
Crisis
 
Iedereen heeft het nu over de crisis 
hoe moeilijk het is en wordt om 
je hoofd boven water te houden. 
Ook als vereniging krijgen we met 
de crisis te maken of we nu willen 
of niet; minder subsidie, hogere 
onkosten en verenigingen die een 
jaartje overslaan om je uit te nodigen 
voor hen te spelen.
Niet leuk als je dit bij elkaar optelt. 
Dit crisisverhaal heeft ook een andere 
kant; meer dan ooit zet je SAMEN je 
schouders eronder om 
er iets moois van te maken. Een mooi 
toneelstuk een goed decor een leuke 
verloting en familie die ons bijstaat. 
Dit alles zorgt ervoor dat wij er 
SAMEN van overtuigd zijn dat wij u 
een mooie avond geven zonder crisis 
maar met plezier. 

namens Klaver5 
Heidi Berenschot  

Komkommertijd
 
Een blijspel van Carl Slotboom. 
Omdat Marie de  eerste prijs met het 
oplossen van een kruiswoordpuzzel 
in de Story heeft gewonnen, krijgen 
zij en haar man Gerrit een volledig 
verzorgde vakantie aangeboden in 
een hotel op het platteland.
Tegelijkertijd arriveert Marion in het 
hotel en krijgt de kamer toegewe-
zen die naast de  kamer van Gerrit 
en  Marie ligt. Wanneer  Marion even 
later in het dorp gaat eten, wijst de 
picolo Frits per vergissing haar ka-
mer toe aan het jonge stel Hans en 
Claudia. Wanneer Gerrit door het 
sleutelgat van de verbindingsdeur 
van beide kamers loert en Marion 
ziet staan, met wie hij sedert drie 
maanden een intieme relatie heeft en 
wanneer  Josefien, de eigenaresse van 
het hotel zich dan met de zaak gaat 
bemoeien, is dit het begin van een 
groot aantal verwarringen.

Claudia: Marian Harmsen

Marie de Vries: Heidi Berenschot Bettina Apeldoorn: 
Jannie Roeterd

Souffleur: Ini Wolters
Regisseur: Gerrit Bosveld

Hans:
Ferdinand
Veldwijk

Gerrit de Vries: 
Theo Mentink

Marion: Reinie Wijngaards

Frits: Frans Jacobs

Kaarten voor 
10 maart zijn te koop bij 

“De Groot” De Vecht
Aanvang om 20.00 uur

Zaal open vanaf 19.15 uur
Entree 5,- p.p.

Thuis in de Stedendriehoek

Thuis in de Stedendriehoek

Dorpsstraat 19

7391 DC Twello

Telefoon 0571 273377

Josefien: Janny Witteveen Impression
Vormgeving
& Illustratie

Lochemsestraat 30a De Vecht 
T: 06 50 808 916

Zaterdag 10 maart
Zaal “De Groot” De Vecht

    Heidi Berenschot

Janny Witteveen

    Ferdinand Veldwijk

Frans Jacobs - Marian Harmsen

 Theo Mentink - Janny Roeterd

   Reinie Wijngaards

Toneelgroep

Toneelgroep Klaver5 presenteert:

Komkommertijd
Blijspel van Carl Slotboom

Kaarten vanaf 25 februari in de voorverkoop bij “De Groot”

Aanvang om 20.00 - Zaal open vanaf 19.15 uur - Entree 5,- p.p.
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