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De Blerickse Krant verschijnt volgende keer vrijdag 21 december 2018
Kopij dient uiterlijk vrijdag 14 december 2018 te worden doorgegeven.

Bezorging Blerickse Krant. Onze bezorgers doen
hun best om in weer en wind de Blerickse Krant
om de 14 dagen huis aan huis te bezorgen.
Soms kan er weleens een brievenbus
vergeten worden.

Nu al vuurwerk
bestellen
in de voorverkoop
op:
goedvuurwerk.nl

Heeft u geen krant ontvangen laat het ons dan
weten voor maandagmiddag 12 uur
(tel. 398 91 86) en u krijgt
de Blerickse Krant alsnog thuisbezorgd.

BLERICK

Heijmansstraat 95 Tel. 077 - 382 02 78

Un Gooje Zaak?

Berta Bouten Billekens maakte in de slotscene bekend dat ze het bedrijf ‘Bouten IJzerwaren & Toebehoren’ verder met Sjraar van Deurzen zou gaan leiden.

nog 14 waeke...

Zaterdag 1 december vond in ´t Raodhoes de
slotavond plaats van de reeks voorstellingen
van ´Un Gooje zaak?’. Inmiddels alweer de
zevende keer in acht jaar tijd dat Sociëteit de
Flarussen een schitterende musicalachtig toneelstuk op de planken bracht met veel zang
en muziek.
Maar wie naar ’t Raodhoes was gekomen om
eens een avond onbedaarlijk te kunnen lachen, kwam bedrogen uit. Op het toneelspel
was verder weinig aan te merken, maar het is
wel jammer dat deze (ijzer)zaak door de Flarussen zo serieus werd aangepakt. In plaats
van ut bedriëf van acht tot viëf op absurdistische wijze helemaal in de soep te laten lopen,
werd veel aandacht besteed aan het neerzetten van de karakters. Ook het vaak wisselen
van de decors was niet bevorderlijk. Het decor van bijvoorbeeld de wasbak bij de toiletten nodigde toch uit om een vrolijke scene

neer te zetten, maar voordat het zover kon
komen, werd het decor alweer gewisseld.
Misschien was het ook niet de bedoeling om
er een lachstuk van te maken. In dat geval
was de plot te zwak of had de spanning er
naar toe wat beter opgebouwd kunnen worden. Dat Bouten IJzerwaren & Toebehoren
niet werd overgenomen door Shang uit China,
maar onder directeur Eddie de distributie voor
dit Chinese bedrijf in Europa ging regelen en
de moeder van Eddie samen met Sjraar de
zaak verder zou gaan runnen, kwam nu een
beetje uit de lucht vallen.
Het lijkt er op dat een jaar wat aan de korte
kant is om een theaterstuk goed uit te werken
en op de planken te brengen.
Niettemin was het een leuke avond die we
niet hadden willen missen, met na afloop een
gezellige afsluiting.

Apotheek Blerick
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