
als de wereld vergaat! Wanneer de
nood het hoogst is, is de muziek
nabij.

In LevensLONG laat het androgyne
duo LUDIQUE! aan de hand van de
muziek van Robert Long een pure
en persoonlijke kant van zichzelf
zien. In samenwerking met de
weduwnaar van Long kregen zij
exclusief toegang tot het volledige
oeuvre van hun overleden idool.
De voorstelling zal maar kort in
Nederland te zien zijn voordat hij
internationaal gaat, en voor het eerst
zullen ook de Duitstalige nummers
van Long in de Nederlandse theaters
te horen zijn.
(foto: Sushilla Kouwen)

(foto: Corne van der Stelt)
Zaterdag 18 februari 2023
20.15 uur | € 20,-

roNaLD SNIJDErS
Een avond met mij

Zaterdag 4 maart 2023
20.15 uur | € 20,-

Ronald Snijders staat dit seizoen tien jaar in het
theater en dat viert hij met zijn vijfde show.
In Een avond met mij gaat hij terug naar
hoe alles begon: met de mensheid, met
de taal, met zijn aankomst bij het theater.
Swingende verhandelingen, indrukwekkende
versprekingen, kortstondige liedjes, normale
humor, nieuwe pincodes en natuurlijk een
exclusief interview met de allereerste mens op
aarde: welkom in het gekantelde universum
van Ronald Snijders.
(foto: Bob Bronshoﬀ )
Zaterdag 18 maart 2023 | 20.15 uur | € 20,-

SEIZOEN 2022
2020 - 2023
2021
VoorSTELLINgEN

oVErIgE aCTIVITEITEN

Vr 16 sep 2022
VerpleegThuis anekdotes door Teun Toebes

Di 13 sep 2022
Za 10 sep 2022

Eerste ronde NK Pubquiz

Za 17 sep 2022
Cabaret met klassieke muziek door Beth
& Flo

Za 8 okt 2022

Tweede ronde NK Pubquiz

Vr 30 sep 2022
Froukje presenteert

Za 5 nov 2022

Finale NK Pubquiz

Zo 6 nov 2022

Spirituele Beurs

Za 15 okt 2021
Gerard Alderliefste’s Belle Histoire

Di 8 nov 2022

Bingo

Vr 18 nov 2022
Theaterconcert ‘The Beatles & Beyond’

Za 17 dec 2022
Di 10 jan 2023

Bingo

Za 17 dec 2022
Alphens Kozakkenkoor

Za 11 feb 2023

Gezondheidsbeurs

Di 7 mrt 2023

Bingo

Za 23 dec 2022
Benefietconcert door L’Amuze

Zo 19 mrt 2023 Nieuwkoop Jazz Festival

Vr 20 jan 2023
Singer-songwriter Maurice Mulderij

Di 9 mei 2023

Wij hebben een gezellig klein theater
waar u altijd dicht bij de artiesten bent.
Ook in het nieuwe seizoen kunt u weer
spraakmakende theaterproducties en
muziekvoorstellingen zien.

Zo 22 jan 2023
Familievoorstelling ‘De Prins van Oranje’
Zo 5 feb 2023
The Wieners’ ode aan Buddy Holly
Za 18 feb 2023
Hoge Noot van Maartje en Kine
Za 4 mrt 2023
LUDIQUE!’s hommage aan Robert Long
Za 18 mrt 2023
Een avond met Ronald Snijders
Za 1 apr 2023
Cabaretier Patrick Nederkoorn

In Theater Kaleidoskoop zijn nog veel
meer leuke activiteiten te doen naast
de theatervoorstellingen. Hieronder
een overzicht van wat u allemaal kunt
verwachten.

Za 22 okt 2022

Bingo

Game tournooi voor
de jeugd

Za 19 nov 2022 Kleedjesmarkt
Kerstmarkt

Wo 27 apr 2023 Koningsdag Seniorenbingo
Bingo

mUZIEKCaFÉ

Een podium voor lokale bands. Van
september t/m mei is er in Kaleidoskoop
elke tweede zondag van de maand het
Muziekcafé. De namen voor dit jaar
zijn reeds bekend, houd onze website
en/of social media in de gaten voor de
bandnamen in 2023.
Toegang is gratis (15.00 - 17.30 uur).
Zo 11 sep 2022

Young Ones Forever

Zo 16 okt 2022

Jacky’s Music

Za 15 apr 2023
Ocobar’s tribute to Eric Clapton

Zo 13 nov 2022 Fiddler’s Green
Zo 11 dec 2022

Sound of Celebration

Za 20 mei 2023
Gitaarfenomeen Mart Hillen

Zo 19 mrt 2023

NK Jazz Festival

FILm

Elke 1e dinsdagmiddag, 2e donderdagavond en 4e vrijdagavond van de maand zijn er in
Theater Kaleidoskoop interessante films te zien. Ook voor het nieuwe seizoen zullen wij
weer uit een gevarieerd aanbod van recente films kunnen kiezen. Films die u zeker niet mag
missen!
Aanvang middagen 14.00 uur; aanvang avonden 20.15 uur. Prijs € 10,-.
Di 30 augustus 2022

Vr 25 november 2022

Do 9 februari 2023

Vr 28 april 2023

Do 8 september 2022

Di 6 december 2022

Vr 24 februari 2023

Di 2 mei 2023

Vr 23 september 2022

Do 15 december 2022

Di 7 maart 2023

Do 11 mei 2023

Di 4 oktober 2022

Di 3 januari 2023

Do 9 maart 2023

Vr 26 mei 2023

Do 13 oktober 2022

Do 12 januari 2023

Vr 24 maart 2023

Di 6 juni 2023

Vr 28 oktober 2022

Vr 27 januari 2023

Di 4 april 2023

Do 8 juni 2023

Di 1 november 2022

Di 7 februari 2023

Do 13 april 2023

Vr 23 juni 2023

Do 10 november 2022

oPEN TaFEL (steeds de 4e donderdag van de maand)

Wilt u één keer per maand gezellig gezamenlijk eten? Kom dan naar het Open Tafel Diner.
Voor € 15,-* heeft u een heerlijk driegangenmenu (exclusief drankjes). Aanvang 17.00 uur.
U kunt tot 1 week van tevoren reserveren en dat kan telefonisch (06-20383347) of via de mail.
*uitgezonderd kerstdiner
Do 25 augustus

Do 24 november

Do 23 februari

Do 25 mei

Do 22 september

Do 22 december*

Do 23 maart

Do 22 juni

Do 27 oktober

Do 26 januari

Do 20 april

Do 27 juli

rESTaUraNT
Kom wat eerder naar de voorstelling of blijf na afloop nog even gezellig napraten in ons sfeervolle
restaurant. Hier kunt u terecht voor een kopje koﬃe of thee, een drankje en een hapje.

rESErVErEN
Reserveren kan via de website (www.theater-kaleidoskoop.nl), telefonisch (0172 - 72 80 01)
of via de mail (info@theater-kaleidoskoop.nl).
Kaarten zijn ook tijdens andere voorstellingen te koop in Theater Kaleidoskoop.
De ticketprijs voor de film- en theatervoorstellingen is inclusief consumptie. Bezoekers krijgen in
de pauze of (indien er geen pauze is) na afloop van de voorstelling een consumptie naar keuze.

Bent u op zoek naar een goed passende hardloopschoen of wandelschoen? Bij Running
& Walkingcenter krijgt u het juiste advies en model aangemeten. D.m.v. diverse testen en
metingen zult u zeker slagen. Er wordt begonnen met een voetenscan en het opmeten van de
voeten om een goed beeld te krijgen. Voor de hardloper is er een 13 meter lange baan waar
wij met de videocamera opnames maken en deze analyseren. Voor de wandelaars is er ook
een ruime keuze in hoge en lage modellen, leder of nylon, met of zonder waterdichte voering.
U bent van harte welkom bij Running & Walkingcenter.

PaTrICK NEDErKoorN
Hoogtij

In een Duitse krant las Patrick over de
‘Enthollandisierung der Erde’: ‘Als maar
de helft van alle klimaatprognoses klopt,
zal Nederland ooit onder de zeespiegel
verdwijnen. En komt er een dag waarop 17
miljoen oranje klimaatvluchtelingen met
caravans over de linkerrijbaan naar Duitsland
rijden. Schaﬀen wir das?’ In Hoogtij vraagt hij
zich af of wij Nederlanders dit wel ‘schaﬀen’.
Een grappige, bitterzoete voorstelling over
klimaatverandering, dijken, verhuizen en Frau
Antje.
(foto: Nico Brons)
Zaterdag 1 april 2023 | 20.15 uur | € 20,-

oCoBar

marT HILLEN

Wonderful Tonight

Mart & Movies

De muziek van Eric Clapton zit diep
in het DNA van de heren van Ocobar.
In Wonderful Tonight brengen zij
een ode aan het ruime oeuvre van
de gitarist, componist en zanger. In
de onmiskenbare Ocobar-sfeer zit
je in een mum van tijd niet meer in
een theater, maar ben je op visite
in de huiskamer bij de heren thuis.
Er wordt gelachen en gespeeld.
Clapton’s mooiste songs, met de
sound van Ocobar!

In dit theaterconcert vertelt Mart
Hillen, het jongste gitaarfenomeen
van Nederland, over zijn passie
voor films en de muziek die ervoor
gemaakt is. Hij speelt door hem
opnieuw gearrangeerde filmmuziek
uit klassiekers als Titanic en Mission
Impossible, maar ook uit een recente
film als Bohemian Rhapsody. Met
zijn virtuoze gitaarspel schept hij
beelden die u meenemen in een
andere wereld.

(foto: Cok van Vuuren)

(foto: Dutchfoto)

Zaterdag 15 april 2023
20.15 uur | € 20,-

Zaterdag 20 mei 2023
20.15 uur | € 20,-

Kom je ook zeilen tijdens
de schoolvakantie?
Vijf dagen zeilles op verschillende
zeilniveaus. In kleine groepjes met
Optimist of Splash
Bel Bea: 06-15651544 of kijk op:

zeilschoolnieuwkoop.nl

Kom oP ZoNDagmIDDag EENS EEN Paar UUrTJES Naar
THEATER KALEIDOSKOOP, GENIETEN IN HET MUZIEKCAFÉ.
HET IS ER GEZELLIG, OPEN VAN 15.00-17.30
EN DE ToEgaNg IS graTIS
mUZIEKCaFÉ mET YoUNg oNES ForEVEr

Zondag 11 september

Een middag genieten van de muziek van Cliﬀ Richard &
The Shadows. Daarnaast zijn er uitstapjes naar andere jaren 60
muziek zoals bijvoorbeeld van Buddy Holly, Elvis Presley, The Ryders
en The Ventures.

mUZIEKCaFÉ mET JaCKY’S mUSIC

Zondag 16 oktober

Zangeres Jacky wordt begeleidt door toetsen en saxofoon en brengt
een middag vol hits en popsongs. Maar ook bluesy easy-listening en
latin nummers staan op het programma.

mUZIEKCaFÉ mET FIDDLEr’S grEEN

Zondag 13 november

Deze puur Nieuwkoopse band speelt Ierse folkmuziek. Muziek
die gaat over de talrijke Ierse tragedies, maar ook mooie ballades
en populaire meezingers heeft. Dit wordt een middag vol Ierse
drankliederen, ballads en dramatiek.

mUZIEKCaFÉ mET SoUND oF CELEBraTIoN

Zondag 11 december

Dit gospelkoor uit Alphen aan den Rijn brengt een afwisselend
repertoire hoofdzakelijk bestaand uit Engelse gospelmuziek, aangevuld met een aantal Nederlandse liederen. Het koor viert binnenkort het 30-jarig jubileum en is geen onbekende in Nieuwkoop.

NIEUWKOOP JAZZ FESTIVAL 2023

Zondag 19 maart

Na het geweldige succes van de vorige edities organiseren we, samen
met de Dixie Six All Stars, opnieuw het Nieuwkoop Jazz Festival. Ook
dit keer met swingende bigband muziek, traditional & swing jazz, maar
ook smooth jazz zal niet ontbreken.

DIXIELaND JUBILEE

4e zondag v/d maand

Van augustus tot en met juni spelen de Dixie Six All Stars, bestaande
uit zes gelouterde muzikanten, live New Orleans, Dixieland en Swing
Jazz. Ook al weet u nog niet of u dat iets vindt, kom een keertje langs
om de muziek en het sfeertje te ervaren.

Gamen is inmiddels uitgegroeid tot een eigen tak van
sport en niet meer weg te denken uit de huidige tijd.
Wij begrijpen dat als geen ander! Wij laten gamers
weer onder elkaar komen, dus niet meer alleen op
de zolderkamer je overwinning vieren maar samen
met anderen in Kaleidoskoop. Zaterdagmiddag 22
oktober.

gamEToErNooI Voor DE JEUgD
Ook dit seizoen organiseren we weer een gezellig
avondje uit voor alle dames. Een leuke ‘meidenavond’
waarin je allerlei lekkere hapjes kunt uitproberen en
inspiratie kunt opdoen over van alles en nog wat.
Met natuurlijk ook weer een geweldige film!

KaLaDIES NIgHT

BINgo

Hou de website in de gaten voor de exacte datum,
en/of volg ons op Facebook/Instagram.

Combineer de gezelligheid en het samen zijn met
vrienden en vriendinnen met de spanning van het
spel en je hebt geheid een leuke avond. Met kans
op mooie prijzen. Iedere bingoavond is er ook een
Jackpot en Superronde.
Dit seizoen is het ‘Bingo’ op 13 september, 8
november, 10 januari, 7 maart en 9 mei. Op
Koningsdag is er Seniorenbingo.

De pubquiz is een welbekend Engels fenomeen
maar ook hier in Nieuwkoop kunnen we erover meepraten. Kandidaten beantwoorden in teams vragen
gesteld door de quizmaster.
Ook dit seizoen drie rondes quizzen, allemaal in
Kaleidoskoop, en wel op zaterdag 10 september,
8 oktober en de finale op 5 november.

PUBQUIZ

SPIrITUELE BEUrS

Wilt u graag eens op een ontspannen manier kennis
maken met spiritualiteit? Inzicht in liefde, spirituele
groei of andere persoonlijke voorspellingen? U kunt
bijvoorbeeld een tarotkaartlegging doen of een
klankhealing ervaren.
En trakteer uzelf eens op nieuwe wierook,
engelenkaarten of een etherische olie. De beurs is
op zondag 6 november.

KLEEDJESmarKT

KErSTmarKT

gEZoNDHEIDSBEUrS

Ben je altijd op zoek naar aanvulling voor je
verzameling? Leuke hebbedingetjes? Vintage
kleding, boeken, platen..
Kom dan naar onze kleedjesmarkt op zaterdag 19
november. Met heel veel leuke tweedehands spullen
die te koop worden aangeboden – er is altijd wel iets
leuks te vinden en wie weet. Misschien heb je dan
eindelijk dat servies van oma weer compleet.

Gaan jouw handen jeuken bij het zien van
kerstdecoratie in de winkels? Kijk je al maanden uit
naar bezoekjes aan de gezelligste kerstmarkten die
er zijn? Dat komt dan mooi uit, want de kerstmarkt is
zaterdag 17 december terug in Kaleidoskoop!
Voor iedereen gek op Kerstmis, maar ook als je
houdt van gezelligheid, glühwein, warme choco en
kraampjes met heel veel leuks.

Voor iedereen die geïnteresseerd is in zo lang
zijnzijn
organiseren
wij ook
mogelijk fifitt enengezond
gezond
organiseren
wij
dit sei-zoen
weer
ook
dit seizoen
weerdede Gezondheidsbeurs,
Gezondheidsbeurs, en
wel
wel op
op 12
11 februari
februari 2022.
2023. Wij
Wij willen
willen iedereen
iedereen in
in
Nieuwkoop
en
omgeving
de
mogelijkheid
Nieuwkoop en omgeving de mogelijkheid geven
geven
op
op een
een interactieve
interactieve manier
manier kennis
kennis te
te maken
maken met
met
allerlei diensten en producten op het gebied van
allerlei diensten en producten op het gebied van
gezondheid en zorg.
gezondheid en zorg.

Eensgezind is een muziekvereniging met ruim 60 enthousiaste leden, een mix
van ervaren muzikanten en jonge leerlingen. Ook verzorgen zij muzieklessen
op diverse instrumenten.
Wilt u graag een instrument leren spelen of dat weer oppakken?
U bent van harte welkom! Loop gerust eens binnen bij de repetities.
www.eensgezind.nl

CoLoFoN
Contactgegevens:
De Verbinding 2
2421 EX Nieuwkoop
(0172) 72 80 01
info@theater-kaleidoskoop.nl

Openingstijden kassa:
Tijdens een voorstelling in het
theater.
Bestellen kan ook via de website

Facebook:
Theater Kaleidoskoop

Website:
www.theater-kaleidoskoop.nl

Vormgeving:
Belliz

Drukwerk:
Drukkerij Middelkoop

Instagram:
@theaterkaleidoskoop

Laat u inspireren door ons ruim assortiment in vloeren,

(Wij zijn geopend van dinsdag t/m vrijdag: 10:00 - 17:00 en zaterdag 10:00 - 16:00)
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ĠůŝŶŐĞƌŝĞĞŶďĂĚŵŽĚĞƐƉĞĐŝĂĂůǌĂĂŬǀĂŶŚĞƚ'ƌŽĞŶĞ,Ăƌƚ͕ŵĞƚĚĞ'ZKKd^dĐŽůůĞĐƚŝĞ͊

ŶŝƚĂ͕ƵďĂĚĞ͕ǇĞůů͕ĂǀŝĚ
ƌĞĂŵǀĞŶƵĞ͕ůŽŵŝ͕ŵƉƌĞŝŶƚĞ
&ĂůŬĞ͕/ĐŽŶŝƋƵĞ, L ’ǀĞŶƚƵƌĞ͕>ŝƐĐĂ
DĂƌŝĞ:Ž͕DĞǇ͕DŝƌĂĐůĞƐƵŝƚ
DƵŶĚŽ hŶŝĐŽ͕EŝŶĂǀŽŶ ͕͘KƉĞƌĂ
KƌŽďůƵ͕WŝĂZŽƐƐŝŶŝ͕WƌŝŵĂŽŶŶĂ
ZŝŶŐĞůůĂ͕ZŽƐĂ&ĂŝĂ͕ZŽǇĂů>ŽƵŶŐĞ
^ĞĂĨŽůůǇ͕^Śŝǁŝ͕^ƉĂŶǆ͕^ƵŶĨůĂŝƌ
dŽŶŝWŽŶƐ͕dǁŝƐƚ͕sĂĐĂŶǌĞ /ƚĂůŝĂŶĞ
sŝƚĂŵŝĂ͕hǌƵƌŝŝ͕sŽƐƐĞŶ

ZĞŐŚƚŚƵǇƐƉůĞŝŶ ϭϰ͕EŝĞƵǁŬŽŽƉ
ϬϭϳϮͲϱϳϮϰϵϯ
ǁǁǁ͘ƌŽƐĂͲƵŶĚĞƌǁĞĂƌ͘Ŷů
ŝŶƐƚĂŐƌĂŵ͘ĐŽŵͬƌŽƐĂͺƵŶĚĞƌǁĞĂƌ
ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬZŽƐĂhŶĚĞƌǁĞĂƌDs

