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Over ons  Bedrijven  VVE's  Particulieren  Referenties  Kwaliteit  Contact

Schoonmaakbedrijf Den Haag

Meerman’s Cleaning Service is een jong schoonmaakbedrijf dat
schoonmaakt volgens úw wensen. Wilt u dat uw bedrijf, kantoor,
trappenhuis, school of uw woning uw visitekaartje is? Wij zorgen ervoor.
Ook na renovatie of nieuwbouw maken wij alles netjes schoon.

Wij werken voor bedrijven, verenigingen en particulieren. Bent u nu
ontevreden over uw huidige schoonmaakdienst? Vraag dan eens
vrijblijvend een offerte aan. Wij zijn graag uw nieuwe
schoonmaakpartner! Meerman's Cleaningservice werkt in de regio
groot-Den Haag. Wij verzorgen van dagelijks schoonmaken tot een
wekelijkse schoonmaakronde. Werkzaamheden bevatten: opruimen,
stofzuigen, stoffen, dweilen, sanitair, glazenwassen etc. Altijd precies en
schoon tot in de hoekjes.

Wij maken graag goede afspraken met u over de frequentie en kwaliteit.
Als u een keer afwezig of gesloten bent, zijn wij flexibel in het vinden van
een ander tijdstip wat u beter uitkomt. Goede kwaliteit hoeft niet duur te
zijn: de kleinschalige opzet zonder hoge kosten en persoonlijke
betrokkenheid van Meerman's Cleaningservice maken 'écht goed schoon'
bereikbaar voor iedereen. Probeer ons!

v.o.f. Meerman's Cleaningservice  06 - 291 791 87  Kamer van Koophandel 27308153  info@schoonmaakservice-denhaag.nl  © Copyrights

V.O.F. Meerman’s Cleaningservice
Hongarenburg 70

2591 XD  Den Haag
Telefoon: 06 - 291 791 87

www.schoonmaakservice-denhaag.nl
info@schoonmaakservice-denhaag.nl

(Advertentie)
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De najaarsvoorstelling van 2013
Alan Ayckbourn’s

‘Stroomopwaarts’
Een lichtvoetig vakantiedrama

Wie heeft het niet een keer meegemaakt? Die langverwachte vakantie 
met een paar goede vrienden of met een ander stel. Een vakantie die 
uitdraait op een teleurstelling door tegengestelde verwachtingen.
Zo ook in deze najaarsvoorstelling. Maar hier loopt het wel heel 
dramatisch af ...

Dit theaterspektakel van de Britse toneelschrijver Alan Ayckbourn is één 
groot motorjachttafereel: het speelt zich af tussen twee stellen op een kleine 
kruiser.

Al direct blijkt dat bescheidenheid en tact het moeten afleggen tegen 
bazigheid en een gebrek aan empathisch vermogen. En dat is nogal 
hinderlijk als blijkt dat niemand eigenlijk weet hoe met een boot om te 
gaan: dé garantie voor hilarische situaties.

Een toevallige voorbijganger lijkt een redder in nood. Hij wint ieders 
sympathie. Aanvankelijk.

‘Stroomopwaarts’ is meer dan alleen een komedie. Velen zullen in de 
kiftende archetypes wel iemand  of - erger nog - zichzelf herkennen.

“Inter Nos is één grote familie!”

www.internosdenhaag.nl
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 Rolverdeling 

 Karel Karstens: Eduard Bekker

 Joke Karstens: Carola Poley

 Gerhard de Vries: Frank Kielbaey 

 Emma de Vries: Angelique Jansen

 Mevrouw Tip: Ali Molenaar

 Fred Slagter: Jan Koet

 Fleur: Marlous Meijboom

  

 Regie en techniek: Klaas van Dorp    

 Grime en techniekassistentie: Anja Meerkerk

 Bouw decor: Jan Koet en Herman Poelsma

 Digitale assistentie: Eduard Bekker

	 Souffleuze:	 Katelijne	Camp

 Tekstuele assistentie: Paula de Haas, Katelijne Camp

	 Ontwerp	affiche:	 Roxanne	de	Koning

 Layout en drukwerk: De Multimediahoek

Het originele toneelstuk ‘Way Upstream’ van Alan Ayckbourn

is vertaald door Jack Nieborg en is verder gemodereerd voor het 

Bomenbuurtpubliek door Inter Nos.

Nieuwe acteurs altijd welkom!
Ondanks dat onze bezetting regelmatig wisselt, is onze toneelgroep een 
hechte club. Hecht, maar zeker niet gesloten: we staan altijd open voor 
‘nieuw bloed’:  voor alle leeftijden, dus ook jongeren zijn van harte 
welkom: voor iedereen is altijd wel een passende rol weggelegd!
Lid worden of eens vrijblijvend kennis maken: dat kan allebei. Je bent 
bij ons aan het juiste adres als je je talenten wilt ontplooien, en zeg dan 
niet ‘dat kan ik niet’: iedereen heeft talent. De een wat meer lef dan de 
ander, maar iedereen kan toneelspelen.
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Speciaal is dank verschuldigd aan:

Zij hebben de 
gordijnen kosteloos op 
maat gemaakt.

Ook leverden zij 
zonder extra kosten 
alle toebehoren.
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Wilt u ons steunen?
Steun ons door ondersteunend lid of sponsor te worden. Vanaf € 25,- per 
jaar helpt u ons een stuk op weg naar nog zo’n leuke voorstelling! Want aan 
het toneel zijn veel onkosten verbonden.
Vanaf 25 euro per jaar wordt u als ondersteunend lid op de hoogte 
gehouden van onze activiteiten en krijgt u een vrijkaart per jaar.
Als sponsor kunt u adverteren in dit programmaboekje en wordt u ook 
vermeld op de website. Tevens krijgt u één (bij 25 euro) of twee vrijkaarten 
(vanaf 50 euro) voor een van onze voorstellingen.

Wilt u ook een bijdrage leveren?
Meldt u dan aan op www.internosdenhaag.nl/sponsoren
of www.internosdenhaag.nl/lid_worden

 

	 ☐	Ja,	ik	wil	donateur	worden	van	toneelgroep	Inter	Nos	
	 ☐	Ja,	ik	wil	sponsor	worden	van	toneelgroep	Inter	Nos
	 ☐	Ja,	ik	wil	actief	iets	doen	bij	Inter	Nos

 Naam: ..................................................................

 Adres: ..................................................................

 Postcode + woonplaats: ..........................................

 Telefoon: ...............................................................

 E-mail: ..................................................................

✂

Wie nooit voor schut staat speelt toneel!

www.internosdenhaag.nl
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Toneel spelen doe je nooit alleen!

www.internosdenhaag.nl

Meer dan alleen toneel
Ook mensen die achter de schermen iets willen betekenen zijn van 
harte welkom. Hierbij denken we aan: grime, decorbouw, licht en 
geluid, kleding en rekwisieten.
Interesse? Kom dan eens op woensdagavond langs als we repeteren in 
De Kruin, of geef je op via
www.internosdenhaag.nl/lid_worden, of vul het strookje op de 
linkerpagina in en geef het aan een van ons.

Het grootste deel van de tijd hebben we geoefend met een kartonnen mal. 
Een van onze oefenavonden op 25 september.
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FYSIO LIBRA 
Lichaam in balans 

Praktijk voor Fysiotherapie en Manuele therapie 

De nieuwe praktijk voor Fysiotherapie en Manuele therapie in de 
Columbusstraat 282 2561 AX  te Den Haag. 

Mijn specialisatie, Manuele therapie, richt zich vooral op de nek-en 
de lage rugstreek. Ik kan u ook behandelen middels Dry Needling. 
Een techniek waarmee je met naaldjes de spierknopen uit een spier 

haalt, die verantwoordelijk zijn voor de pijn. Uit mijn ervaring blijkt 
dat deze therapie snel en effectief werkt en de klachten reduceert. 

Bent u op zoek naar een therapeut, kom langs. Ik kijk er naar uit u te 
behandelen. 

Groetjes. 

Ronny Libanon. 

 

Bel naar 070 7523523 en anders kunt u mailen naar 
ronnylibanon@fysiolibra.nl of kijken op www.fysiolibra.nl 

 

(Advertentie)



9

FYSIO LIBRA 
Lichaam in balans 

Praktijk voor Fysiotherapie en Manuele therapie 

De nieuwe praktijk voor Fysiotherapie en Manuele therapie in de 
Columbusstraat 282 2561 AX  te Den Haag. 

Mijn specialisatie, Manuele therapie, richt zich vooral op de nek-en 
de lage rugstreek. Ik kan u ook behandelen middels Dry Needling. 
Een techniek waarmee je met naaldjes de spierknopen uit een spier 

haalt, die verantwoordelijk zijn voor de pijn. Uit mijn ervaring blijkt 
dat deze therapie snel en effectief werkt en de klachten reduceert. 

Bent u op zoek naar een therapeut, kom langs. Ik kijk er naar uit u te 
behandelen. 

Groetjes. 

Ronny Libanon. 

 

Bel naar 070 7523523 en anders kunt u mailen naar 
ronnylibanon@fysiolibra.nl of kijken op www.fysiolibra.nl 

 

Volgende productie
Uiteraard houdt het voor ons niet op na deze productie. Met frisse 
moed en lef beginnen we hierna aan onze volgende voorstelling. Het is 
nog niet bekend wanneer die plaats zal vinden.

Wilt u op de hoogte worden gehouden?
Meld u dan op www.internosdenhaag.nl aan voor onze nieuwsbrief.

Op onze website zult u nog veel meer informatie vinden dan deze 
productie. U vindt er een overzicht van eerder voorstellingen, compleet 
met foto’s en (soms) videofragmenten.
Ook van deze voorstelling kunt u straks op de website een foto-
impressie zien.

Voorzitter Herman Poelsma werkt hier samen met vrijwilliger Sebastiaan aan de 
boot. Een timelapse van de montage vindt u hier, onderaan de pagina: 
www.internosdenhaag.nl/voorstellingen/stroomopwaarts.
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Niet alleen voorstellingen
Op onze website internosdenhaag.nl kunt u zien dat wij 
nog meer doen dan alleen voorstellingen: zo gaan wij jaarlijks als 
vrijwilligers naar Villa Pardoes, om samen met kinderen met een 
ernstige, mogelijk levensbedreigende ziekte een sprookje uit te beelden.

En in het najaar 
kunt u ons 
boeken om u en 
uw kinderen een 
onvergetelijke 
Sinterklaasavond 
te bezorgen!
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 Voor uw Banden, 
Uitlaten, Accu’s 
Trekhaken en 
Schokbrekers 
 Ook voor APK 
 

Schokkerweg 64 
2583 BJ 
Scheveningen 
Tel.070-3557286 
Fax 070-3515063 
www.profiecobandenservice.nl 

 



12

(Advertentie)


