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Jong Talent in het paleis van de koning

Inschrijven 53e avondvierdaagse van Uitgeest
Inschrijven voor de 53e avondvierdaagse van Uitgeest is dit
jaar mogelijk van dinsdag 1 tot en met vrijdag 4 april 2014.
Dat meldt de organisatie vandaag. Aanmelden kan ’s
middags tussen 15.30 en 17.00 uur en ’s avonds tussen
19.00 en 20.00 uur. Inschrijfformulieren worden uitgedeeld
op de scholen in Uitgeest en zijn te downloaden via
www.avondvierdaagse.speeltuinuitgeest.nl. Deelname kost,
bij voorinschrijving, 4 euro per persoon.

Als afsluiting van het seizoen geven de kinderen van
Toneelgroep “Jong Talent” op zaterdag 29 maart 2014 een
mooie voorstelling. Deze vindt plaats in het clubgebouw van
speeltuinvereniging “Kindervreugd” aan de middelweg 108110 in Uitgeest. In twee toneelstukken laten de kinderen
zien wat er zich allemaal afspeelt in het paleis van de koning.
De eerste voorstelling, die speciaal voor leeftijdsgenootjes
wordt gehouden, begint s’ middags om 14.00 uur. Ook s’
avonds om 19.00 uur gaan ze het toneel op, dan zijn familie
en vrienden uitgenodigd.
Sinds de herfstvakantie zijn de
kinderen van toneelgroep “Jong
Talent” elke woensdag en
donderdag avond druk in de weer
geweest. Onder leiding van Gerda
Pie leerden zij teksten uit het
hoofd, werd er geïmproviseerd
en beleefden ze vooral heel veel
plezier. Dit resulteert uiteindelijk
in twee prachtige toneelstukken,
die zich beiden afspelen in het
paleis van het staatshoofd. Het
eerste stuk gaat over de slechte
voedingsgewoonte van de koning en de koningin. De
raadsheren hebben wel goede raad, maar het is afwachten
of zij zich hierdoor beter gaan voelen.
In het tweede stuk heeft de koning een heel slecht humeur.
Het is nog maar de vraag of hier verandering in komt en of
hij uiteindelijk weer wat vrolijker wordt. Leden van de
speeltuin kunnen de voorstelling gratis bezoeken. Aan nietleden wordt een kleine bijdrage gevraagd van 2 euro. Dit is
inclusief koffie en een lootje voor de afsluitende loterij.

Het evenement zelf start op dinsdag 15 april 2014. Een lange
stoet enthousiaste deelnemers loopt vier dagen lang door
de mooiste plekjes van het dorp. Net als voorgaande jaren
zijn er twee verschillende afstanden. Voor de kleinsten
onder ons (groep 1 tot en met 5) zijn er tochten van 5
kilometer uitgestippeld. Zij lopen verplicht onder
begeleiding. Voor de grotere kinderen (vanaf groep 6) en de
fanatieke volwassenen is er de 10 kilometer. Beide
afstanden beginnen en eindigen bij speeltuinvereniging
“Kindervreugd” aan de Middelweg 108-110 in Uitgeest.

Voor meer informatie over de 53e avondvierdaagse kunt u
terecht op www.avondvierdaagse.speeltuinuitgeest.nl.
Opening tuin op 1 april 2014
Op dinsdag 1 april 2014 gaat het
nieuwe speeltuinseizoen weer
van start.
Ook dit jaar zal de tuin geopend
zijn tot en met het einde van de
herfstvakantie.

