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Mannen….en dan graag een beetje jonger……dat is, wat Sappho nodig heeft om
te “overleven”, om te kunnen spelen!! Daarom begint deze Nieuwsbrief met
een dringende oproep aan de mannen die dit lezen en nog geen lid zijn: WORD
LID als je toneelspelen leuk vindt en dit leest. Of geef onze oproep dóór aan
mannen, die je kent en waarvan je denkt…nou….hij zou dat wel eens leuk
kunnen vinden/willen! Twintigers, dertigers, veertigers en vijftigers….wij
zoeken jullie. Je hoeft niet in Loppersum te wonen, wij zijn een gezellige club,
wij zijn niet duur (60 euro per jaar), wij spelen stukken in het Nederlands, maar
schuwen een Groningse rol ook niet, wij hebben elk jaar goede regisseurs en we
wisselen de soort stukken een beetje af: soms een komedie of klucht, soms een
eenakter, soms een thriller, soms een klassieker. Kortom….waar wachten jullie
nog op? Neem contact op met één van de bestuursleden! Bijvoorbeeld met
onze secretaris Betty Zeef-Wieringa, tel.0596-682835 of 06-46251715 of maak
‘es een praatje met onze voorzitter Gerda Haak-van Heuveln,die in de
Middenstraat op nummer 9 (in Loppersum) woont…..(0596-572962).

Moord in de meterkast-seizoen 2014/2015
Onder leiding van Philippien Bos hebben we dit seizoen dolle pret gehad met
het instuderen en spelen van deze komedie, die is geschreven door Just Vink
van Theater te Water! Just is kortgeleden gestopt met het schrijven van stukken
en geniet nu van zijn pensioen, dus de keuze van ons stuk is ook nog wel
enigszins uniek te noemen. We hebben MidM vijf keer gespeeld. De première
vond plaats op 11 april 2015 in de Lopster Kroon en het weekend daarna
speelden we daar nog twee keer, met op zondag een buffet na, waar ook de
bezoekers zich voor konden opgeven. Altijd gezellig om dan even samen te eten

en na te genieten.
Na de zomervakantie hebben we het stuk weer opgepakt en in oktober hebben
we MidM nog twee keer gespeeld….één keer in Losdorp op 10 oktober en één
keer in de Hanekamzaal van “de Molenberg” op 30 oktober j.l..Het publiek heeft
alle voorstellingen met genoegen bekeken , zowel zichtbaar als hoorbaar, vooral
bij “Komt U maar even mee naar achteren….”!!
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Wisten jullie dat…..
….Marjon Zwaga en Wout Timmer op 1 mei 2015 zijn getrouwd? Een
vertegenwoordiging van Sappho was aanwezig op hun feest in Oosterwijtwerd.
….Josephine Stekelenburg en Pieter Hoeksema zijn getrouwd op 28 augustus
2015? Gerda heeft het bruidspaar namens Sappho gefeliciteerd en iets
aangeboden.
….Puck en Jaap oma en opa zijn geworden van Myra? Wij als overige Sappholeden feliciteren hen daar van harte mee!
….Sjoerd van Dorp en Helene Mantel zich weer op een hartverwarmende wijze
voor het décor en de rekwisieten voor Moord in de Meterkast hebben ingezet?
Helene heeft een prachtig lijk gemaakt, waar we heel wat mee afgezeuld
hebben,maar de kwaliteit was super! Sjoerd heeft een prachtige kist voor de
lijken gemaakt en heeft het decor mee ontworpen en opgezet. Wij zijn erg blij
met deze versterking voor de décorbouw.

Wat zit er in het vat?
Deze maand krijgen de Sappho-leden- die zich daarvoor hebben opgegeveneen cursus improvisatietoneel van Philippien Bos. Vier dinsdagavonden achter
elkaar wordt deze cursus gegeven in de bovenzaal van de “Lopster Kroon”.
Een leescommissie gaat zich buigen over de invulling van het komende seizoen.
Gezocht wordt naar twee eenakters, zodat we ook mee( zouden) kunnen doen
aan een eenakterfestival of een avondje Rederijken( zouden) kunnen verzorgen.
Er is nog geen keuze gemaakt.
Bij voldoende aanmeldingen komt er in januari 2016 nog een training voor
niet-leden. Heb je, nu je dit leest als vriend(in) van Sappho,zin om mee te

doen? Geef je op bij Betty!. Weet je iemand, die de Nieuwsbrief misschien niet
leest, maar wel belangstelling zou kunnen hebben? Zegt het voort, zegt het
voort!!
Sappho is van plan om een Warme Winteravond te organiseren! Jullie horen
er meer van binnenkort. Houd de berichtgeving in de gaten.

En dan de inmiddels bekende Kerstboekenmarkt van Sappho:
Tijdens de Kerstmarkt zijn we er weer met boeken, puzzels,
CD’s en LP’s ! Deze markt wordt georganiseerd op vrijdag 11
en zaterdag 12 december a.s..Op vrijdag van 16.00-21.00 uur
en op zaterdag van 10.00 -17.00 uur.
De boeken worden ook dit jaar weer verzameld bij John en
Henriëtte en er is al heel wat binnen gekomen. Voornamelijk
van niet-leden tot nu toe en dat is eigenlijk wel heel
grappig….het gaat inmiddels bijna vanzelf, dat inzamelen. Maar
natuurlijk rekenen we ook nog op bijdragen van de leden!
Géén studieboeken, geen oude zooi, geen koffiebruine pockets
of schoolboekjes met kaft uit 1952, maar leuke en in goede
staat verkerende boeken, die als warme broodjes over de
toonbank gaan , dat is het idee.
Op maandag 7 december wil Henriëtte graag wat hulp bij het
uitzoeken en prijzen van de boeken. Enig voorwerk is dan al
wel gedaan. Inleveren mag op die dag, maar ook wel eerder,
bijvoorbeeld op de ledenvergadering.
Denk je er alvast even over na wanneer je in de kraam zou
kunnen staan voor de verkoop??

