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Dag lieve toneelvrienden,
Als 2012 ons minder geld, waarborgen en zekerheden gaat geven, dan geven WIJ meer liefde,
meer waardering, meer genegenheid en vriendschap, en wat is uiteindelijk het belangrijkste in
het leven !!!!! De vriendschap en genegenheid hebben we in onze kring tijdens de laatste
productie zeker gekregen. Ludwig Vermant van “De Meeuw” vroeg me verleden keer hoe het
mogelijk was dat we met een nieuw onbekend stuk toch volle zalen trokken.
Het was ook voor ons afwachten hoe het publiek zou reageren op onze “Stille Nacht.” Toen
vrijdag bij de premiere al na enkele ogenblikken een lachsalvo vanuit de zaal kwam en dit
maar eerst ophield drie voorstellingen later, de zondag nadat het doek gevallen was, wisten
we dat het heel goed zat.
Wim schreef een fantastisch stuk, regisseerde het feilloos en had een uitgelezen cast.
Ook Marlise en iedereen van de bar en technische staf was zeer tevreden (zie volgend stukje
van haar).
Een speciale dank
Na elke zondagvoorstelling moet de zaal en cafetaria volledig opgekuist worden.
Dit is een hele karwei.
Elke keer zijn er wel helpende handen.
Op zondag 18/12/2011 was ik blij verrast. Iedereen die aan de productie geholpen had, heeft
zich volledig ingezet om te helpen. Dit ging van het opkuisen van de zaal, het afbreken van de
scene tot het in orde zetten van de cafetaria en kleedkamer en de nodige opkuis.
Zoveel helpende handen hebben me echt gelukkig gemaakt.
BEDANKT!!!!
Marlise
Toen ik tijdens de pauze even vlug een sanitaire stop nam, kwam zelfs iemand me even
tegemoet met de vraag : “Dit stuk duurt hopelijk toch niet meer te lang, mijn lachspieren
houden het niet meer vol.”
Als speler en voorzitter was het voor mij een geweldig toffe tijd en ik geef jullie dan ook met
plezier enkele foto’s mee.
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Op hert eerste zicht lijkt alles ok met Aorta, maar ... er doemen twee zware problemen op.

1) We moeten binnen (zeer) korte tijd ons magazijn ontruimen en dit
betekent dat we met onze panelen, meubels en attributen op straat
staan. Een betaalbare locatie is meer dan ooit een dringende noodzaak
tot hiertoe hebben we nog geen oplossing.
2) Tijdens onze laatste voorstellingenreeks hadden we in het cafetaria
enkele minder leuke momenten toen mensen verplicht waren met hun
warme dranken en een broodje op het WC te gaan zitten. Voor een zaal
van 149 plaatsen is het cafetaria voorzien op 70 mensen ontoereikend.
Hoe dit kan opgelost worden blijkt momenteel heel moeilijk.

Tijd (en goede wil) brengt hopelijk raad !!!!
De geschiedenis van Nieuwjaar
Nieuwjaar is de dag waarop het begin van het nieuwe jaar wordt gevierd. In de westerse
wereld is dit op 1 januari, in andere culturen vaak op andere data. Bij deze viering zijn
wederzijdse gelukwensen en goede voornemens gebruikelijk.
Geschiedenis
Lang geleden begon het nieuwe jaar bij het begin van de lente, als de natuur weer tot leven
kwam, of begin januari, als de dagen beginnen te lengen. Bij de invoering van het
christendom wilde de Kerk een eind maken aan de heidense gewoonten rond deze
nieuwjaarsviering, en riep 1 januari uit tot bid- en boetedag om de besnijdenis van Jezus (8
dagen na de geboorte) te vieren. Maar ook daarna vierde men het nieuwe jaar nog rond de
oude heidense data, maar ook op Sint Maarten (11 november); de eerste adventsdag; de
zonnewende (rond 21 december); of Maria Boodschap (25 maart). De Spaanse landvoogd
Requesens besloot in 1575 dat het nieuwe jaar officieel op 1 januari begon.
De Babyloniërs brachten rond 2600 v.Chr. een koningsoffer. Ze meenden dat op
nieuwjaarsdag de koning het mikpunt van de goden zou zijn, dus vervingen ze de koning
tijdelijk door een slaaf of een ter dood veroordeelde, reden hem als koning rond en offerden
hem ten slotte. Zo werd het kwaad een jaar afgewend.
De oude Germaanse oud-en-nieuwviering werd in de winter gevierd, duurde 12 dagen en
nachten en heette 'Joelfeest'. Het Joelfeest begon op 25 december, als de dagen gingen lengen,
en duurde tot 6 januari, het huidige Driekoningen. Rond de 8e dag, ofwel 1 januari, was het
hoogtepunt met grote vuren, dierenoffers en veel eten en drinken. In hedendaagse
paganistische religies (o.a. Wicca) wordt Yule gevierd rond 21 december.
Bij de Romeinen begon het nieuwe jaar op 1 maart, totdat Julius Caesar in 44 v.Chr. de
juliaanse kalender invoerde, vanaf die tijd was Nieuwjaar op 1 januari. De Romeinen offerden
sindsdien op die dag aan de god Janus (waarnaar januari is genoemd) om hem mild te
stemmen voor het aankomende jaar. Dit begin van het jaar in maart komt nog tot uiting in de
namen van onze maanden september ("zevende maand"), oktober ("achtste maand"),
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november ("negende maand") en december ("tiende maand"), en in de schrikkeldag, die
voorkomt aan het eind van de laatste maand van het jaar: februari.
Tradities en gebruiken

Men ziet de periode van Kerst tot Driekoningen (de heidense twaalf nachten) tegenwoordig
nog steeds als feestelijke periode. In deze periode vallen (verplichte) snipperdagen en
schoolvakanties, en veel bedrijven zijn gesloten. Veel mensen laten de kerstboom tot na
Driekoningen staan. De tradities van onze heidense voorouders hebben dus nog steeds
invloed.
De nieuwjaarsvuren zijn terug te vinden in de traditionele kerstboomverbrandingen die in
sommige plaatsen nog steeds worden georganiseerd. De oude vuren werden destijds gedoofd,
en nieuwe vuren werden ontstoken om het oude jaar te vernietigen en de komst van het licht
en het nieuwe te onderstrepen.
Ook moesten de geesten van de overledenen en de demonen worden verjaagd, die juist rond
deze tijd konden opspelen. Dit verjagen gebeurde met veel lawaai, wat we nog terugvinden in
het gebruik om rond de jaarwisseling vuurwerk en klokgelui te gebruiken.
Deze geesten moesten echter ook gunstig gestemd worden. Zij konden namelijk de mensen en
het vee vruchtbaar maken en het gewas doen groeien. Men bracht ze daarom ook offers, die
men na het ritueel zelf opat en -dronk. Dit vinden we terug in onze eigentijdse kerst en ouden-nieuwgerechten terug, zoals kerststollen, duivekaters, wafels, knieperties, spekdikken,
oliebollen en de traditie om uitgebreide maaltijden aan te richten met veel alcoholische drank.
Het geven van cadeautjes en nieuwjaarsgiften aan familie en personeel was al onder de
Romeinen gebruikelijk. Het vindt in Frankrijk plaats op nieuwjaarsdag, in Italië op
Driekoningen, in het Verenigd Koninkrijk op Eerste kerstdag, in Duitsland op Kerstavond en
in Nederland op Sinterklaas (5-6 december) en met kerst. In 1535 schafte Maarten Luther
Sinterklaas af; het Kerstkind werd de brenger van geschenken.
Op 1 januari wensen we iedereen het beste, zodat we die wensen ook terug ontvangen.
Vroeger werd vooral geld gegeven. In de 19e eeuw liep dat uit de hand, toen men
wildvreemde voorbijgangers geld probeerde af te bedelen met berijmde nieuwjaarswensen en
-prenten. Schoorsteenvegers, vuilnisophalers, straatvegers, nachtwakers en lantaarnaanstekers
verkochten hun beste wensen; tegenwoordig zijn het de tijdschrift- en krantenbezorgers die
ons zo hun beste wensen overbrengen, en zien we dit gebruik nog terug in het sturen van
kerst- en nieuwjaarskaarten, het geven en bezoeken van nieuwjaarsrecepties, en de gewoonte
iedereen die men ontmoet het beste te wensen voor het nieuwe jaar.
In de laatste jaren is het gebruikelijk geworden zich massaal in het open en dus koude water te
storten, meestal in, soms zonder zwemkleding, maar ook in allerlei fantasie uitmonsteringen,
dit gebruik staat bekend als de nieuwjaarsduik.
Ook op 1 januari vindt het traditionele Nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker
plaats, een jaarlijks concert op nieuwjaarsdag in de Wiener Musikverein, het concertgebouw
van Wenen. Dit concert wordt internationaal live uitgezonden op televisie.
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Tevens is er een wedstrijd van het schansspringen, het Vierschansentoernooi, dat begint in
Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck en Bischofshofen. Dit wordt ook live
uitgezonden op televisie.
Later in de maand vinden er vele nieuwjaarsrecepties in bedrijven, verenigingen en
gemeenten in Nederland plaats
Nieuwjaarsbrief
In België is het voor kinderen de gewoonte om op 1 januari een nieuwjaarsbrief met
nieuwjaarswensen voor te lezen aan de ouders en aan de doopmeter en dooppeter. Meestal
zijn doopmeter en dooppeter nabije familie en is dit gebeuren een echt familiefeest, in
aanwezigheid van grootouders en ooms en tantes.
Een nieuwjaarsbrief is traditioneel een eenvoudig dubbel gevouwen en versierd kaftje,
binnenin kan dan de tekst geschreven worden.
De tekst opent traditioneel met : "Liefste ouders", "Liefste meter" of "Liefste peter". In nieuw
samengestelde gezinnen en bij overlijdens, kan hiervan afgeweken worden. De
nieuwjaarswensen zelf worden meestal in rijm of versvorm geschreven. De brief eindigt met:
" Uw doopkind,(Plaats) , 1 januari,(jaartal)" De blanco brieven zijn te koop in de boekhandel.
Zolang het kind nog niet naar school gaat, zullen de ouders de nieuwjaarsbrief zelf schrijven
en inoefenen met het kind. Nadien zal de voorbereiding en het schrijven van de
nieuwjaarsbrieven volledig op school gebeuren. Dit is in het lespakket opgenomen. Vanaf de
kleuterschool tot de basisschool zal de tekst voorgedrukt staan op de nieuwjaarsbrief. Op
school zullen de kinderen de tekst gezamenlijk inoefenen. Op zijn 6de, vanaf het eerste jaar
tot het laatste jaar basisschool, zal het kind op school de nieuwjaarsbrief eigenhandig
schrijven en voorlezen.
Na het voorlezen van de nieuwjaarsbrief krijgt het kind speelgoed of een nuttig geschenk, dat
in overleg met het kind en de ouders gekozen is. Het krijgen van geschenken met Nieuwjaar is
in België even belangrijk of zelfs belangrijker dan met Sinterklaas.
Op zijn 12de-13de jaar, wanneer het kind de overstap maakt van de basisschool naar
secundair onderwijs, zal deze traditie ophouden. Soms krijgt de tiener met Nieuwjaar, nog wat
geld toegestopt door de doopmeter of dooppeter tot hij of zij meerderjarig is of huwt.
Alhoewel een doopmeter en dooppeter een christelijk-katholiek gebruik is, is deze traditie ook
door vrijzinnigen overgenomen. Dit is niet het geval bij de andere geloofsovertuigingen.
Trivia
•

Door de tijdzones wordt Nieuwjaar overal op een ander tijdstip gevierd. Kiritimati,
een eilandengroep binnen Kiribati, begint als eerste het nieuwe jaar. Om precies te zijn
op 31 december om 10u UTC. Samoa gaat als laatste het nieuwe jaar in, op 1 januari
11u UTC.
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Weerspreuken
Nieuwjaarsdag is ook een merkeldag waarop de volgende weerspreuken van toepassing zijn:
•
•
•
•

Nieuwjaarsnacht rein en klaar, beduidt een vruchtbaar jaar.[1]
Met Nieuwjaar lengt de dag zolang het haantje kraaien mag.
Nieuwjaarsnacht schoon/rein en klaar beduidt een vruchtbaar jaar.
Schijnt de zon op dag van Nieuwjaar, dan wordt het een goed appeljaar.

Oostenwind op 1 januari betekent veeziekten, westenwind de dood van een koning,
zuidenwind besmettelijke ziekten en noordenwind een vruchtbaar jaar.
Andere nieuwjaarsfeesten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het Bengaalse Nieuwjaar (14/15 april)
Het Berberse Nieuwjaar (14 januari)
Het Cambodjaanse Nieuwjaar (13 tot 15 april)
Het Chinese Nieuwjaar (zie: Chinees Nieuwjaar)
Het hindoeïstische Nieuwjaar (datum varieert), op Bali: Nyepi
Het Iraanse/Perzische/bahá'í-Nieuwjaar (zie: Noroez)
Het Islamitische Nieuwjaar (zie: Islamitische kalender)
Het Joodse Nieuwjaar (zie: Rosj Hasjana)
Het Koptische/Ethiopische Nieuwjaar (11/12 september)
Het Koreaanse Nieuwjaar, Seollal genaamd, valt samen met het Chinese Nieuwjaar,
maar kent zijn eigen gebruiken.
Het Laotiaanse Nieuwjaar (datum varieert)
Het Russisch-orthodoxe Nieuwjaar (13/14 januari)
Het Thaise Nieuwjaar (zie: Songkran)
Het Tibetaanse Nieuwjaar Losar
Het Vietnamese Nieuwjaar
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De beste belegging.
Wanneer je in januari 2007 voor € 1000,-- aandelen hebt gekocht van Dexia
heb je vandaag nog € 36,-Wanneer je in januari 2007 voor € 1000,-- aandelen hebt gekocht bij Fortis
heb je vandaag nog € 18,-Wanneer je in januari 2007 voor € 1000,-- aandelen hebt gekocht bij Agfa Gevaert
heb je vandaag nog € 100,-Wanneer je echter dit jaar voor € 1000,-- volle bakken Leffe hebt gekocht
en dus voor € 1000,-- verzopen hebt, heb je vandaag nog statiegeld ter waarde van € 390,-Dus : de hele dag in de luie stoel naar de TV kijken, met een flesje bier
in je hand levert het meeste op!

7 geheimen van hoogproductieve collega's
•

•

•
•

•
•

•
•

Misschien heb je er eentje naast je zitten? Een collega die dubbel zoveel werk verricht
in een fractie van de tijd die andere werknemers, jezelf incluis, nodig hebben om een
opdracht uit te voeren. Hij of zij lijkt wel geboren met een 'ik-werk-dubbel-zoefficiënt'-gen, maar de waarheid achter hun hoge productiviteit is - gelukkig voor
iedereen - heel makkelijk te verklaren ...
Hoogproductieve mensen passen, bewust en/of onbewust, enkele trucjes toe die heel
eenvoudig over te nemen zijn. Waarschijnlijk klinken sommige ''geheimen'' je zelfs
bekend in de oren. Maar wees eerlijk: hoeveel van deze tips paste je tot nu ook echt
toe?
1. Weet wanneer je piekt
Productieve mensen voelen hun dagritme perfect aan en houden daar rekening mee
wanneer ze hun werkdag indelen. Stel jezelf de vraag: ben jij een ochtendmens met
een dipje na de lunch? Of heb je net extra energie als het einde van de dag (en de
deadline) nadert? Maak van jouw piekmomenten gebruik om de moeilijkste taken af te
werken en hou die opkuis van je mailbox voor een minder geconcentreerd moment.
2. Focus jezelf op één opdracht per keer
Productieve mensen geloven niet in multitasking. Een rapport afwerken terwijl je om
de haverklap je mailbox (én Facebook én Twitter) checkt? Tijdverlies, want elke keer
je een ander venster opent, verlies je de focus. Werk liever taak per taak af en lees dan
je mails. Wedden dat je tijd over hebt om ze ook meteen te beantwoorden?
3. Eet gezond
Productieve mensen weten dat voeding ervoor zorgt dat hun ''motor'' de hele dag goed
blijft draaien. Geen fastfood en cola, want dat zorgt voor een korte energiepiek met
bijbehorende crash na de middag. Ok geen al te zware lunch, want daarvan dommel je
zo in slaap achter je bureau. Wel op het menu: een lichte maaltijd met proteïnerijke
voeding, zodat de energie gelijkmatig verspreid wordt en tussendoor snacks als fruit,
zaden en nootjes.
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•
•

•
•

•
•

•

•
•

4. Vraag hulp
Productieve mensen proberen niet om alles in hun eentje te beredderen. Niet alleen
weten ze hoe ze hun werk moeten aanpakken, ze zijn ook prima managers. Delegeren
is de boodschap: kijk daarom na welke tijdrovende taken je kan uitbesteden om meer
specifieke opdrachten sneller tot een beter einde te brengen.
5. Durf ''nee'' te zeggen
Productieve mensen zeggen wel eens ''jammer, maar helaas'' tegen opdrachten
waarvan ze weten dat ze in de weg komen te staan van al lopende projecten. Soms is
het zelfs een noodzaak als je al het andere werk tot een efficiënt einde wil brengen.
Samengevat: prioriteiten stellen en je daaraan houden, loont.
6. Strek regelmatig je benen
Productieve mensen nemen de tijd om te bewegen in plaats van ''s avonds languit in de
zetel te liggen. Misschien verrassend op het eerste gezicht – hoe komt het dat collega
X na zo''n zware werkdag nog puf over heeft om de gym in te duiken? - maar niet
meer dan logisch. Bewegen zorgt voor energie.
Test het zelf en zie wat een verfrissende wandeling van 10 minuten tijdens de
lunchpauze met je energiepeil doet in de namiddag.
7. Investeer tijd... om tijd te winnen
Productieve mensen weten dat het slim is om nu een beetje tijd uit te trekken om
straks heel veel tijd te sparen. Bijvoorbeeld: het lukt maar niet om je bureau op te
ruimen, maar zo verlies je bij elke opdracht kostbare tijd om alles terug te vinden.
Reken maar even uit hoeveel uren je per week kan winnen als je nu meteen van start
gaat met operatie “Grote Schoonmaak”
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Goede stofzuiger.
Er komt een vertegenwoordiger in stofzuigers langs bij een boerderij..
Hij kloptaan, de boerin doet open.
De vertegenwoordiger begint te praten:
"Dag mevrouw, ik ben vertegenwoordiger van hele goede stofzuigers:
die zuigen echt alles, maken alles schoon.
En om het te bewijzen,
maak ik nu uw tapijt even vuil."
De vertegenwoordiger gooit een hele doos met vuiligheid over de vloerbedekking en zegt:
"Met mijn stofzuiger maak ik dat weer helemaal brandschoon.
Ik garandeer u: elke korrel die blijft liggen, eet ik persoonlijk van de vloer."
Zegt de boerin:
"Begint dan mor te fretten, want waai emme genen elentrik."

Sneeuw geen excuus om thuis te blijven
'Wie op zijn werk verwacht wordt, is wettelijk verplicht al het mogelijke te doen om er
te raken.'
'De algemene regel is dat iedereen al het mogelijke moet doen om op zijn werk te raken', zegt
Pieter Timmermans van het Verbond Belgische Ondernemingen (VBO). 'Veel hangt af van de
sector. In de chemie bijvoorbeeld kun je niet zomaar de installaties stilleggen omdat het
personeel niet op het werk raakt.'De vakbonden bevestigen dat. 'Alleen bij onverwachte
omstandigheden ben je verontschuldigd', zegt woordvoerster Greet Vandendriessche van het
ACV. ‘In de praktijk zijn er weinig problemen omdat de werkgevers doorgaans begrip tonen
voor de realiteit.'Kris De Meester, verantwoordelijke welzijn op het werk bij het VBO,
overloopt met ons de belangrijkste vragen.
'Ik durf niet met de auto rijden in de sneeuw.'
Kris: 'Dat is geen excuus. Als u op uw werk verwacht wordt, moet u daar maar een oplossing
voor vinden. Desnoods neemt u het openbaar vervoer of zoekt u een collega met wie u kunt
meerijden.'
'Krijg ik mijn loon uitbetaald als ik te laat kom?'
Kris: 'Neen. U moet maar op tijd vertrekken. U bent ook verplicht om u goed te informeren,
door naar het weerbericht te luisteren. Alleen bij onvoorziene omstandigheden mag u te laat
komen en wordt u toch doorbetaald. Maar dan moet u kunnen bewijzen dat u alles gedaan
hebt om op uw werk te raken. Het slechte weer van vandaag is voorspelbaar.Als er
onverwacht niet gestrooid wordt, zoals vorige vrijdag op de Brusselse stadsring, hebt u wel
een excuus.'
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'Moet ik ook gaan werken als de verwarming op het werk kapot is?'
Kris: 'Dat hangt ervan af. De werkgever moet voor goede werkomstandigheden zorgen. Doet
u heel licht bureauwerk, dan moet het 20graden zijn. Werkt u in de buitenlucht, dan moet er
een lokaal zijn waar u zich kan verwarmen en moet de werkgever warme drank
aanbieden.''Als het kouder dan -5 graden is, mag winkelpersoneel niet verplicht worden een
verkoopsstand buiten uit te baten. Op een kerstmarkt daarentegen mag ook in de barste
vrieskou gewerkt worden. Er moet dan wel een warme ruimte zijn.'
Eén uitzondering: onverwachte sneeuw
'Als de sneeuw onverwacht is, kan dat wel degelijk een excuus zijn om thuis te blijven of te
laat op het werk aan te komen', zegt directeur-generaal Pieter Timmermans van het Verbond
van Belgische Ondernemingen. Werknemers en werkgevers moeten daarin pragmatisch zijn.
‘Bel je werkgever als je er echt niet geraakt en maak afspraken’, zegt Timmermans. Zomaar
thuisblijven, zonder iets te zeggen, mag dus niet.

	
  

HOE GAAT HET NOG MET ONZE ECONOMIE?
de tabakshandelaar is de sigaar
de bakker verdient zijn brood niet meer en
de herenmode is de das omgedaan
de lampenverkopers zien de toekomst duister in
en de scheepvaart is de wind uit de zeilen genomen
de timmerman weet niet meer van welk hout pijlen te maken
menige houthakker heeft er net het bijltje bij neergelegd terwijl
de kousenfabrikant er geen gat meer in ziet en de horlogemakers zouden de tijd willen
terugzetten .
de confectie-industrie moet er een mouw aan passen
de tuinders heeft men knollen voor citroenen verkocht
en de binnenschippers zijn aan lager wal geraakt.
de chauffeurs zijn de macht over het stuur kwijt omdat
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de wegen aan belasting bezweken zijn
de wielrenners weten niet meer rond te komen
en de badmeesters kunnen het hoofd niet meer boven water houden.
de bierbrouwers moeten uit een ander vaatje tappen en
voor vele bioscopen valt het doek
de kwekers zitten op zwart zaad
de schoorsteenvegers komen op straat te staan
en de stratenmakers kunnen wel op het dak gaan zitten
de mijnbouw graaft zijn eigen graf en
de NMBS. is het spoor bijster
bij de luchtvaartmaatschappijen hangt er nog heel wat in de lucht
en dat terwijl de metselaars in de put zitten en
de caféhouder het zat is
de kapper zit met zijn handen in het haar,
de boeren zijn uit het veld geslagen en
bij de helderziende schemert het voor de ogen ...
zou het helpen als de wapenindustrie in zag dat er geen schot meer in de zaak zit ???

Smartphones, GSM's laat managers foute beslissing nemen
Smartphones moeten zo snel mogelijk uit vergaderingen worden gebannen. Hun voortdurende
gebliep zorgt ervoor dat managers foute beslissingen nemen.
Managers die tijdens een vergadering door hun smartphone worden afgeleid hebben minuten
nodig om terug aan te sluiten bij het onderwerp en nemen daardoor vaak verkeerde
beslissingen. Dat zeggen David Beatty en Mark Weber van de Rotman School of
Management University in Toronto.
Tegelijk vergaderen en e-mailen werkt niet
Het verdelen van hun aandacht over twee verschillende onderwerpen is iets waar de meeste
managers niet goed in zijn. Wetenschappers noemen dit fenomeen de ‘verdeeldeaandachtsblindheid''. Twee zaken tegelijk doen kan, maar enkel als een van beide een
automatisme is. Zoals tegelijkertijd wandelen en spreken. Tijdens een vergadering werken we
echter allesbehalve op automatische piloot. In het beste geval zijn we aandachtig en
geconcentreerd. Het beantwoorden van e-mails via een smartphone valt daar niet mee te
combineren.
In de VS duiken ondertussen al de eerste tekenen op dat topmanagers die tijdens meetings
sms''en of e-mailen door aandeelhouders zullen worden gedagvaard omdat ze de belangen van
het bedrijf met dit soort gedrag schaden. Sommige notulen van vergaderingen binnen
beursgenoteerde bedrijven stellen dit mailgedrag al aan de kaak. En aangezien bedrijfsservers
meestal registeren wat en wanneer iemand op zijn Blackberry tokkelt, liggen de bewijzen
voor het rapen.
De ‘geen draadloze apparaten''- regel
Beatty en Weber pleiten daarom voor een ‘geen draadloze apparaten''- regel gedurende
vergaderingen. “Bedrijven die hieraan geen gevolg geven moeten hun aandeelhouders kunnen
overtuigen dat smartphones wel degelijk hun nut hebben tijdens vergaderingen. Kunnen ze dat
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niet, dan is het niet meer dan normaal dat het vertrouwen in de directie en haar individuele
leden wordt opgezegd.”

Onze volgende productie.
De verlegen versierder.
Voor onze volgende productie heeft regisseur Timothy Theys gekozen voor “De verlegen
versierder” van Robin Hawdon.
Dit stuk was in Nederland een groot succes dank zijn één van hun beste komieken,

Johnny Kraaikamp
Deze speelde het samen met zijn zoon. Het werd in 1978 voor televisie bewerkt door
Paul Cammermans.
Korte samenvatting: Alles draait om een populaire TV-host, die veel succes heeft bij de
vrouwen, maar eigenlijk (door omstandigheden) nog nooit van bil is gegaan. Zijn oom
Karel komt op een avond binnenvallen en wil hem helpen met zijn 'probleem'. De
verstokte vrijgezel secretaresse en het wulpse PR-meisje zijn de prooien van dienst. En
ook de huishoudster is niet onbesproken....
Rolverdeling:
Axel Deckers: Wim
Karel Deckers: Leo
Liesbet Winter: Lieve
Vicky Muller: Sanda
Mevrouw Cleymans: Mieke
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20, 21 en 22 april 2012 in het Forttheater te Edegem.
En ja, het is weer die tijd van het jaar, onze penningmeester komt met trillende handen
weer de lidgelden ophalen van diegenen die nog niet gestort hebben. Het goede nieuws is
dan weer dat we ons ook dit jaar houden aan 15 Euro voor een persoon en 30 Euro voor
een gans gezin.
Het rekeningnummer blijft ook 001-2091361-20 op naam van Theaterwerkgroep Aorta.

Nog veel leesgenot,
Leo
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