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 nieuwsbrief oktober 2017 

Dit is de derde en tevens laatste nieuwsbrief. Sinds de 2
de

 nieuwsbrief van juni is er heel veel  

gebeurd. De sponsoring is afgerond en maar liefst 41 sponsors dragen onze activiteit! Zij maken 

het mogelijk om een geweldig evenement neer te zetten. Op zaterdag 28 oktober voor de volwassenen. En op 

zondag 29 oktober voor en door kinderen. Natuurlijk nemen zij heel hun familie mee.  

Seitert goes Proms 

De Promscommissie heeft zich gebogen over de artistieke inhoud. De muziekkeuze is gebaseerd op de inbreng 

van alle deelnemers. Naast de organisatie moet er natuurlijk ook gewoon gerepeteerd worden. De speellijst 

bestaat uit maar liefst 38 nummers! Muziek voor jong en oud, klassiek, pop en rock, scheurende gitaren en 

heerlijke meezingers uitgevoerd door maar liefst 20 verschillende solisten. We gaan rocken op Radar Love, 

meezingen met de Troubadour, hakken op Happy Hardcore en compleet uit ons bol op Nightwish. Deze proms 

is zeer divers en beloofd echt voor ieder wat wils. 

Vanaf 18 september wordt elke maandag samen met solisten en dansers gerepeteerd met een strak schema. 

Ook het koor repeteert op maandag. Op dinsdag zijn de slagwerkers druk doende hun stukken onder de knie te 

krijgen. Return heeft de hele vakantie doorgewerkt om de maar liefst 9 dansnummers onder de knie te krijgen. 

Op 8 oktober komt alles bij elkaar tijdens de repetitiedag en zullen we de complete nummers horen. 

De deelnemers aan de Seitert goes Proms: fanfareorkest olv Albert-John Vervorst. Promskoor olv Loek van 

Vugt. Slagwerkgroep olv Henk Schellekens/Paul Schepers. Dansgroep Return olv Yvonne van Ingen/Jolijn 

Rietbergen. 

De leden van het Promskoor zijn: Franc Boegheim, Marcia Blommaart, Laura van de Braak, Sandra van 

Griensven, Ellen Habraken, Marja Heerkens, Emile van Herk, Francis van Hoof, Stan van Hoof, Wilma van Hout, 

Gerry Jochems, Sandy Rombout, Carla Schuurmans, Hetty van Sonsbeek, Nannie Spieksma, Gonny van der 

Steen. 

De leden van het combo zijn: toetsen Loek van Vugt, gitaar Sjors Appeldoorn, basgitaar Carlo Klein. 

Onze DJ is Beerend Klomp. Hij zal tevens zorgen voor een gezellige afterparty. 

De solisten zijn: Milou van Asseldonk, Tijn van Geel, Marijn van Genugten, Hanneke van Goch, Dries van der 

Heijden, Tamara Heuveling, Hélène van den Hurk, Liz van den Hurk, Keldonks Kwartierke; Hetty van Sonsbeek 

(koor); Vera van Loon; Conny van Helvoirt; Mariska van Vliet, Marieke van Zutphen. Vanuit het koor soleren 

verder: Franc Boegheim , Laura vd Braak, Ellen Habraken, Emile van Herk, Stan van Hoof, Sandy Rombout, 

Nannie Spieksma, Sandra van Griensven. 

Naast de inhoud van de avond is er ook hard gewerkt door de evenementen-

commissie aan het draaiboek voor de opbouw en inrichting van beide dagen. Ook 

zijn veel vrijwilligers betrokken bij het geheel.  



 

Alles is er op gericht om een geweldig evenement neer te zetten. Gezien de voorbereidingen  

en de inzet van iedereen beloofd dit zeker te gaan lukken.  

Nog heel veel plezier met repeteren en organiseren en succes bij de uitvoering! Dus heb je nog 

geen kaartjes voor je familie en vrienden. Wacht niet te lang, er zijn er al heel veel verkocht. Je kunt ze kopen 

bij het Dorpshuis, Café Kleijngeld of bestellen via info@sintceciliazijtaart.nl.  

Voorbereidingen Proms 4 Kids 

Na de zomervakantie zijn de voorbereidingen voor Proms 4 Kids in een stroomversnelling geraakt. Op zondag 

17 september was er een repetitiedag. De verschillende disciplines kwamen voor de eerste keer bij elkaar. Op 

deze dag was duidelijk te merken dat er onder de kinderen ook steeds  meer enthousiasme komt. Mooi om te 

zien en te horen! 

Proms 4 Kids is een muzikale theatervoorstelling. Door de toevoeging van een spannend verhaal worden de 

kinderen meer betrokken en zijn ze langer geboeid. De commissie is er in geslaagd om het verhaal te 

combineren met muziek en dans door onze eigen jeugdleden! 

De toneelspelers tijdens Proms 4 Kids zijn: Milou van Asseldonk als Tjanne Krekel, Stan van Hoof als Tjerk 

Krekel, Lieseth van der Linden als moeder Krekel, Jeroen Schepers als vader Krekel, Jan Buil als de verteller. 

Naast deze toneelspelers speelt de mysterieuze tovenaar een belangrijke rol. Wie dat is houden we ook  voor 

jullie nog even geheim…. 

 

Verhaal Proms 4 Kids 

Speciaal voor alle deelnemers lichten we al een klein tipje van de sluier op over het verhaal. 

Lang geleden leefde er op Zondveld de familie Krekel. Vader, moeder en hun twee kinderen Tjanne en Tjerk, 

vormden in het begin echt een harmonieus gezin, er werd namelijk nóóit ruzie gemaakt. Men hielp elkaar, was 

lief voor elkaar en als je bij hen op bezoek ging werd je altijd heel gastvrij ontvangen. 

Toen Tjanne negen jaar was en Tjerk acht, veranderde er langzaam iets binnen het gezin. Er werd steeds vaker 

én heftiger ruzie gemaakt! Het werd van kwaad tot erger. Vader en moeder hadden vanaf het begin af aan 

geprobeerd met praten een einde te maken aan het geruzie. Maar niets hielp. Vader en moeder zijn ten einde 

raad en gaan hulp zoeken bij een mysterieuze tovenaar. Deze tovenaar brouwt de meest vreemdsoortige 

drankjes in zijn grote kookpot. 

In zijn grote toverboek vindt de tovenaar een recept voor een super krachtig drankje waarvan je heel 

verdraagzaam wordt. Voor dit drankje zijn alleen wel hele rare ingrediënten nodig. Tjanne en Tjerk worden op 

pad gestuurd om deze ingrediënten te verzamelen.  

- Zou het Tjanne en Tjerk lukken om alle ingrediënten te verzamelen? 

- Kan de tovenaar met de ingrediënten het juiste drankje brouwen? 

- Stopt door het toverdrankje het geruzie tussen Tjanne en Tjerk? 

Kom kijken op zondag 29 oktober hoe dit spannende avontuur afloopt! 


