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Toneelgroep

Ik ben er wel,
maar... ik ben er niet!

ijs
Jan Tol & Astrid Ba

Omschrijving

zaterdag 17 maart

um
De Bongerd - Wels

ag 24 maart
vrijdag 23 en zaterd

t
De Groot - De Vech

Er lopen maar vreemde figuren rond in het hotel. Als eerst
vrouw Johanna naar het hotel heeft gebracht, omdat zij ee
van kerken gaat bijwonen. Maar Frans vertrouwt het niet e
zijn vrouw en het personeel niet mag weten. Verder is er h
vakantie zijn en naast de kamer van Johanna zitten. Echt b
het niet, wat al gauw leidt tot vele verwikkelingen. Door e
hotelknecht Mario, wordt de kamer van Johanna ook nog
komen daar de excentrieke Mo en Jo den Doper terecht. V
dominees, een portier, gasfitter en een therapeut rond, die
kamer vliegen. Maar wie is nu wie en zijn ze wel, wat ze z
sing voor alle problemen lijkt niet makkelijk voor de hand
tijdelijke manager van het hotel een oplossing voor alle p

Rolverdeling
Frans de Jong gast
Johanna de Jong zijn vrouw
Frits Wilms gast
Jeanette Wilms zijn vrouw
Evelien Spijker hotelmanager
Maarten v Opstelten dominee
Mario di Tumolero bediende in hotel
Jo den Doper zuster van Mo, gast
Mo den Dooper zuster van Jo
Kitty Spijker nichtje van Evelien
Mirjam Berends
Grime en decor

Ferdinand Veldwijk
Mariëtte Paalman
Theo Mentink
Ada Weijenberg
Carolien Elders
Harry van Beek
Eric Kloosterboer
Reinie Wijngaards
Heidy Berenschot
Willeke Panhuis

souffleur
eigen leden

Omschrijving

Entree 5,- p.p., kinderen <12 jaar gratis. Gereserveerde ka
Er lopen maar vreemde figuren rond in het hotel. Als eerste Frans de Jong, die zijn
Aanvang om 20.00. Zaal open vanaf
vrouw Johanna naar het hotel heeft gebracht, omdat zij een week lang de conferentie
GROEN
van kerken gaat bijwonen. Maar Frans vertrouwt het niet en blijft ook in het hotel, wat
zijn vrouw en het personeel niet mag weten. Verder is er het echtpaar Wilms, die op
vakantie zijn en naast de kamer van Johanna zitten. Echt boteren tussen die twee doet
het niet, wat al gauw leidt tot vele verwikkelingen. Door een fout van de eigengereide
hotelknecht Mario, wordt de kamer van Johanna ook nog eens dubbel geboekt en
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komen Groen
daar de excentrieke Mo en Jo den Doper terecht. Verder lopen er verschillende
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een portier, gasfitter en een therapeut rond, die van de ene naar•Vormgeving
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kamer vliegen. Maar wie is nu wie en zijn ze wel, wat ze zeggen dat ze zijn?
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sing voor alle problemen lijkt niet makkelijk voor de hand liggen. Of heeft Evelien, de
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manager
van het hotel een oplossing voor alle problemen?
www.duwon.nl • E-mail duwongroen@hotmail.com
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