Noszeliesingers uit Stadskanaal25 jaar.
Om iedere keer tijdens een jubileum wat nieuws te bedenken valt eigenlijk niet meevoor een
koor, het moet wel weer wat anders zijn als voorheen natuurlijk. De Noszeliesingers hadden
inderdaad weer wat nieuws bedacht, waarvan we getuigen mochten zijn.
Als regiovertegenwoordiger kregen we ook een uitnodiging en we waren al vroeg aanwezig,
dit voor de receptie waar we aan deel namen om uiteraard de felicitaties en een attentie
namens Shanty Nederland over te brengen. Het koor had al te kennen gegeven, graag een
envelop met inhoud te willen hebben die later goed besteed zou worden. Daar heb ik
natuurlijk ook aan mee gewerkt. Een grote witte envelop met daarin een fles van het beste
bronwater. Sorry, ik wist ja niet welke inhoud het overging. Maar gelijke monniken, gelijke
kappen.

Theater Geer Teis te Stadskanaal
Daar het niet toegestaan was in theater Geert Tijs te Stadskanaal te fotograferen of te filmen
heb ik geen beeld materiaal. Het koor was al weken aan het oefenen met het toneel gezelschap
UDI uit Stadskanaal welke straks hun 100 jarig jubileum hebben en bij de S.T.A.R waar ze
ook repeteren en oefenen "De Spooktrein" ten uitvoer te brengen. Ook gaan we daar een
bezoekje brengen daar ik me de avond van het jubileum van de Noszelie tranen met tuiten heb
gelachen. Droge humor als een Hollandse dokter die op het platteland moeilijkheden heeft
met de taal en een patient in de wachtkamer heeft. Met veel gehikhak en misverstanden
verkondigd de dokter de patient: Sorry, meneer maar ik kan u echt niet thuis brengen,
waarop de patiënt antwoord: Ach dokter dat huift ja naait ik bin met de brommer. U raad het
al , dikke pret. Ook werd het door de toneel vereniging aan elkaar gesproken met de nodige
humor, waarna men na de pauze als de jantjes in matrozen pak ten tonele verscheen inclusief
de schaars doch netjes geklede dames. Dit in een hoek op het podium, als zijnde een kroeg op
de wallen. Zo werd de avond gevuld met de NOStalgischeZEemansLIEderen en de nodige

humor van het gezelschap UDI wat een geweldige aanvulling was met de geweldige
sketches. Dan blijkt al gauw dat zo,n avond zeer snel om is en dat het eigenlijk veel te kort is.
We kunnen terug kijken op een zeer geslaagde avond, waar we met buikpijn van het lachen
weg kwamen. Bestuur Noszelie hartelijk dank voor de uitnodiging en we zijn er over 25 jaar
graag weer bij. Ik beloof op voorhand weer een envelop met inhoud mee te nemen die door
het koor goed besteed word.
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