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Van de voorzitter
We hadden al een nieuw logo en een nieuwe naam dus een flyer 
alleen voldoet dan niet meer. Ons “management public relati-
ons” wilde een echte folder. En die is er dan ook gekomen. 
Maar het werkt dus:
een nieuwe, prachtige folder en de nieuwe leden stromen lang-
zaam binnen. 
Ik wil jullie nogmaals van harte welkom heten bij Elstars Mu-
ziekTheater (EMT). 

Nieuwe leden brengen ook weer nieuwe vrijwilligers mee (onze 
VIP’s) en daardoor hebben we inmiddels ook zomaar een ver-
nieuwde website. 
Dank aan Titus Hageman en Ellen Wijnand die aan de wieg ge-
staan hebben voor het eerste ontwerp van onze website en dank 
aan Kevin van Tuil en consorten die het stokje overgenomen 
hebben,  zodat ook onze nieuwe website weer helemaal up to 
date is en blijft. 

We hebben in 2014 ons visitekaartje zeker wel afgegeven. 
Zo stonden we dus in de Gelderlander met een grote kleurenfo-
to tussen de gevestigde orde.
Ik citeer: Het cultuurseizoen van het jaar 2014 kende veel hoog-
tepunten.
Elstars MuziekTheater was daar één van. 
We staan op de kaart!!!! Ook wel weer een uitdaging voor dit 
jaar. 

En inmiddels staat het volgende Borrelconcert alweer voor de 
deur: 
zondag 22 maart 2015 om 16.00 uur in “ De Beurs” te Tiel samen 
met het koor 
Just for Fun.
Een ieder heel veel plezier toegewenst.

Bianca Maasbach - Meeter
Voorzitter Elstars MuziekTheater



De gratis parkeerplaats van het 
ziekenhuis, zo staat deze buurt waar 
ik binnenrijd ook wel bekend in  Tiel. 
En inderdaad, mooie buurt, lastig 
parkeren. Maar deze reporter is zeer 
ervaren in het parkeren en dus sta ik 
al snel bij Joke voor de deur. Altijd 
fris en charmant, om door een ringe-
tje te halen die Joke, grrr hoe doet ze 
dat toch! Mmm lekker ruim en licht 
hier, prettig huis. Dan valt Dineke 
ook binnen. Druk als altijd.......Ja 
maar ik wérk nog en ik moet nog 
bloemetjes kopen en ik moet nog..... 
pff,  Zennnnn Dineke. Komt allemaal 
goed. Zit, koffie, koekje en gezellig 
kletsen. ...Maar wat komt er dan in 
de Nieuwsbrief ???..... Niks geks, ik 
verzin niks, ben niet van de Story 
haha.
Vriendinnen toch? Al vóór de 
Elstars?........Ja ja zeker. Al vanaf 
zwangerschapsgym, dus al zo’n 35 
jaar! Veel samen meegemaakt. De 
nodige ups en downs. We waren en 
zijn er altijd voor elkaar. En ja het 

gedeelde verleden is nu groter dan de 
te delen toekomst! Moeten we maar 
niet aan denken. Voorlopig gaan we 
lekker door en doen we heel veel 
samen, met of zonder man. Grote 
en kleine reizen, fietsen, spelletjes, 
uitstapjes met de kleinkinderen enz. 
enz.......

GRIJZE KOPPIES MAAR JONGE HARTEN
Elstarsterren Joke en Dineke

Wel verschillende karakters toch? 
Dineke.......voor mij is de week altijd 
tekort. Dat ik nog mag werken na 
mijn pensioen vind ik heerlijk. Dat 
dit mij gegund is! Zo houd ik een 
nuttigheidsgevoel in deze maat-
schappij. ..Joke... ik ben wat rustiger 
dan Dien en heb en voel meer tijd. Ik 
mis mijn werk in het ziekenhuis nog 
dagelijks en moet écht een nieuwe 
weg vinden. En ja, ook ik wil mij 
nodig, nuttig voelen. Werk nu in het 
hospice en krijg een cursus stervens-
begeleiding. Ik leer weer heel veel. 
Mis wel de hectiek, ben een doener. 
Nu is terughoudendheid en rust de 
boodschap........
Mannen?......Ton en Ad kunnen 
prima met elkaar! Dineke.....en Ad is 
natuurlijk mijn tweede man. Na een 
nare periode, een lot uit de loterij!! 
Moet hem wel veel delen, want ie-
dereen wil zijn hulp. Maar dat is ook 
goed. Allebei je eigen dingen doen.
Elstars?.......Dineke....ik was eerder 
dan jij, Joke. Volgens mij gelijk met 
jou Floor. Kwam eigenlijk door Stal-
lure. Daar ontmoette ik de Paula’s en 
Hans en Nico. Hans was toen onze 
zangleraar en heeeel streng!!!! Nu is 
hij een lieverdje haha. Maar zo kwam 
ik dus bij de Elstars. Fantastisch van-
af de eerste voorstelling Victoria tot 
en met de Pajama Game.
Nu 15 jaar later? Beide.......Nog 
steeds ontzettend leuk. Hard wer-

ken, lachen, zenuwen, presteren. 
Dat laatste altijd beter bij positieve 
benadering dan bij harde woorden en 
druk. Dat geeft onzekerheid, zeker 
als je een dagje ouder wordt. We 
willen graag laten zien dat we écht 
nog wel wat kunnen. En natuurlijk 
moeten jongeren onze toekomst 
maken anders bestaan we straks niet 
meer. Maar de eerlijkheid gebiedt 
het te zeggen dat het soms lastig is 
als je merkt dat je tóch wat op de 
achtergrond wordt geschoven. Hóe 
terecht dat ook is. We willen nog zo 
graag. We hopen dat we niet ontsla-
gen worden, hahaha!
Foxtrot!...Ja, geweldig mooie musi-
cal. Wel met heel veel dans, oeps hoe 
we dat gaan oplossen... dus jongeren 
kom op!!!! Kom bij ons!!!
Wensen?.......mmmm ehh... Nog ‘ns 
meedoen aan zo’n concours! Was 
toen zó verschrikkelijk leuk en goed 
voor de groep ook.
Meiden bedankt, het was een gezel-
lig gesprek!
Floor



Hans, ’n dirigent waar ik nog lang 
mee hoop samen te mogen werken, 
al was ’t alleen maar omdat hij de 
volgende woorden op onnavolgbare, 
vertederende wijze kan zeggen:
- “dat doen we zo omdat ik dat 
zeg, dat is ’t voordeel van dirigent 
zijn, 
       dan ben je de baas”
- “dáárling , even knuffelen”
 -  “als ze nou allemaal ook ‘ns zou-
den willen luisteren!”
                                                                                                                
Liefs,                                            
                                                                                                                                   
Riet

Nico vroeg of ik ’n stukkie wilde 
schrijven voor de nieuwsbrief.
Pfff, dat overviel me wel even, maar 
tegelijk ging er in mijn hoofd ook ’n 
film draaien.
 De eerste keer dat ik jullie hoorde 
zingen was in de muziektent van ’t 
mannenkoor. Wat ’n schrik om te 
horen dat de Elstars óók uit de mu-
sical Joseph en z’n wonderbaarlijke 
dreamcoat zouden zingen!
Dat was voor Hans, hoorde ik later, 
geen enkel probleem, want wij wa-
ren er nog niet mee klaar maar ha, 
jullie zongen ‘m al helemaal!

Ondertussen heb ik jullie, voorna-
melijk vanachter de piano, wat beter 
mogen leren kennen, geweldig, weer 
zo’n fijn koor en ik mag wel zeggen 
dat ik er ook zo links en rechts aardig 
wat van heb opgestoken.
Zo kwam ik er bijvoorbeeld na ’n 
paar repetities achter dat ‘t rumoer 
tijdens ’t zingen 
soms ’n functie heeft…….en ik maar 
denken……..hè?
Tja, en dan Hans de dirigent  niet 
verder vertellen hoor, maar ik heb 

Stukkie 
van Riet

onder ons gezegd en gezwegen 
inmiddels wel ’n beetje ’n zwak voor 
‘m.
Alleen al zoals ie daar staat, al 
pratend als geen ander, stapje naar 
voren, stapje naar achteren.
Oooh, en zoals hij de sopraanpartij 
voorzingt, zó loepzuiver die hoge 
tonen, nou dat doe ik ‘m niet na, dus 
mep ik ze maar trefzeker op de piano 
en soms ook weleens ernaast.
 
Waar Hans ook in uitblinkt, dat moet 
zijn opgevallen: met complimentjes 
strooien:
 
-“mannen jullie hoeven niet te 
zingen, alleen de tekst…ja eh, dat 
laatste is nog ’t beste,
   twee drie vier, heel goed (stapje 
naar voren, stapje…)
   ’t belangrijkste is dat we ’t kunnen 
verstaan.
   Samen met de meisjes erbij, ja héél 
goed. “ (stapje….)
-“tot mijn grote verrassing ging ’t in 
maat 42 goed..”
-“bij ’n ander koor zou ik zeggen dat 
’t vals was, bij jullie niet” (….)

• Jan Steenis een nieuwe zwembroek heeft gekocht ( misschien een foto, Jan??)
• Mees van Groenesteijn ons jongste niet-spelende lid is ( en de kersverse zoon van Mark en 

Kelly)
• Angelique nog steeds haar mannetje staat bij de papierophalers en daarmee veel bewondering 

van de mannen oogst
• We ongemerkt toch al weer wat nieuwe leden hebben binnengehaald
• Lieke haar vuurdoop krijgt als invalster voor Hannie in de Sixtiesmedley
• Iedereen met plezier terugkijkt op het tropische feest ter gelegenheid van René’s vijfenzestig-

ste verjaardag
• We nogmaals alle betrokkenen willen bedanken die aan het tot stand komen van onze nieuwe 

site hebben meegewerkt: als club mogen we best trots zijn op zo’n representatieve site!
• Annette van Bleek, Tilly Huijdink, Dinie Enthofen  en Paula van Koll al sinds de oprichting van 

de Elstarsclub in 1998 lid zijn
• Zij op de voet worden gevolgd door Bianca Maasbach, Marianne Lam en Bert Witteveen
• De BOOG wordt opgeheven
• We op 5 mei weer een buitenconcert geven in het centrum van Tiel

Wist u dat...



Contact

Elstars MuziekTheater

Postbus 85, 4000 AB Tiel

www.elstarsmuziektheater.nl/

info@elstarsmuziektheater.nl

Bankrekening 
Stichting vrienden van de Elstars
93.57.57.775

K.v.K. Tiel inschrijving 11059466

Deze nieuwsbrief is geschreven en 
samengesteld door Floor Wolters en 
Nico de Groodt

Schroom niet en maak van Elstars MuziekTheater ook de club waar jij je thuis voelt en waar je 
heerlijk samen kunt werken aan muzikale oogappeltjes!

www.facebook.com/pages/Elstars-MuziekTheater/

www.elstarsmuziektheater.nl

Foto’s: Donald Schalk / Rutger van der Zalm / Adriënne Wolters / Nico de Groodt

Geïnteresseerd in Elstars MuziekTheater?

Lid worden of anderszins bijdragen aan EMT?

Wij staan altijd open voor nieuwe leden: je bent meer dan welkom om een repetitie bij te wonen in TwentieToe, 
Beethovenstraat 22 in  Tiel op dinsdagavonden van 20.00 uur tot 22.30 uur. 
Ook kun je terecht voor informatie op www.elstarsmuziektheater.nl  of op 06 2301 8096. En natuurlijk zijn we te 
vinden op Facebook! 
Voor mensen die niet de drang hebben om op het podium te staan maar onze vereniging toch willen ondersteunen 
zijn er uiteraard ook mogelijkheden. De vereniging kent “niet-spelende leden” die een financiële bijdrage geven en 
daarvoor speciale gunsten ontvangen. Ook zijn er de “Elstars Vips”, die als vrijwilliger op de achtergrond heel wat 
werk verzetten. Ook bij al deze activiteiten verwelkomen wij je graag.


