Wonnebronne gaat de zomer in!
Een druk en bewogen theaterseizoen loopt op zijn einde. In april trok "Armandus de Zoveelste" nog
zwierend en zwaaiend over het podium van De Kleine Beer. Jacta, Wonnebronnes werkgroep voor de
jeugd, kon onder de regie van Johnny De Meyer alle toeschouwers bekoren. Veel van onze
jeugdspelers slaagden er in om deze tekst van Dimitri Leue schijnbaar moeiteloos leven in te blazen.
In mei nog waren een flink aantal van onze leden ook te zien in het Bulskampveld, naar aanleiding
van de viering rond 10 jaar bezoekerscentrum . Als onderliggend thema was gekozen voor 'Alice in
Bulskampland' en dus waren al onze deelnemende leden ook passend verkleed. De meesten zaten
zelfs van kop tot teen in pakken, maar bij 25 à 30 graden is een pels niet de meest voor de hand
liggende outfit voor Moederdag (8 mei). De bezoekers vonden het echter best aangenaam om ons te
zien 'smelten'...
De zomervakantie komt eraan, en schijnbaar gaat het doek nu even neer, maar de voorbereidingen
voor het nieuwe seizoen zijn al in volle gang.
Al op 27 augustus zul je ons kunnen ontmoeten op de cultuurmarkt, voor info, inlichtingen (flyers),
programma én een fotoshoot!
Enkele dagen later, op 3 september organiseren we voor de tweede keer een barbecue met
aansluitend dansje, bedoeld voor leden en sympathisanten. Kaarten kosten 18??? euro (of 12???
euro voor kinderen), maar daarvoor krijg je een aperitief, vier stukken vlees (voor volwassenen) of
twee (voor kinderen), groenten naar believen, en een dessertje voor wie nog een gaatje heeft. Het
zal ab-so-luut nodig zijn om tijdig en vooraf in te schrijven, want we hebben maar plaats voor 100
personen. Inschrijven kan best via info@wonnebronne.be of via ???
Nauwelijks een week later zullen leden van Wonnebronne / Jacta ook aanwezig zijn op de kermis in
Oedelem, op zijn minst gewapend met kleurpotloden en "schminkpottekes". We gaan de kinderen
op de kermis eens wat kleur geven! En misschien valt er ook nog wel een sketch te bekijken, wie
weet...
Eveneens in september begint een nieuwe basiscursus acteren voor jongeren van 12 tot 14 jaar in de
Middenschool Sint-Lutgart in Beernem. De cursus zal 10 opeenvolgende zaterdagen telkens in de
voormiddag doorgaan en gegeven worden door een professionele lesgever, aangeduid door
Opendoek, onze koepelorganisatie. Kostprijs zal ook deze keer 40 euro bedragen. Dat komt neer op 4
euro per dag: lidgeld, cursusgeld en verzekering inbegrepen! Inschrijven kan ook hiervoor via
info@wonnebronne.be.
Er staan nog heel wat zaken op stapel, later in het jaar en zelfs al voor 2017. Ook al hebben we
daarvoor nog ruim de tijd, zo willen we nu toch al wijzen op onze najaarsproductie "De
Ondernemers". Na de onfortuinlijke afgelasting in november 2015 willen en zullen we die productie
deze keer zeker wel op het podium zetten. Onze mensen staan nu al te trappelen van ongeduld. Dus
houd onze volgende aankondigingen in het oog!
Het meeste werk, en ook het meeste belang gaat deze zomer echter naar de ombouw van onze
website. Die wordt volledig vernieuwd en krijgt nu een aparte module om plaatsen te reserveren
voor al onze eigen producties in het OC De Kleine Beer. Voor wie liever per mail boekt in plaats van

online komt er een nieuw, apart e-mail adres, en voor wie het helemaal niet begrepen heeft op
computers kan de nieuwe "Wonnefoon" vanaf september uitkomst bieden: een permanente GSM
met mogelijkheid tot het inspreken van een boodschap.
Zucht, daar gaat onze vakantie... ;-)
Maar we kijken toch al uit naar het resultaat van onze inspanningen, en hopelijk zien we jullie allen
spoedig terug! Prettige vakantie nog!

