
 

Slot jubileumjaar 2015 

Vroeger dan andere jaren was hij er dan de wintershow 2015 waarmee we ons jubileumjaar afsloten. 

Traditioneel waren we er met de generale nog niet helemaal klaar voor, maar vanaf show 1 spatte 

het enthousiasme er vanaf. Wat heb ik genoten van het plezier van onze rolschaatsers en de inzet 

van al die vrijwilligers die ook dit jaar er weer voor hebben gezorgd dat het een geslaagd 

rolschaatsfeest werd in Dorpshuis Op moer waar iedereen door Wim en Wilma gastvrij werd 

onthaald.  

In ons kerstsprookje waren onze jongste leden vrolijk, lief en vertederend en zorgden de senioren 

voor de elegante, volwassen touch die het geheel compleet maakte. Natuurlijk werd het verhaal ook 

dit jaar weer vakkundig aan elkaar gepraat door Wanda v.d. Spek-van Hoven die deze taak al vele 

jaren met verve vervult. 

Het 2e deel van de show het ‘Rolling’90 Gala’ werd opgeluisterd met zang van Jerremey Toetenel-

Schutte die ook het voortouw nam bij het zingen van het speciaal voor ons jubileum gecomponeerde 

lied. Met assistentie vanuit de zaal werd dit een regelrechte knaller, te mooi om niet te vereeuwigen. 

Er komt dan ook een versie op de site en Facebook! 

Jan v.d. Berg en Rob Rupke waren aanwezig om de show  te filmen. De verwachting is dat de DVD 

eind januari klaar is. Bestellen kan vanaf 15 januari via de site of bij de secretaris.  

De complimenten van het publiek voor de mooie nummers en de warme sfeer die iedereen al in de 

kerstsfeer bracht waren hartverwarmend. Puur genieten voor iedereen die zijn/haar steentje heeft 

bijgedragen om van deze show een succes te maken! 

Rolschaatsers, trainsters, ouders, naaisters, werkploegen, alle andere vrijwilligers, sponsors en het 

fantastische publiek hebben er met elkaar een waardige afsluiting van ons jubileumjaar van gemaakt. 

Op naar nog veel meer mooie jaren vol rolschaatsplezier! 

Ciska Dijkema-Bonnet 

Voorzitter Rolling’90 


