altijd actueel!

Richard Nagtegaal interieurbouw

Zijkanaal-H-weg ws 4
1037 RP Amsterdam
Telefoon:
075-6179410
Fax:
075-6704633
Mobiel: 06-54700716
E-mail: rifrea@hetnet.nl

theaterstichting

en

Van ontwerp tot en met
realisatie op maat en naar
eigen ontwerp van kasten
en keukens

Jan Sluiter
Wormerplein 34
1442 CB Purmerend
421128 / 655004

Voor bedrijf en particulier

Ik wens u een prettige voorstelling

Timmer- en Onderhoudsbedrijf

C.J. Schnater

Kennemerland 50
1447 BJ Purmerend
tel/fax: 0299 - 460934
mobiel: 06 - 53907335
email: cjschnater@msn.com

BOONSTRA MONTAGE VOF

presenteren ludieke

Theaterfietstocht

‘Ontmoetingen in de natuur’
Zaterdag 25 juni
Zondag 26 juni
Zaterdag 2 juli
Zondag 3 juli

Ruud Boonstra en Richard Bax

Beemsterburgwal 10
1441 KB Purmerend
Tel: 0299 - 42 26 76

Bovenkruierstraat 6
1911 XN Uitgeest
tel. 0251 - 315444
fax. 0251 - 311851
mob. 06 - 15194997
E-mail:
ruud.boonstra@wanadoo.nl

KIRBY

ASSURANTIËN

Akkerwindeweg 3
Postbus 37683
1030 BH Amsterdam
T 020 681 23 25
F 020 681 22 58
E jesassu@xs4all.nl

Kirby / Goldstar
Service Center

*
*
*
*

Service
Onderhoud
Reparatie
Milieubewuste schoonmaakartikelen

VOOR:
NOORD-HOLLAND
AMSTERDAM
FLEVOPOLDER

Volgerweg 94
1461 CB Z.O. Beemster
Tel: (0299) 423417
Fax: (0299) 427106

Neem de folder mee voor alle informatie
of bezoek de website van Puik
START D’HOOGHE GHAST: 14.00 UUR EN 19.00 UUR
RESERVEREN IS NOODZAKELIJK - VANAF 1 JUNI
ONLINE: WWW.PUIKTHEATER.NL OF BEL: 43 61 35

‘Ontmoetingen in de natuur’
In de weekenden van 25 en 26 juni en 2 en 3

juli organiseert Theaterstichting PUIK in
totaal acht theaterfietstochten onder de titel:
‘Ontmoetingen in de natuur’.
De theaterfietstocht
‘Ontmoetingen in de
natuur’ start vanuit
het café d’Hooghe
Ghast in het centrum
van Purmerend. Drie

aan de ketting en
ervaart dat de natuur
soms op een vreemde
manier met je op de

Kust van Afrika
Daarnaast staat er
een live reportage
van een training ter
voorbereiding op een
loopexpeditie langs de
gehele kust van Afrika
op het programma en
beleeft u een persoonlijke ontmoeting met
de familie K. Bouter.

duidelijk herkenbare

gidsen checken het
publiek hier in en
voorzien iedereen van
een stempelkaart.
De drie zingende
gidsen nemen het
publiek vervolgens
mee op de fiets. Zij
begeleiden u langs
verschillende acts in
Purmerend en nabije
omgeving. Halverwege is er een korte
pauze in ’t Wapen
van Middelie. [n.b. za
25 juni in De Purmereend, Kwadijk].
Rode draad
Een aantal personages vormen een rode
draad door de theaterfietstocht:
Een actievoerder ligt

haar liefde voor de
natuur te delen met
haar publiek, een
dierentherapeut geeft
ons een kijkje in haar
keuken, een moeder
doet pogingen om
haar puber te laten
wennen aan de vrije
natuur.

Extra fietsvertier
Al fietsend van act
naar act wordt u
getrakteerd op
theatrale stillevens,
rare situaties, liederen
met wijds uitzicht, etc.

© Katinka

loop kan gaan, een
voorlichter probeert
op geheel eigen wijze

Tenslotte komt u weer
terug bij het startpunt
om ter afsluiting te
kijken naar een videocollage van de gepasseerde personages.

Verder werken mee:
Eelke en Kora van der
Hak, Helma van den
Ancker, Wim Brunt,
Gabrielle Gouzinnen, Bob
van Houten, Han Le Blanc,
Simon van der Oord, Jan
Roosloot, Marcel de Rooy,
Petra Wieldraaijer, Fieke
en Marjan Zuurveld.
Met dank aan:
Gemeente Purmerend
en Zeevang, ’t Wapen
van Middelie, De Purmereend, MKD De Kleine
Prins, Kaderdijkerkoog,
De Springplank, Theater
De Verbeelding, Mariëlle
Kijser, fam. Buurs, fam.
Knijn, fam. Groot, fam.
Hooijberg, fam. Steenman,
fam. Dirksen en onze
sponsors.
Theaterstichting PUIK
Meer weten over PUIK?
www.theaterpuik.nl
info@theaterpuik.nl

Praktische informatie
Kaarten kosten: € 12.50 / € 10.- voor kinderen t/m 12
jaar. Op vertoon van uw stempelkaart is dit inclusief
koffie of thee met cake vooraf [limonade voor kinderen], een consumptie onderweg en na afloop soep
met brood [middag] of een hartige snack [avond].
Plaats, tijden en duur: Start: D’ Hooghe Ghast, Achter
de kerk 1 [aan de Kaasmarkt]. Check s.v.p. op tijd in:
om 14.00 uur voor de middag- en om 19.00 uur voor
de avondtocht. De theaterfietstocht duurt inclusief
ontvangst door de gidsen en een korte pauze circa 3
uur. Er wordt ongeveer 12 km fietsend afgelegd.
Fietsen: Voor mensen van buiten Purmerend kan er
op afspraak een fiets geregeld worden. Er rijdt een
bezemwagen achter de stoet aan.
Het weer: We rekenen op goed weer, maar er zijn
regencape-jes ingeslagen. Alleen bij extreme weersomstandigheden kan afgelasting onvermijdelijk zijn.

Reserveren
Reserveren start op woensdag 1 juni. U kunt online
reserveren op www.puiktheater.nl of bellen naar
0299 – 43 61 35.
Vermeld bij uw reservering s.v.p. duidelijk:
? uw telefoonnummer en naam
? voor welke dag en tijdstip [middag/avond]
? het aantal gewenste kaarten [max 6]
? komt u van buiten Purmerend en wilt u gebruik
maken van ons fietsaanbod? Laat het ons weten.
PUIK neemt telefonisch contact op wanneer wij u
niet meer kunnen plaatsen. Er kunnen per tocht
30 bezoekers mee, dus wacht vooral niet te lang...

ontwerp: Ariane van Pelt

Theaterfietstocht

De spelers / makers:
Hedy Cooke, Mandy Jak,
Conchita Amesz, Tonny
v.d. Veen, Marjon van der
Oord, Katinka Nieuwenhuizen, Manon Goezinnen,
Karin Pool, Jorrit Albers,
Ariane van Pelt, Loes
Greuter, Dick Vriend, Jan
Winter, Mink Zuurveld,
Vincent Albers en Peter
Zuurveld.

