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Achter de schermen

Vorige week bezochten 
tien prijswinnaars van 
Mirakel musicaltheater 
uit Gouda naar de 
Musical Jersey Boys in 
het Beatrix Theater om te 
kijken naar Barry Beijer 
en zijn musical collega’s.  
Gouwenaar Barry Beijer 
speelt op 11,14,15 juni 
samen met alle Mirakel 
leerlingen de musical 
Oliver in de Goudse 
Schouwburg. Voor alle 
leerlingen is het heel 
bijzonder en leerzaam 

om naast een ervaren 
musical acteur te staan.

Op 31 mei ging de eigena-
resse van Mirakel theater 
Marike Folles samen met 
musical collega en docent 
Barbara de Wit met tien hele 
enthousiaste jonge meiden 
met de trein naar Utrecht. 
Voordat de voorstelling be-
gon konden ze al even met 
Barry in zijn kostuum op 
de foto. Hij speelt de rol van 
flamboyante producer Bob 
Crewe.  Alle meiden straal-
den van oor tot oor. Tijdens 
de voorstelling zat iedereen 
ademloos te kijken. Na af-
loop kregen ze als kers op 
de taart ook nog een rond-

leiding achter de schermen. 
Wat is het leuk om te zien 
hoe het er in zo’n grote pro-
ductie aan toe gaat. Pruiken, 
kostuums en rekwisieten, 
alles mochten ze van dicht-
bij bekijken. Ze kunnen niet 
wachten om hun eigen mu-
sical Oliver te spelen. 

Kleuterlessen
Mirakel Theater biedt het 
komende seizoen ook kleu-
terlessen voor kinderen van 
drie en vier jaar aan. In de 
lessen van 45 minuten staan 
zang, dans en spel centraal.

Kijk voor meer info op de 
website van het theater: 
www.mirakeltheater.nl



Met z’n allen naar het Beatrix Theater, kijken naar Barry Beijer die binnenkort in Gouda optreedt. 
Maar dan wel in een andere musical.Benefietconcert in winkel

gouda - Gouda is op 14 
juni het toneel van een 
minibenefietconcert. 
Charlotte Frenzen, doch-
ter van opticien Floris Fre-
nzen van Specsavers uit 
Gouda, gaat deze zomer 
vrijwilligerswerk doen in 
Cambodja. Zij doet dit als 
maatschappelijke stage 
in samenwerking met de 
jongerenorganisatie World 
Mapping.
Lokaal gaat zij duurzame 
hulp geven door hun 
verblijf, vervoer en eten te 
betalen volgens westerse 
normen. De bevolking 
krijgt dus niet zomaar een 
zak geld van de organisa-

tie maar moet er wat voor 
doen. 
Darvoor krijgen zij een 
fair prijs betaald, tevens 
helpt world mapping de 
lokale bevolking om deze 
projecten op te zetten en 
zo duurzaam in hun eigen 
behoefte te voorzien.
Charlotte Frenzen, die op 
de reis zestien jaar wordt 
en nu dus nog even vijf-
tien is, is zeer maatschap-
pelijk ingesteld en wil 
daar graag aan bijdragen. 
Ze gaat daar ook engelse 
les geven aan kinderen en 
meehelpen in de rijstvel-
den. 
Er staat ook een bezoek 

aan opvanghuizen met 
kinderen op de agenda die 
daar op welke manier dan 
ook in terecht zijn geko-
men. Omdat dit voor jonge 
kinderen emotioneel best 
zwaar is, is er gelukkig 
ook tijd voor ontspanning 
en culturele bezienswaar-
digheden.
Reizen kost geld: Char-
lotte Frenzen gaat samen 
met reisgenoot en klas-
genoot Melissa de Weert 
en nog een vriendin een 
minibenefietconcert geven 
in de winkel van Specsa-
vers aan de Nieuwe Markt 
Passage 25. De toegang is 
gratis.

gouwenaard en buitenlui 
ontmoeten elkaar
gouda - Al een paar weken 
is in het kader van de ge-
plande veiling van het ge-
bied Bolwerk, een Goudse 
projectgroep actief, die de 
bewoners inspraak wil ge-
ven in de definitieve be-
stemming van het gebied 
dat nu als Pauzelandschap 
is getuned.
Vorige week is door Best 
Western Hotel aan de pro-
jectgroep en een aantal poli-
tici, ondernemers en bewo-
ners een ontbijt aangeboden 
om te praten over de moge-
lijkheden tot verwerven van 
dit gebied. Men kwam una-

niem tot de conclusie dat het 
bouwplan zoals dat 10 jaar 
geleden is ontwikkeld door 
de tijdgeest is achterhaald. 
Stichting Mooi Bolwerk wil, 
samen met bewoners en 
stedenbouwkundigen, een 
gebied ontwikkelen waar 
Gouwenaars & Buitenlui 
elkaar ontmoeten. De opzet 
is het toegankelijk en ‘open 
houden’ van het gebied; 
kleinschalige horeca, terras, 
open markthal, aanlegstei-
ger, plantsoen e.d. Het con-
crete plan wordt met ver-
schillende partijen verder 
ontwikkeld. 

Korte tijd
De tijd tot de veiling op 18 
juni aanstaande is kort, heel 
kort. De projectgroep vraagt 
bewoners om deel te nemen 
aan het verwerven van dit 
historische stukje Gouda. 
De aankoop van deze twee-
duizend vierkante meter 
wordt geschat op 500 euro 
per m2. Men kan zich aan-
melden  via : mooibolwerk@
gmail.com en actuele info 
volgen op www.facebook.
com/mooibolwerk.
De projectgroepsleden zijn 
Gerard Baars, Robin Mulder 
en Yvonne Baars.


