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		D’oude	Raai 
We hebben onze draai gevonden in D’oude Raai en voelen 
ons erg welkom! 
Iedere lunchpauze krijgen we een heerlijk kopje soep! 
Onze zaal krijgt een frisse opknapbeurt. In juni wordt alles 
opnieuw geschilderd, de muur krijgt een mooi kleurtje en er 
komen nieuwe gordijnen.  
 

 
 

  Kennismaking	bewoners	D’oude	Raai 
De afgelopen drie weken hebben we bezoek gehad van een 
aantal bewoners van D’oude Raai.  
Samen met onze spelers hebben we kennisgemaakt, 
gedanst en bewegingsopdrachten op muziek gedaan. In het 
begin was het even wennen, want we kennen elkaar nog 
niet, maar al snel was het ijs gebroken en werden er over en 
weer vragen gesteld en grapjes gemaakt.  
Volgende week vindt de laatste kennismakingsactiviteit 
plaats van de eerste reeks, maar omdat het zo ontzettend 
leuk en bijzonder is, gaan we een aantal nieuwe momenten 
inplannen de komende periode.  
 
De verhalen en ontmoetingen gaan theatermaakster Els 
Vollmuller en dansmaker Madelon van Riel inzetten voor de 
nieuwe locatie productie ‘HUISKAMER POST’. Een ontzettend 
mooie inspiratiebron! 

 

 
 

		Anna	Swagerman	
We hebben een aantal professionele kunstenaars aan weten 
te trekken voor onze nieuwe productie omdat we subsidie 
hebben aangevraagd en ontvangen! HOERA! Anna 
Swagerman gaat voor de nieuwe productie ‘HUISKAMER 
POST’ het proces vangen in woord en beeld. Terwijl wij druk 
zijn met de creatie en uitvoering, legt zij datgene vast wat 
stilletjes voorbij gaat, maar juist zo kenmerkend is voor de 
rijkdom van het project. Wie zijn de deelnemers? Wat 
ervaren ze tijdens ‘HUISKAMER POST’? Aan de hand van 
tekst en beeld krijg je een gevoel van wat er achter de 
schermen gebeurt. En is er een blijvend document voor alle 
deelnemers, het publiek en de betrokken organisaties. We 
kijken erg uit naar deze samenwerking.

 

Naast Anna gaan ook documentairemaakster Wilma 
Rekkers en muzikant Gersom Raams meewerken aan 
‘HUISKAMER POST’. Over hen volgende keer meer! 

  Stagiaires	 
 Jasper Kamphorst en Jaloe Tielens, de stagiaires van het 
afgelopen seizoen nemen eind juni afscheid van 
Theatergroep LeBelle. Jasper gaat zijn studie creatieve 
therapie verder afronden volgend jaar. Jaloe Tielens is 
inmiddels afgestudeerd aan de AHK en zal als vaste 
invalkracht mee blijven draaien bij de theatergroep.  
Jort Faber rond zijn stageperiode eind juli af en is op dit 
moment druk bezig de LeBellers via moderne dans klaar te 
stomen voor de volgende productie. 
Ontzettend veel dank voor jullie inzet en enthousiasme! 
 
Hartelijke groet, team LeBelle 
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