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Glossy voor miljonairs

Dustbusters ook bij Miljonairsvereniging
Berg aan de Maas, april 2016.
Oma Bril (Bente Ceulemans) en Oma Mopper (Yan Yi
Berg) zijn sinds kort opgenomen in de
Miljonairsvereniging. Hun zaak “The Dustbusters” is
sinds kort beursgenoteerd. De aandelenkoers is niet
bij te houden. Beide dames blazen het allemaal een
beetje op. De voorzitster van de miljonairsvereniging
Mevr. Griselda Goudsmit (Noa Wessels) was
natuurlijk zeer onder de indruk en heeft de beide
dames meteen een lidmaatschap aangeboden.
Alexander (Luuk Bellemakers) was het daar
natuurlijk roerend mee eens. Patrick (Fransje
Hendrikx), Alexanders butler denkt toch dat er een
odeurtje aan zit. De krasse oma’s gaan wel door met
hun stofzuigers en er zijn zelfs geruchten dat ze
gesignaleerd zijn in het MFC bij Nicole en Funs
Duisings. Aanstaande zondag zijn ze te gast bij
Business Class om hun bedrijf te promoten.

Bewaking van uw paleisje!

Steve Mek Sjeek met Whiskey
U ligt geen nacht meer wakker !
Vraag naar onze speciale prijzen.
Dag - en Nachtservice
Bel 06-12345678

Surfer Dude geeft training .
Berg aan de Maas, Surfer Dude (Brian Vrancken)
was toch wel beduusd van de knuffel die hij had
gekregen. Hij heeft De Tweeling Cindy (Pien van
Erp) en Cynthia (Fransje Hendrikx) meegenomen
naar het strand voor een echte kitesurf training.
De dames liggen in zwijm voor The Dude . Zij
denken erover hun hockey stick in te ruilen en
vaak te gaan trainen voor de Olympische spelen.

.

Party time

Zaterdag 16 april aanvang 19.00 uur
Het Dak kan er af
Party time bij onze Miljonairsvereniging.

Tevens verkiezing van onze nieuwe
VOORZITTER

De kaviaar staat klaar!
Starring André Adieu
Avondkleding gewenst!

Nieuwe spelers Jeugdtoneel!
Berg aan de Maas. Waren er vorig jaar mannen in
overvloed, dit jaar zijn de dames in de
meerderheid. Voor deze musical hebben we weer
nieuwe spelers gecast! Tijdens de audities was
het moeilijk kiezen uit zoveel talent. Zes nieuwe
vrouwelijke sterren treden toe tot het ensemble:
Bente (ja, de zus van) Britt, Heléna, Fransje, Pien
en Yan Yi. Welkom en toi toi toi. De voorzitter van
de BBJ, Mevr. Tiny Gelissen is zeer verheugd met
zoveel talent. Al deze sterren stralen in Het Dak
er af! de nieuwe musical van het jeugdtoneel.

Train bij Mila
Vanaf zondag 17 april zal in de tuin van de
miljonairsvereniging “Dans je de ochtend in” gaan
starten. Mila (Heléna Carvalho–de Vos) zal in
samenwerking met Merel (Yan Yi Berg) zorgen
voor een heerlijke spierstrelende ochtendsessie.
Klim in de benen en doe mee. We hebben uit
geheime bron vernomen dat Vic de
Vogelverschrikker (Jochem Ariaans) in therapie is
om van zijn vogelfobie af te komen. Hij wil zijn
Mereltje natuurlijk wel van dichtbij kunnen zien
dansen. Karel Kaas (Brian Vrancken) heeft zich
aangemeld om in conditie te komen voor zijn jacht
op de muizen en ratten. Al zijn de muisjes nog zo
snel, Karel achterhaalt ze wel.

