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HET WAS HEERLIJK! 
Na een tiendaagse onderneming om het aangezicht van de Regentenkamer te 
verbeteren waren op 7 november de buitendeur en buitenlichten gereed, en waren we 
klaar om onze gasten te ontvangen voor het 25-jarig jubileum en mijn verjaardag op 
zondag 8 november j.l.

 
Brand!
Op donderdagnacht 6 november gebeurde er iets wat fataal had kunnen zijn voor de 
Regentenkamer. Dankzij het brandalarm waren wij, Frits, Marga en Casper er snel 
genoeg bij om de brand te smoren die in de keuken aan de gang was. Het had ook het 
einde van de Regentenkamer kunnen zijn, vreselijk! Dankzij het alarm is het geen 
uitslaande brand geworden. Het was een grote schrik die we lacherig en met een 
paar drankjes met elkaar hebben verwerkt. We hebben alle deuren tot 04.00 uur open 
gehad om de dikke zwarte rook weg te werken.

De vrijdagochtend daarop hebben Yvonne, Carla, Renee, 
Dennis en ik geprobeerd de keuken toonbaar te maken. Het 
hele keukenservies en apparatuur moesten schoon gesopt 
worden. Renee heeft samen met Dennis een nieuw 
fornuis gekocht; het oude fornuis was besmeurd met plastic 
en onherstelbaar beschadigd.
 
Jullie begrijpen nu wel hoe blij wij waren dat het feest 8 
november door kon gaan.  Lieve mensen, ik heb intens 
genoten van mijn 75ste verjaardag en het 25-jarig jubileum 
van de Regentenkamer en we hebben het met z n allen weer 
gefikst.
 
Heel veel dank aan alle lieve vrienden die konden komen. 
Echt het was een heerlijk weerzien met veel muziek. 
We hebben veel donaties ontvangen, hernieuwde 
kennismakingen,  beloftes om vaker te komen;  kortom 
allemaal goede gedachten en wensen.



Regentenkamer - Brief van Thea 12/11/15

 
Ik wil Renee, Roy, Adrie, Arnolke, Marga, Leontine, Frits en Elwyn bedanken voor hun 
vrijwillige inzet, waardoor het feest ontspannen is verlopen. Jullie zijn al die jaren mijn 
steun en toeverlaat.
     
Ook dank voor Het Regentenkamer combo met Richard, die met mij 
de Regentenkamer is begonnen Het combo bestaat verder uit George, Vincent, Pim en 
Paul. Jongens het klonk geweldig! Het combo speelt eens per maand op de donderdag 
bij Cookin’ Jazz tussen 18.00 uur en 20.00 uur. Kom naar ze luisteren en geniet van een 
heerlijke Indische maaltijd van Renee en Roy.
Ook heel veel dank aan Gerrit Vennema voor zijn mooie gedichten.

Dennis, die ik pas enkele weken geleden heb leren kennen is spontaan gaan schilderen 
en meedenken. De schilderingen op de buitendeur zijn van zijn hand en ook het 
muzikale intermezzo met een mooi lied waar hij iedereen waarschuwt voor het feit dat 
ik iedereens tijd in beslag neem. 
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Michael, Uli, Terry, Olivier en meer muzikanten waren aanwezig en 
hebben spontaan nog gespeeld. Heel veel dank voor jullie muziek, 
hierdoor hadden we de echte Regentenkamersfeer te pakken.
 
Ik ben trots op jullie allemaal! Het mag wel weer eens gezegd 
worden: de Regentenkamer bestaat uit louter vrijwilligers. De 
Regentenkamer kan niet zonder de tomeloze inzet van ca 30 
vrijwilligers en natuurlijk de bezoekers die het bij ons buitengewoon 
aangenaam vinden. 

Daarnaast is er een dertienjarige geweldige muzikant, Olivier, die 
tijdens onze jamsessies op de woensdagavonden speelt. Samen met 
Sergio vormt hij So Jazz en zij hebben hun eerste CD bij ons 
gepresenteerd. Een wereldpremière! Chris, de vader van Olivier 
heeft gezorgd voor de lichtbakverlichting.
 
Dennis heeft gelijk, ik probeer steeds nieuwe mensen aan ons te binden. Jan 
de Booij heeft dagen getimmerd, gezaagd en geschilderd om de buitendeur een strakke 
vorm te geven. Jan is nog niet zo lang bij ons en ik ben blij dat hij blijft.
 
Het was heerlijk en bij ons is het altijd een soort familiefeest. Iedereen nogmaals 
bedankt! We kunnen trouwens schilders gebruiken om de keuken weer wit te krijgen!
 
Op naar de volgende 25 jaar, jullie zijn onontbeerlijk!
 
Thea 
 


