‘Vijftiger jaren dia & liedjesshow’

PUIK presenteert
‘UIT DE OUDE DOOS’

Ga mee, terug naar de jaren vijftig met theaterstichting Puik. In ‘Uit de Oude Doos’ worden fraaie
beelden vertoond, ﬁjne liedjes gezongen en vele
herinneringen opgehaald.
1 nov 14:00 uur
22 nov 15:00 uur
13 dec 15:00 uur
15 + 16 jan 20:30 uur
14 feb 14:00 uur
26 feb 14:00 uur

BS De Kraal (Clup Welzijn)
De Tien Gemeenten*
De Populier (Rusthoeve)*
Doopsgezinde Vermaning
Theater Eben Haëzer (A’dam)
De Viervorst*
* Besloten voorstellingen

‘Uit de Oude Doos’ is vanaf november 2009 te zien en te boeken.
Speellijst en meer informatie: www.puiktheater.nl

UIT DE OUDE DOOS
Puik presenteert de dia & liedjesshow ‘Uit
de Oude Doos’. Een zelfgeschreven stuk
door Peter Zuurveld, waarbij hij zich onder
meer liet inspireren door het boek ‘Het onbekommerde leven - kroniek over de jaren
vijftig’ van Rob Bouber.

De vijftiger jaren

De vijftiger jaren stonden in het teken van
zuinigheid en hard werken. Voor de een is
het een tijd van kneuterigheid, waarin burgerlijkheid troef was. Anderen herinneren
zich de jaren vijftig als een ‘knusse tijd’ en
denken er met weemoed aan terug.
Egbert, zijn vrouw Elizabeth en zijn schoonzus Julia halen graag herinneringen op aan
de vijftiger jaren, omdat alles toen nog zo
onbekommerd leek en overzichtelijk was.
In het dagelijks leven zijn ze de trotse
eigenaren van een familiezaak in groente
en delicatessen: Egbert Vermeer. Voor een
Appel en een Peer en nog veel meer. Naast
hun gezamenlijke liefde voor groente en
fruit delen de familieleden nog een passie:
levensliederen.

Met dank aan

De gemeente Purmerend, Prins Bernhard
Cultuurfonds, Purmerender Stadstoneel,
Theater De Verbeelding en alle vrijwilligers
van Puik!

Onze sponsors

Roias, JeS Assurantiën, Boonstra Montage,
Primera Jan Sluiter, Wolkewietje en C.J.
Schnater Timmer- en onderhoudsbedrijf.

Pareltjes uit de
Jordaan en andere
fijne levensliederen

Met hun passie voor het levenslied vullen
Julia, Elizabeth en Egbert hun schaarse vrije
tijd. Bijgestaan door Egbert Jr. aan de knoppen en Adelbert Sr. op accordeon brengen ze
een gezellige dia & liedjeshow over de jaren
vijftig met pareltjes uit de Jordaan en andere
ﬁjne levensliederen als: De Postkoets, De
Afgekeurde Woning, Twee motten, Een
beetje (verliefd is iedereen weleens...),
Me wiegie was een stijfselkissie, Poen en
Diep in mijn hart. De show bevat daarnaast

herkenbare anekdotes uit de kroniek van
Rob Bouber, fraaie foto’s en beelden uit hun
eigen ‘oude doos’. Uiteraard leren we tijdens
de show ook de familie Vermeer steeds beter kennen, vooral doordat stukje bij beetje
onbedoeld een goed bewaard familiegeheim
wordt prijsgegeven.

‘Uit de Oude Doos’ is
gemaakt door

Julia Hedy Cooke - spel / zang Elizabeth Conchita Amesz - spel / zang
Egbert Sr. Peter Zuurveld - tekst / regie /
spel / zang Egbert Jr. Jeffrey van Langen
- spel / techniek Adelbert Sr. Harrie
Roenhorst - accordeon Ex-vriendinnen
Egbert (op beeld) Sonja Boonstra, Tine
Wester en Lisette Stoffer-Beerepoot
eindregie Vincent Albers ondersteuning techniek Mink Zuurveld en Ton
Rigter decor en rekwisieten Marjan
Zuurveld publiciteit Ariane van Pelt
website Wim Brunt fotograﬁe Eddy
Kramer productie Puik

