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.    Boeiend Magazine     . 
Het Tienertoneel speelt Lekker Boeiuh!!! 
Van onze verslaggever Nigel 

Berg aan de Maas, De aan de stam van de 
Bergse Brök Jeug ontsproten tak bloeit als nooit  

tevoren. Het tienertoneel speelt dit weekend de 

première van “Lekker Boeiuh”! Het is de tweede 

voorstelling van deze Tienergroep. 

In 2013 ging de lang gekoesterde wens in 

vervulling. Voor leden van het jeugdtoneel kwam  

er  een mogelijkheid om  deel te gaan nemen aan 

het Tienertoneel. Vandaag kunt u getuige zijn 

van hun prestaties: 14 tieners die in een heus 

toneelstuk met zeer veel interactie  zowel 

mannelijke als vrouwelijke rollen voor hun 

rekening nemen! De repetities waren 

veelbelovend.  Een geweldige prestatie samen 

voor de spotlights. De 14 jeugdige talenten 

zorgen op 5 -  en 6 juni voor een boeiend 

schouwspel. Let op hun woordenspel; dit is 

overigens niet hun dagelijks taalgebruik ! 

Gelukkig maar... In een cool, stoer en eigentijds 

decor zullen ze u trakteren op een geweldige 

voorstelling. 

Wij wensen alle spelers, Alice, Esther en Maaike 

en de mensen achter de schermen heel veel 

succes!! Het doek gaat op, laat u maar verrassen. 

Wij wensen jullie een prettige voorstelling toe. 

 

      GEZOCHT  
  De politie vraag uw medewerking! 

 

  
 

Cool, ruig en onbetrouwbaar 

Herkent u een van deze personen? 

Bel 06-12345678 

Of neem contact op met de plaatselijke 

politie. 

 

Secret PartySecret PartySecret PartySecret Party. . . .     
    

Op vrijdag 5 juni Secret Party. 

 Uitnodiging via App.  

Hou je smart-phone in de smiezen  

Aanvang 19.30 uur 

 

 
 

Blikjes only.  

Neem zelf wat te knabbelen en te eten mee. 

 

 

Tiener overvallen. 
Door onze plaatselijke verslaggever  

Berg aan de Maas,  Gisteravond is in de buurt van 

de hangplek nogal wat lawaai gehoord. Mevr. Tess 

A. (Judith Ariaans) is benaderd door drie nogal 

verdachte types. 

Ze hebben geprobeerd haar mobiele telefoon, haar 

horloge en geld afhandig te maken.  De overvallers 

schopten en sloegen. Romeo (Stan Wenmaekers) is 

geschokt. Hij is er van overtuigd dat de Scroogers 

hier achter zitten. Tess is aangevallen en daar zal 

hij samen met Nigel (Alessio Faustini) en Broddler 

(Birgit Wijnen) vergelding voor zoeken. Hij ging op 

pad om de Scroogers  een lesje te leren. Het is 

niet duidelijk of dit ook de daadwerkelijke daders 

zijn. Als Charlie (Sofie van Brug) ontdekt dat ze 

You (Emma Jager) en Mouse (Levi Vrehen) te 

pakken hebben is ze ontzettend boos. Zij weet 

zeker dat de Scroogers niet de daders zijn. Is dat 

waar en hoe  weet Charlie dat eigenlijk zo zeker? 

En wat heeft Kick (Isa Houtvast) hiermee te 

maken? 

Boeiend Magazine houdt u op de hoogte…. 

  



Matt op zwarte markt! 
Door uw plaatselijke verslaggever Tibbe 
De collectie spullen die aan Matt’s vingers blijven 

plakken is nogal uit de hand gelopen. Hij heeft 

besloten dit weekend op de zwarte markt te gaan 

staan. 

Paris (Lisa Peusen) en Jaimy (Joyce Ariaans) hebben 

toegezegd te gaan helpen. Mouse heeft haar Fluffie 

goed verstopt… je weet maar nooit. 

 

 
 

Bende opgerold. 
Berg aan de Maas, Politie Limburg Zuid heeft 

gisteren een bende dieven opgepakt. Ze verscholen 

zich in het buurthuis in de Emmastraat. Dank zij een 

moedig optreden van de Scroogers en the Woodles 

kon de politie een inval doen. Er werden o.a. 

computers, beeldschermen, een dolby surround 

system en een grote hoeveelheid mobiele telefoons 

teruggevonden. Hiervan moeten de eigenaars nog 

getraceerd worden. 

 

Debuut ! 
Van onze correspondent 

@ Berg aan de Maas,  
Het Tienertoneel heeft voor de voorstelling ”Lekker 

Boeiuh”  wederom een aantal nieuwe spelers weten te 

contracteren. Brian Ceulemans (Twist), Puck Janssen 

(Matt), Noa Packbier (Sam), Tessa Aelmans (Angel) en 

Levi Vrehen (Mouse) schitteren in deze première. Alle 

spelers hebben ruime toneelervaring opgedaan bij het 

Jeugdtoneel van de Bergse Brök Jeug. Kijkt u maar 

eens op www.bbjberg.nl. De voorzitter van de BBJ, 

Mevr. Tiny Gelissen is verguld met zoveel jeugdig 

talent. Het is voor velen wachten op de grote 

doorbraak. Er gaan geruchten dat Albert Verlinde een 

kamer geboekt heeft bij Hotel Knoors. Hij zou 

incognito de voorstellingen bezoeken op zoek naar 

nieuw talent. Zoveel talent in Berg aan de Maas, daar 

mogen we trots op zijn. Al deze sterren staan voor u 

in de spotlights. Applaus is wel op zijn plaats. 

 

Jeugd steeds slimmer. 
De nieuwe ontwikkelingen maken onze jeugd erg snel 

in het opzoeken van informatie. Er blijken zelfs weer 

jongeren te zijn die de krant lezen. Daar is Boeiend 

Magazine zeer verheugd over! 

 

 

 

Stormloop op kaarten.  
 

Gisteren bereikte ons het bericht dat de 

kaartverkoop voor de weekendvoorstellingen van 

“Lekker Boeiuh” van het tienertoneel storm liep. 

De mensen stonden in de rij voor het MFC  en 

Snackpoint Knoors. Er moest een wegomlegging via 

de Berger Maasstraat ingesteld worden om het 

verkeer in goede banen te leiden en de veiligheid 

van de wachtenden te garanderen. Voor deze 

gelegenheid werd het Eine Richting verkeer van de 

Berger Maasstraat tijdelijk opgeheven. 
  

Cast van Lekker Boeiuh bedankt: 

Hun toneelleiding Maaike Kierkels , Alice 

Wenmaekers en Esther Aelmans.   

Frank Wenmaekers, Jo van Erp, Lei Römers en Wil 

Tummers voor de hulp bij het vervaardigen en 

plaatsen van de decors. Sissi Wagemans voor de 

spetterende danspassen en de coole choreografie. 

Nicole en Funs Duisings, de beheerders van het 

MFC.  Jacqueline van Alphen voor de prachtige 

poster en de foto’s. Wim Gelissen voor het geluid 

en John Janssen voor de fotografie.  

Bedankt Allemaal Toi,toi, toi en veel plezier. 

 


