
A Trieneke Korver, Hans van Sligtenhorst en Marjolein van der Ham: klaar voor de show. F0T0 D0uwE ANNE VERBRUGGE

Show'lk Hou van NieuwerTerAa'
moet een echte strijd g aan worden
DOUWE ANNE VERBRUGGE
g"*$EriWER ?ER AA I Naast zijn bed
lag het afgelopen jaar een schriftje.
Geen. ingeving mocht verloren gaan
bij het bedenken van wagen voor
'zijn'spelshow Ik Hou aun Nieuwer
Ter Aa. Hans van Sligtenhorst: ,*A.lle
wagen hebben betrekking op het
dorp en zijn inwoners. Maar intik-
kertjes zijn het zeker niet. Het wordt
echt een strijd."

,,Weet jij of het gaat lukken met
die pony?" waagt.Hans van Sligten-
horst als hij het Dorpshuis binnen-
wandelt.,Jep," antwoordt Marjolein
van der Ham, de blonde schoonheid
van het polderdorp. Zij is wijdag-
avond 3 januari de assistente van
'T.inda de Moli Van Sligtenhorst:
,,Met Marianne van de Geer hebben
we ons eigen Linda en met Bert van

van Wilke Sloesarwij en Wim van
Voskuilen, krijgen dit jaar minder
historische wagen voorgeschoteld.
Een tipje van de sluier? Van Sligten-
horst: ,,Nee, nee, we verklappen
niets, maar ehhh... als je geregeld je
hond uitlaat op het dorp, ben je bij
een waag in het voordeel."

En hoe zit het nu met die pony?

,,Nou ja, vorig jaar hadden we een
act met een geit. Zoiets is er nu met
een pony. Wel lachen met die geit
trouwens, op het moment dat ie ten
tonele moest verschijnen was dat
beest nergens meer te bekennen. Hij
was losgebrokenJ'

Kaarten voor'lk hou van Nieuwer
Ter Aa' (6 euro per persoon) zijn
te verkrijgen in 't Winkettje bij
het Dorpshuis.

Selm een productieleider. Vaklui.
A]sje Bert een pet op zet verandert
hij in een Andr6 van Duin. Maar het
belangrijkste is dat we vorig jaar
hebben bewezen dat het spel voor
iedereen leuk is: van kerkganger tot
voetbalsupporter."

Deed Van Sligtenhorst bij de eer-
ste editie bijna alles in zijn uppie, dit
jaar heeft hij een denktank. ,,Vorig
jaar was er enige commotie bij de
waag rondom de bijnamen van be-
kende dorpelingen als Piet Kip,
Knoert, Jan Hoed en Teunis Fluit.
Sommige namen werden gemist of
een persoon had meerdere bijna-
men. Discussie mag, maar het moet
niet te gek worden. Daar hebben we
nu duidelijke afspraken over ge-
maakt."

De teams, die onder leiding staan
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