Benefietvoorstelling
13 november 2014
Soroptimistclub Voorne-Putten/Rozenburg
en Theater Twee Hondjes presenteren:

Op donderdag 13 november a.s. treedt muziektheatergroep PIEPSCHUIM belangeloos op in Theater Twee
Hondjes in Hellevoetsluis.
Voor deze avond vol muziek, theater en cabaret betaalt u slechts € 25,-.
Hiervoor krijgt u een hilarische voorstelling, een feestelijk welkomstdrankje en een smakelijke
pauzetraktatie.
De opbrengst van deze avond komt ten goede aan het Unicef Project ’Help de Syrische Kinderen
weer naar School ’.
De voorstelling begint om 20.15 uur en eindigt om ongeveer 22.15 uur.
De zaal is open vanaf 19.30 uur. Welkomstwoord om 19.45 uur.
Voor kaartjes kunt u terecht bij Theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis (Opzoomerlaan106):
Tel : 0181 – 310 473, of via email: reserveringen@theatertweehondjes.nl .
Op deze voorstelling zijn de kassaregels van het theater van toepassing.

De Voorstelling
Piepschuim - Best of
Met muziek, theater en een gezonde dosis humor geeft Piepschuim zijn publiek nieuwe energie.
In deze avondvullende voorstelling schotelt Piepschuim u het beste voor uit
hun succesvolle programma’s ‘Opgenomen’ en ‘In veel te strakke broeken’.
Bovendien spelen ze een aantal stukken uit hun nieuwste programma ‘Op
Recept’.
Kortom: gegarandeerd een avond vol wonderlijke gedachtenkronkels, geraffineerde muziek en aanstekelijk enthousiasme. Met een enorme dosis energie
spelen Cor, Jacco en Robbert een prikkelende en hilarische voorstelling.
Meer informatie: www.piepschuim.com

Het doel
Help de Syrische Kinderen naar School
Gevlucht voor het geweld met niet meer dan je kunt dragen. Niet
meer naar school, nauwelijks toegang tot gezondheidszorg en
een toekomst die zeer onzeker is. Het is de harde realiteit voor
miljoenen Syrische kinderen.
Soroptimist Club Voorne-Putten & Rozenburg sluit zich dit jaar
aan bij het landelijk project van de overkoepelende Nederlandse
Soroptimist Club organisatie.
Dit landelijke project is een samenwerking met Unicef en heeft als
doel om een prefab school op te zetten voor de Syrische kinderen
die naar Turkije zijn gevlucht. Daarnaast wil men per kind een
mooie rugzak met schoolmateriaal beschikbaar stellen. Het betreft
hier een 3-jarig project waar inmiddels vele Nederlandse Soroptimistenclubs zich bij hebben aangesloten. Het streven is om
100.000 euro per jaar bij te dragen, gedurende 3 jaar.
Meer informatie: www.unicef.nl

Soroptimist International
Soroptimistclub Voorne-Putten Rozenburg, maakt onderdeel uit van de wereldwijde serviceorganisatie Soroptimist International. Deze organisatie is alleen toegankelijk voor werkende vrouwen en bestaat al sinds 1912. Soroptimist International
heeft zich ten doel gesteld projecten te ontwikkelen en te steunen die het maatschappelijk belang dienen, waarbij vooral wordt gekeken naar de verbetering van
de positie van de vrouw en het kind.
Meer informatie over het Soroptimisme: www.soroptimist.nl

