
Vrienden van de Kampanje

‘’Eerst zien en dan geloven’’ geldt voor vele 
mensen die Den Helder niet kennen en pas 
na een bezoek aan onze stad enorm onder 
de indruk zijn van alle ontwikkelingen die er 
gaande zijn.

Zo verging het ook familie van ons, die 
elders woont. Geboren en getogen in Den 
Helder, maar altijd wat neerkijkend op 
hun geboortestad. We hebben ze een dag 
meegenomen naar School 7, waar een 
rondleiding werd gegeven in de nieuwe 
bibliotheek en ook verteld werd over de 
ontwikkelingen in de stad. Daarna staken we 
over naar Theater de Kampanje waar we ook 
werden rondgeleid en waar we genoten van 
een heerlijke lunch in restaurant ‘’Stoom’’. De 
derde kennismaking was met De Nollen. Ook 
hier vertelde een enthousiaste vrijwilliger 

over het ontstaan van dit prachtige ‘’Kunst/
natuurgebied’’ en zagen we van dichtbij 
de indrukwekkende kunstobjecten. Onze 
verhalen over Den Helder werden dus 
bevestigd en de familie was een en al 
bewondering. ‘’Wat is Den Helder goed bezig. 
Dit gaan we door vertellen!!!’’ Ik was opnieuw 
trots op onze stad. Op de jaarvergadering 
op donderdag 15 december praat directeur 
Arjaen Kersten van de Kampanje U in het 
kort bij over het Theater en kan daarna de 
voorstelling ‘The Play That Goes Wrong’ 
bezocht worden.

Ik hoop U te zien................. en vertel een ieder 
hoe men bezig is met Uw stad Den Helder!

Fia Smit-Weel
Voorzitter

Van DE VoorzittEr

Dit jaar hebben de Vrienden van de Kampanje 
onder andere gezorgd voor een prachtig 
nieuw podium voor in de stadshal. Dit podium 
is uitermate geschikt voor de staconcerten 
die wij in de hal organiseren omdat de hoogte 
daar 1.20 meter moet zijn. Bij het staconcert 
van de Golden Earring werd het podium voor 
het eerst gebruikt. Super bedankt!

CaDEau 
namEns DE 
VriEnDEn
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Beste vrienden,

op vrijdag 24 februari jl. ben ik met 45 
vrienden naar “soldaat van oranje” 
geweest.

Nadat Monica Zuidberg gecontroleerd had 
of iedereen aanwezig was, vertrokken wij om 
17.00 uur met de bus vanaf De Kampanje 
richting Leiden. Wij kwamen ruim op tijd voor 
de voorstelling bij de TheaterHangaar op het 
oude vliegveld Valkenburg aan en hadden 
daarom nog tijd voor een hapje en/of drankje.

Voor mij was het de tweede keer dat ik 
naar “Soldaat van Oranje” ging en dan te 
bedenken dat ik eigenlijk helemaal geen 
musicalliefhebber ben. In gesprekken kwam 
ik er achter dat ik echt niet de enige was. Er 
gingen zelfs mensen voor de derde keer.

Ik kan jullie vertellen dat ik er geen spijt van 
heb gehad. De eerste keer maakte de decors 
en de techniek zo’n indruk mij, nu ging ik 
helemaal op in het verhaal en dat greep me 
flink naar de keel. 

Tegen 23.30 uur was de voorstelling ten 
einde en konden we zo weer in de bus 
stappen die vlak voor de deur van het theater 
stond geparkeerd; dit laatste vind ik een 
groot voordeel van uitjes met de Vrienden 
van de Kampanje. Wij hadden een vriendelijke 
rustige chauffeur.

En dan niet te vergeten de goede verzorging 
in de bus door Maaike, Jan, Monica en Sjaan. 
Zoals gebruikelijk kregen we een lekker 
wijntje of frisje, heerlijke worst, zelf gebraden 
gehaktballetjes en kaas.

Namens de deelnemers bedank ik alle mensen 
die dit uitje mogelijk hebben gemaakt.

Met vriendelijke groeten,
Truus Kraak-Koopman

soLDaat Van oranJE

op 8 juni gingen we met een goed gevulde 
bus naar Hoorn voor het grote Vriendenuitje. 
allereerst bezochten we het museum van de 
20e eeuw, gevestigd in een oude gevangenis 
op het prachtige oostereiland bij de haven van 
Hoorn.

Het Museum van de 20e Eeuw in Hoorn vertelt 
aan de hand van honderden voorwerpen en 
tientallen interieurs over het leven in de vorige 
eeuw. En dat was een feest der herkenning voor 
sommigen. Oranje, paarse en bruine interieurs, 
bekende meubelstukken, vertrouwd speelgoed 
en andere attributen die soms met weemoed 
werden bekeken. Daarna kreeg iedereen vrije 
tijd om de stad te verkennen en even lekker 
uiteten te gaan. 

In schouwburg Het Park sloot directeur Arjaen 
Kersten zich aan bij de groep. In de foyer kwam 
directeur Roel Vente ons even begroeten. Altijd 
leuk om bezoekers van een ander theater te 
mogen ontvangen. 

En toen de musical Ciske….. het straatschoffie 
uit Amsterdam met Danny de Munk in de rol van 
oude Cis die jaren geleden vele meidenharten 
sneller deed kloppen. Het was een geweldige 
musical; goed gezongen én goed geacteerd en 
super herkenbaar voor iedereen die ooit de film 
of de vorige musical zag. 

Om 23 uur reed de bus terug naar Den Helder 
en werd iedereen, ondanks het korte ritje, 
getrakteerd op een lekker hapje en drankje. 

Dit jaar vindt de jaarvergadering plaats op vrij-
dag 15 december. u bent vanaf 18.45 uur welkom 
in de stadshal. om 19 uur begint daar de verga-
dering. uiteraard is ook directeur arjaen Kersten 
aanwezig om al uw vragen te beantwoorden of 
op- en aanmerkingen in ontvangst te nemen. 

Na de vergadering kunt u de voorstelling ‘The Play 
That Goes Wrong’ bezoeken: een muzikale ko-
medie met o.a. Tina de Bruin, Bas Hoeflaak, Rop 
Verheijen en Anne-Marie Jung. ‘The Play That Goes 
Wrong’ is, sinds de verovering van West End, een 
gigantisch succes. Het stuk is verkocht aan 29 

landen en sinds kort ook te zien op Broadway. De 
Nederlandse versie is bewerkt door Owen Schuma-
cher (Koefnoen).

We zien een winkeliersvereniging die ter afsluiting 
van hun feestweek een typisch moordmysterie uit 
de jaren ‘20 op de planken probeert te brengen. Dit 
gaat genadeloos mis. Ze raken verwikkeld in hila-
rische taferelen waarbij zelfs het decor het loodje 
legt. De totale verwarring begint al in de foyer, gaat 
door tijdens de pauze en eindigt niet bij het slo-
tapplaus. Een ding is zeker: ‘The Play That Goes 
Wrong’ zorgt voor buikpijn. Van het lachen. 

Deze muzikale komedie is erg goed ontvangen met 
onder andere de volgende quotes:
‘Vertaler Owen Schumacher heeft er een oer-Hol-
landse draai aan gegeven’
‘Jung is een groot komisch talent’
‘Het publiek schatert’
‘Rop Verheijen kan heerlijk in de overdrijving spelen’
‘Het is bewonderenswaardig hoe het goede ac-
teurs lukt om in hun rol juist tenenkrommend 
slecht te spelen.’

Na de voorstelling staat er nog een hapje en een 
drankje voor u klaar in de Stadshal. 

Jaarvergadering

CisKE DE rat


