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.    Afrika
Het Jeugdtoneel speelt voor de
Van onze verslaggever Tibbe  

Berg aan de Maas, In het begin van de lente 
is het weer Musical time.  De musical 

Matata  van de afdeling Jeugdtoneel van de 

Bergse Brök Jeug  gaat in première. 

Sinds de oprichting zeven jaar geleden 

prachtige musicals live vertolkt op het podium 

van het MFC: “Op zoek naar Gwendolyn”

debuut in een Middeleeuws decor.  D

volgden “Minoes”,  “Het spookt in Pot en Pan

het Knotsgekke Hospitaal in Berg aan de Maas : 

“Hospitaal Abnormaal” en de lustrumvoorstelling 

met  Magie: “It’s A Kind of Magic“. 

vlogen we naar het woestijndorp @Oasië en nu 

aanschouwen we de Cirkel van het Leven. 

anno 2015 een geweldige prestatie: 

voor de spotlights. De 12 jeugdige talenten 

zorgen op 11 -  en 12 april voor een spetterend

spektakel. In een zeer verrassend en eigentijds 

decor; door de spelers zelf vervaardigd

ze u trakteren op een geweldige voorstelling.

Wij wensen alle spelers, Miranda en Ellis 

mensen achter de schermen heel veel succes!! 

Toi,toi,toi.  Het doek gaat op, laat u maar 

verrassen. 

Wij wensen jullie een prettige voorstelling toe.

     Grote Beloning

    voor gouden tip!

 
Africa, 11april 2015.

 Wie heeft Simba gezien? 

Hij is sinds enkele dagen spoorloos 

Sarabi is heel verdrietig!

Heeft u informatie dan kunt u bellen met 

onderstaand nummer.

06-12345678 
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Geboren

Simba
Zijn trotse ouders: Koning Mufasa en Sarabi 

Kom onze trotse apenkop bekijken op:
Zaterdag 11 april aanvang 19.00 uur en

Zondag 12 april 

Op de rots zal Rafiki 

tonen aan zijn onderdanen.

Komt dat zien, komt dat zien.

 

Simba verdwenen
Door onze plaatselijke verslaggever 

Afrika,  Sarabi (Charlène Prop

niet meer. Zij kwijnt weg van verdriet

en man Koning Mufasa (

gedood door een grote kudde 

Bellemakers) is sinds die tijd spoorloos 

verdwenen. Nala  (Noa Wessels

en mist haar grote vriend Simba

van Leuken) vertoont zich nergens meer. Sarabi 

was woedend toen ze hoorde dat Zazu  Simba uit 

het oog verloren was. 

Rafika (Giel van Leuken) heeft Sarabi beloofd dat 

hij het hele land zal doorzoeken naar sporen van 

deze kleine koning. 

Scar (Twan Slijpen)  heeft z

koning gekroond. Aan hem heeft Sarabi helemaal 

niets. Hij ruikt hier zijn

hyena’s  de troon van Mufasa 

(Delano Packbier), Shenzi (Noa Wessels)
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Op de rots zal Rafiki de nieuwe koning  

tonen aan zijn onderdanen. 

Komt dat zien, komt dat zien. 

 

verdwenen. 
verslaggever  

Charlène Prop) jaagt al dagen 

weg van verdriet. Haar held 

en man Koning Mufasa ( Brian Vrancken) is 

gedood door een grote kudde . Simba  (Luuk 

is sinds die tijd spoorloos 

Wessels) zoekt al dagen 

en mist haar grote vriend Simba. Zazu ( Laurens 

ken) vertoont zich nergens meer. Sarabi 

was woedend toen ze hoorde dat Zazu  Simba uit 

Rafika (Giel van Leuken) heeft Sarabi beloofd dat 

hij het hele land zal doorzoeken naar sporen van 

heeft zichzelf inmiddels tot 

koning gekroond. Aan hem heeft Sarabi helemaal 

zijn kans om samen met de 

Mufasa over te nemen. Ed 

, Shenzi (Noa Wessels)  



en Bonzai (Mick van Brug) zullen Scar hier op een 

slinkse manier bij assisteren. Alle dieren zijn bang  

voor Scar en zijn leger hyena’s . Ze staan paraat en 

doen alles wat Scar hen beveelt! Ze hopen dat Rafiki 

snel terug is met een plan om hen te bevrijden uit de 

klauwen van Scar. 

Hoe zal dit avontuur af gaan lopen? 

 

Timon en Pumbaa gaan in zaken. 
Berg aan de Maas, april 2015 

Timon (Bram Aelmans) en Pumbaa (Jochem Ariaans) 

zien de bui al hangen. Nu Nala de volwassen Simba  

(Thijs Wenmaekers) heeft ontmoet voelen ze de 

liefde opbloeien. Ze zijn bang dat ze weer met zijn 

tweeën verder moeten gaan. Timon heeft een plan 

bedacht. Ze hebben Simba geleerd dat insecten erg 

voedzaam en gezond zijn. Simba heeft ze leren eten 

en het was niet slecht…Met zijn speurneus heeft 

Pumbaa die insecten natuurlijk snel opgespoord. Ze 

onderzoeken nu de mogelijkheid om een eigen 

insectenlijn op de markt te gaan brengen. Krekels, 

muggen, sprinkhanen, wormen alles kan vandaag de 

dag gegeten worden. Zo blijven ze samen bezig en 

verdienen ook nog een aardig centje. Albert Heyn en 

de Jumbo hebben al belangstelling getoond. Een 

nieuw avontuur! Hakuna Matata. 

 

 
 Van onze correspondent uit Berg aan de Maas. 
Berg, Afrika magazine wil in deze uitgave stil staan 

bij de verdiensten van de leiders van het jeugdtoneel. 

Miranda Lenssen : 7 jaar geleden gestart als Tonja 

Toneel om de jeugd van Berg kennis te laten maken 

met toneelspelen. Als inspirator voor de kinderen een 

veilig baken elke maandagavond weer! De regie, de 

kleding, het decor, hulp bij het instuderen van de 

rollen voor  alles staat Miranda klaar. Ellis 

Wenmeekers als creatief brein, met plakselkwast of 

verfkwast, met naald en draad, voor liedjes en muziek 

en vooral ook het uitbeelden en het uitvergroten    

van de bewegingen,het inspireren in het spel. Zij zijn 

samen het Jeugdtoneel. Het enthousiasme en de inzet 

van deze leiders is geweldig. De Bergse Brök Jeug 

prijst zich dan ook zeer rijk met deze toneelkanjers! 

Dank je wel Miranda en Ellis namens ons allemaal, 

Geeft u ze straks maar een extra applaus!   

Nieuwe spelers Jeugdtoneel! 
Berg aan de Maas, Nog niet eerder heeft het 

Jeugdtoneel gespeeld met 10 mannen en twee vrouwen. 

Uniek in het bestaan van het jeugdtoneel. Veel nieuwe 

spelers zijn voor deze musical aangetrokken. Tijdens 

de audities spatte het talent er al vanaf.  Noa en 

Charlène, Bram, Delano, Brian, Luuk en Giel:welkom en 

toi toi toi. De voorzitter van de BBJ, Mevr. Tiny 

Gelissen is zeer verheugd met zoveel talent. Al deze 

sterren stralen in Hakuna Matata de nieuwe musical 

van het jeugdtoneel. 

Decor en grime 
Rotsvast vertrouwen heeft het Jeugdtoneel in 

Dhr. Peter Ariaans. Hij coördineerde de 

decorvervaardiging en decoropbouw. Samen met 

Sebastiaan Wessels en Gaston Vrancken en veel 

ouders van de jeugdige toneelspelers. Dhr. Lei 

Römers en Dhr. Jo van Erp twee andere rotsen in 

de branding zorgen al voor het 7de jaar voor de 

opbouw en hulp bij decor en licht. Ouders, leiding 

en de toneelspelers zijn samen aan de slag 

geweest om hun eigen decor te vervaardigen. Het 

resultaat is fantastisch. Nicole en Funs Duisings, 

de beheerders van het MFC gaan dit jaar niet 

met vakantie. Zij hebben hun koffer achter de 

bar gezet en vertoeven tussen de uitvoeringen 

door op de koningsrots en in de jungle. Een 

mooier vakantieadres kun je bijna niet hebben. 

Altijd vakantie op je werkplek. Wat een prachtig 

idee. Een mooi compliment voor de bouwers toch? 

Een knap staaltje grimewerk wordt ook dit 

weekend weer geleverd door het inmiddels zeer 

bekende en deskundige grime team bestaande uit 

Miranda van Osch, Esther Meex, Angelique 

Hornesch, Corinne Wessels. 

Wim Gelissen vindt het geweldig om na het 

woestijndorp van vorig jaar dit jaar de 

koningsrots en de vlakte van geluid te voorzien. 

Hij maakt zich wel een beetje zorgen over de 

faraomieren in de boxen… 

 


