2001

Toneelbeschrijving

Presenteert:
de komische
thriller

HANNIBAL
Zaterdag 22 september
Zaal “De Groot” De Vecht
Aanvang om 19.45
Rolverdeling
Hannibal
een onduidelijk mannetje
Mina Braams
herbergierster
Jurjen
ober
Ekster
journaliste
Bertus Bulder
gepensioneerd ambtenaar
Tilly
zijn vrouw
Yvonne
fotomodel (zegt ze)
Juffrouw Nagel
lerares
Rika
reist in bak- en braadvet
De dokter		
Grime- en kapwerk
		
Souffleur		
Regisseur 		
Grafisch ontwerp 		
Techniek 		

-

Frans Jacobs
Linda Soto
Jacco Hofman
Greet Hofman
Henk Roeterd
Lineke Hartgers
Willeke Panhuis
Annie Smeenk
Jannie Roeterd
Henk Wolters
Fenny Winkelman
Jolanda Veldwijk
Aalt van der Haar
Henk Bolsenbroek
Jolanda Veldwijk
Wijnand van ’t Erve

Eeuwenlang was herberg “De Woeste
Hoeve”, gelegen aan de weg ApeldoornArnhem het tafereel van komende en
gaande reizigers. Niets wees erop dat dit
zou veranderen.
Toch is door de tijd heen de postkoets
vervangen door ingeblikte pk’s en in de
stallen is geen plaats meer voor het edele
dier en het voer.
Nu raast de “heilige koe” in grote getale
over modern asfalt en is het stil geworden
rond de oude herberg. Op enige
honderden meters raast het aan “De
Woeste Hoeve” voorbij.
Deze, bij u allen wel bekende
pleisterplaats, zou model kunnen staan
voor de herberg in het toneelspel
“Hannibal”, dat Klaver 5 vanavond ten
tonele brengt. Enig verschil is dat de
bewuste herberg in het stuk “De drie
hoefijzers” heet en in de buurt van de
Belgisch-Nederlandse grens ligt. Hannibal
is een rare snuiter, die uit het niets
opduikt en de eigenares helpt haar
herberg weer nieuw leven in te blazen. De
“Persmuskiet” die ‘t verzonnen verhaal
over een schat van zeerovers wil
publiceren krijgt te maken met geheime
onderaardse gangen. kostbare sierraden
en gasten van diverse pluimage! De bislist
komische thriller zit vol met
geheimzinnigheden, zoals gierende tanks,
klopgeesten en spontaan vallend
materiaal, in geheimzinnige situaties.
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Presenteert:
de plattelands klucht

Gebonden Groentesoep
met balletjes

Zaterdag 6 april
Zaal “De Groot”
De Vecht

Aanvang om 19.45
Zaal open vanaf 19.00 uur
Entree E 5,00

Toneelbeschrijving

Kaartverkoop vanaf
23 maart bij “De Groot”

Rolverdeling
Aagje Krol
eigenares van de boerderij
Janna Krol
mede eigenares
Giel Polak
huisvriend en klusjesman
Hettie de Haan vakantiegaste
Gijs
de dorpskruidenier
Burgemeester Bontekoe
Hannelore
zijn secretaresse
Dina
een buurvrouw
Regie		
Souffleur		
Grime en kapwerk
Decor		

Greet Hofman
Lineke Hartgers
Frans Jacobs
Willeke Panhuis
Henk Roeterd
Henk Wolters
Linda Soto
Jannie Roeterd
Henk Bolsenbroek
Annie Smeenk
Fennie Winkelman/Jolanda Veldwijk
Jacco Hofman

Na het succesvolle optreden met
de komische thriller “Hannibal”
presenteert Klaver 5 nu de klucht
“Gebonden groentesoep met
balletjes” het wordt in het dialect
van uw eigen streek opgevoerd.
De klucht speelt zich af in een
oude boerderij. De bewoonsters;
de zussen Janna en Aagje, zijn er
geboren en getogen en hechten
aan hun oude interieur. Naar
vrijers hebben zij nooit
omgekeken. Waarom zouden ze
ook? Zo hebben zij met hun
tweeën een rustig leventje. Nou ja
rustig, de vlam slaat zo af en toe
behoorlijk in de pan.
Als het gerucht de ronde gaat dat
er een nieuwe rijksweg over hun
boerderij wordt aangelegd, krijgen
de dames visioenen en dromen zij
van een wereldreis. Hun
huisvriend Giel Polak, die al jaren
verliefd is op die twee, wordt
ingeschakeld om de rotzooi
rondom hun boerderij op te
ruimen en deze te voorzien van
een nieuw verfje. Dan zou de
gemeente de beurs wel moeten
opentrekken. Bij het bezoek van
de burgemeester blijkt al snel dat
deze andere interesses heeft.

2003
Presenteert:
“Galgenaas”

“Een vis op het droge”

Zaterdag 29 maart 2003
Zaal “De Groot” De Vecht
Toneelbeschrijving
“Galgenaas”

Rolverdeling
Hannibal
een onduidelijk mannetje
Mina Braams
herbergierster
Jurjen
ober
Ekster
journaliste
Bertus Bulder
gepensioneerd ambtenaar
Tilly
zijn vrouw
Yvonne
fotomodel (zegt ze)
Juffrouw Nagel
lerares
Rika
reist in bak- en braadvet
De dokter		
Grime- en kapwerk
		
Souffleur		
Regisseur 		
Grafisch ontwerp 		
Techniek 		

-

Frans Jacobs
Linda Soto
Jacco Hofman
Greet Hofman
Henk Roeterd
Lineke Hartgers
Willeke Panhuis
Annie Smeenk
Jannie Roeterd
Henk Wolters
Fenny Winkelman
Jolanda Veldwijk
Aalt van der Haar
Henk Bolsenbroek
Jolanda Veldwijk
Wijnand van ’t Erve

Is een spel vol intriges,
van mensen die leven in een
wereld vol schijnheiligehid en
egoïsme zonder mededogen voor
elkaar. Toen Sofie indertijd
Maarten voorstelde als haar
verloofde, voorspelden haar
ouders haar dat hij “niet deugde”
en bij de overname van de zaak
eiste haar vader dat de zaak op
háár naam kwam te staan.
Maarten werd toen door haar als
directeur aangesteld.
Als het stuk begint ligt ze
thuis met een hernia op de divan,
terwijl Maarten en haar twee
kinderen Heleen en Henk misbruik
maken van de situatie door haar
bankrekening te plunderen en Tilly
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Toneelbeschrijving

Presenteert:
“Ik ben geheel de uwe, meneer Visser”

Zaterdag 20 maart 2004
Zaal “De Groot” De Vecht
Rolverdeling
 uus Visser
G
Bea Schouten
Greet Visser
Ine schouten
Joop Schouten
Betty Jansen
Agnes
Esther
Piet
Annemijn de Vries

Vrijgezel
Frans Jacobs
Vrijgezel/zuster van Joop
Jolanda Veldwijk
Zijn moeder
Jannie Roeterd
Hoofdredactrice roddelblad
Greet Hofman
Advocaat/haar man
Henk Wolters
Terrasbediende
Ini Wolters
Vrouw van Piet
Linda Soto
Collega van Agnes/Werkneemster van Piet Lineke Hartgers
Ondernemer
Henk Roeterd
Fotografe
Willeke Panhuis

Regie
Henk Bolsenbroek
Souffleuse
Willeke Panhuis
Grime en kapwerk Fennie Winkelman

 an het begin van het spel zitA
ten Guus en Bea elk op “hun
helft” van de bank. Bea, eveneens hartstochtelijk liefhebber
van de muziek van Ludwig van
Beethoven, heeft haar been in
verband omdat ze bij ‘n bezoek
aan een Beethovenconcert gestruikeld is over de benen van
Guus Visser.
Op aandringen van zijn moeder
maakt Guus een afspraak met
Bea, om onder het genot van
een drankje, zijn spijt te betuigen over het haar aangedane
leed.

Als eigenaresse en hoofdredactrice van het roddelblad heeft
Ine Schouten een verzonnen artikel gepubliceerd. Middels een
advocaat (Joop dus) daagt de
gedupeerde man het roddelblad
(Ine dus) voor de rechter, wat
uiteraard huiselijke spanning
veroorzaakt.
Aan het slot van het eerste
bedrijf ontvangt Guus een brief
over een erfenis. 

In het tweede bedrijf gaan Guus
en Bea een glaasje drinken in
de bistro op de hoek, en gaat
Ine naarstig op zoek naar een
manier om Joop een hak te zetten. Én Guus neemt een kijkje in
zijn pas geórven pand!

In het derde bedrijf heeft tot
grote onzetting van Joop, Ine
een manier gevonden om hem
te “straffen”.
Guus gaat het prille pad der liefde op, door op te merken dat
Bea mooie ogen heeft, zowel de
linker als... Tot groot ongenoegen van Guus, probeert moeder
punaises te strooien op het prille pad der liefde.
Zoals het een goed advocaat
betaamt weet hij zich echter
vrij te pleiten, maar bezorgd hij
Guus wel een teleurstelling, en
niet alleen hij...
Het stuk eindigd zoals je van
een goed schrijver mag verwachte... en mocht Bea de
“uwe” worden van Guus is het
zeer onwaarschijnlijk dat u mag
toekijken, want verliefde mensen houden meestal niet van
pottekijkers...

2005

Presenteert:

“Gouden
Bergen”

Zaterdag 19 maart 2005
Zaal “De Groot” De Vecht

Rolverdeling
Bram
Willemien
Hendrik
Rosa
Koba
Marie
Gino

laborant/huishoudkundige
laborante/huishoudkundige
exentriek bejaarde
zijn minares
uitzendkracht
aankomend model
eigenaar uitzendbureau

Regie
Henk Bolsenbroek
Souffleuse
Linda Soto / Greet Hofman
Grime en kapwerk Fennie Winkelman

Frans Jacobs
Lineke Hartgers
Henk Roeterd
Jannie Roeterd
Ini Wolters
Willeke Panhuis
Henk Wolters

Toneelbeschrijving
Bram en willemien hebben voor
een deeltijdbaan gekozen. ‘s
Morgens werkt zij op het laboratorium en hij in de huishouding.
‘s Middags draaien ze de zaak
om. Bram is geen huishoudelijk
type, hij huurt een huishoudster
in en gaat op zoek naar iets anders. Willemien is ook niet echt
gelukkig met haar middag taak.
Ze komt bij toeval met een man
in gesprek, die biedt haar iets
bijzonders aan. Noodgedwongen
neemt ze, via een uitzendburo,
een vervangster in dienst. Het
probleem zit hem hierin dat de
echtlieden hun handelswijze
voor elkaar verborgen houden.
Op een ochtend komt Bram’s vader, Hendrik op bezoek en treft
tot zijn verbazing niet Bram,
maar een huishoudster aan. Tijd
om in te grijpen krijgt hij niet
want een vervelend voorvalletje
drijft hem, samen met zijn vriendin Rosa, in de armen van Gino.
Gino is de eigenaar van uitzendburo “Gouden Bergen”
b.v.. Een charmante, zinnelijke,
geraffineerde man, een schobbejak van het zuiverste water. Hij
ziet overal wat in en gaat vaak
langs omwegen, soms direkt op
zijn doel af. Chantage is hem
niet vreemd, geld stinkt niet en
hebben is hebben. Dat Bram
en Willemien in het klantenbestand van Gouden Bergen zijn
opgenomen maakt het er voor
hen niet beter op. Als iedereen
in de greep van Gina is beland,
komt Hendrik met een creatieve
oplossing.

2006
Aanvang om 19.45
Zaal open vanaf 19.00 uur
Entree 5,- p.p.

Presenteert:

“Mens, had dat
toch gezegd”

Zaterdag 25 maart
Zaal “De Groot” De Vecht

Kaartverkoop vanaf 11 maart bij “De Groot”

Rolverdeling
SEINE
EVERT
ALIE
JOSIEN
JULIA
MARIETJE
FREEK
Juffr.Dijkstra
HERMA

een boer van 60 jaar
zijn broer van 58 jaar
hun steun en toeverlaat
een „hinkende” wandelaarster
haar „vriendin”
een „liefhebbend” meisje
haar vriend
gepensioneerd maatsch. werkster
buurvrouw van Alie

Grime
Fennie Winkelman
Regie & Souffleur Henk Bolsenbroek

Frans Jacobs
Henk Roeterd
Ini Wolters
Linda Soto
Lineke Hartgers
Willeke Panhuis
Henk Wolters
Janny Roeterd
Marian Harmsen

Toneelbeschrijving

Komisch blijspel in drie
bedrijven
Twee ongetrouwde broers zijn
in de boerderij van hun ouders
blijven wonen en werken. Behalve Alie, hun steun en toeverlaat, hebben ze geen vrienden
of kennissen. Volgens juffrouw
Dijkstra, een gepensioneerd
maatschappelijk werkster uit het
dorp, moeten de broers meer
onder de mensen komen. Waarom bieden ze de wandelaars
van het Pieterpad, die langs hun
boerderij loopt, geen onderdak
aan? Als Seine nog maar net het
bord in de tuin heeft gezet komen de gasten al binnen. Dit tot
groot ongenoegen van Alie, die
niets in de plannen van juffrouw
Dijkstra ziet!
Alie ontdekt dat de antieke
klok is verdwenen. Evert haalt
de zojuist vertrokken gasten op
hardhandige wijze terug. Want
wie anders dan de dames kunnen de klok gestolen hebben?
Of misschien toch de andere
gasten? En dan is er ook nog
juffrouw Dijkstra! Alie vindt het
allemaal maar niks, vreemden
over de vloer. Dat brengt alleen
maar ellende, dat zie je maar!!
Juffrouw Dijkstra komt de broers
„even vertellen” wat ze van die
beschuldiging vindt.
Tot groot ongenoegen van Alie
begint Evert steeds meer belangstelling voor de vrouwelijke
gasten te krijgen. Dankzij het
„tweede” bezoek van juffrouw
Dijkstra aan de broers roept
Evert „MENS HAD DAT TOCH
GEZEGD”  en volgt er een eind
waar zelfs Alie happy mee is!
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De Vecht

Toneelvoorstelling
aanvang om 20.00

Presenteert:
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Zaterdag 17 maart
Zaal “De Groot” De Vecht
Toneelbeschrijving

Rolverdeling
In volgorde van opkomst:
Johan
zoon van Jo en Sjaan
Els
schoondochter, vrouw van Johan
Trudy
dochter van Jo en Sjaan
Marijke
jongste dochter van Jo en Sjaan
Sjaan
overleden ex-vrouw van Sjaan
Gabi
de engel van dienst
Jo
overleden vader
Grime
Regie
Souffleuze
Muziekkeuze
Licht en geluid

Frans Jacobs
Janny Witteveen
Heidi Berendschot
Willeke Panhuis
Ini Wolters
Marian Harmsen
Henk Wolters

Willeke Panhuis en Jolanda Veldwijk
Henk Bolsenbroek
Jannie Roeterd
Henk Bolsenbroek
Henk Roeterd


Tragi-komedie
Korte inhoud van het spel: vader ligt op
sterven. De dokter heeft de kinderen opgeroepen om bij pa te waken, waaraan
zij de tijd eigenlijk niet willen besteden.
Onder veel gekibbel besluiten zij alvast
de crematie en de erfenis te gaan regelen,
ondertussen sterft vader. Onder engelenzang betreed hij vertwijfeld de hemel,
waar hij zijn 10 jaar eerder overleden exvrouw ontmoet. Vanuit het hiernamaals
zien zij toe hoe de kinderen hun aardst
zaken regelen. Deze komen uiteindelijk
tot de conclusie dat zij niet veel anders
met het leven omgaan dan hun inmiddels
overleden ouders.

2008

Toneelgroep Klaver5 presenteert:
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Boerenklucht
M. de Bildt

Zaterdag 15 maart
Zaal “De Groot” De Vecht
Aanvang om 19.45
Zaal open vanaf 19.15 uur
Entree 5,- p.p.

Kaarten vanaf 6 maart
in de voorverkoop
bij “De Groot”

Rolverdeling in volgorde van opkomst:
Alwie Klompmaker
Tinus Troelstra
Vogeltje
Iebeltje Flapper
De Lange
Margreet
Mathilde
Roos
Flapper

Rijke boer op “Dijkzichstate”
Melker op “Dijkzichtstate”
Huishoudster op “Dijkzichtstate”
Dochter van Oebele Flapper
Politieagent
Dochter van Roos
Dochter van Roos
Zakenvrouw in ruste
Gemeentewerkman

Grime
Regie
Souffleuze

Willeke Panhuis & Jolanda Veldwijk
Gerrit Bosvelt
Jannie Roeterd

Toneelbeschrijving
Frans Jacobs
Theo Mentink
Reinie Wijngaards
Heidi Berendschot
Henk Roeterd
Janny Witteveen
Jolanda Veldwijk
Ini Wolters
Henk Wolters

Boerenklucht in 3 bedrijven
Het stuk speelt in de woonkamer van een boerderij op het platteland, genaamd Dijkzichtstate.
Naast de boerderij staat een oud arbeiderswoninkje. Dit soort woningen zijn een tijdlang zeer
in trek geweest als tweede woning of recreatiewoning. Roos heeft voor haar en haar twee
dochters dat huisje gekocht.

2009

Toneelgroep Klaver5 presenteert:

Pension van
lichte zeden
Klucht van Carl Slotboom

Zaterdag 28 maart
Zaal “De Groot” De Vecht
Aanvang om 20.00
Zaal open vanaf 19.15 uur
Entree 5,- p.p.

Kaarten vanaf 14 maart
in de voorverkoop
bij “De Groot”

Toneelgroep

Toneelbeschrijving

Rolverdeling
Klucht in 4 bedrijven

Als vrienden van Betty en Cor, Gerard en Saskia, plotseling
verhinderd zijn om op het huis te passen, waarvan de
bewoners op vakantie zijn, besluiten zij dit dan maar te doen.
Als er opeens een vreemde dame met haar zoon in de kamer
staan, die beweren dat ze hebben gereserveerd, wil Betty hier
het fijne van weten en belt Saskia. Tijdens dit gesprek vertelt
Saskia dat het huis waarin Betty en Cor hun tijdelijke intrek
hebben genomen een vegetarisch pension is, tevens centrum
voor spirituele levenshouding. Om Gerard en Saskia niet in
moeilijkheden te brengen, besluiten Betty en Cor niets tegen
de gasten te zeggen en te doen alsof zij de bewoners zijn.
Wanneer er dan echter gemagnetiseerd en gemasseerd moet
worden beginnen de problemen pas goed.

Cor van Ginkel

pensionhouder tegen wil en dank Henk Wolters

Betty van Ginkel

zijn echtgenote

Janny Roeterd

Kees van Ginkel

hun zoon

Theo Mentink

Greta Vriezenkolk

pensiongaste

Ini Wolters

Joep Vriezenkolk

haar zoon

Frans Jacobs

Adèle Swaanswijk

pensiongaste/operazangeres

Reinie Wijngaards

Lies van Berkhout

haar secretaresse

Marian Harmsen

Monique van Vleuten pensiongaste

Heidi Berenschot

Diane Kamstra

pensiongaste

Willeke Panhuis

Jochem Hartsuiker

pianist

Ferdinand Veldwijk

Van Herwijnen

slager

Henk Roeterd

Grime

Willeke Panhuis & Jolanda Veldwijk

Regie

Gerrit Bosvelt

Souffleur

Henk Roeterd
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Kom naar de

nachtclub

van toneelgroep
Klaver 5

'encore'

n Vliet
Jose Frehe & Rob va
Tragi-komedie van
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Als in september de oefenavonden weer
beginnnen is het altijd een uitdaging om
roepiets moois van te maken.
neelg
Tomet
er
z`n allen
Na een aantal keren lezen, bijschrijven,
afstrepen en veranderen komt een stuk
tot stand waarvan je hoopt dat je hier met
zijn allen inderdaad iets moois van kunt
maken. Week na week wordt er geoefend
en langzaam begint het te lijken zoals je
gehoopt had. Nog meer rechtzetttingen en

aanpassen verder komen kleding en decor
erbij EN DAN GAAT HET KRIEBELEN; "Hoe
zal het publiek het vinden?", "Kunnen we
het neer zettten zoals bedoeld?"

Chez Dolly 'Encore' is een tragi-komedie
in drie bedrijven. Het speelt zich allemaal
af in de nachtclub van Dolly: 'Chez Dolly'.
Dolly is een gezellige vrouw die lief is
voor iedereen. Ze runt de club al haar
hele leven, de laatste tijd gaat het helaas
wat slechter met haar gezondheid, maar
ze is iemand die de moed er in houdt.
Frenk is haar man, een macho type die
graag achter de vrouwtjes aan gaat, maar

toch houdt hij erg veel van Dolly. Het
personeel van de club is erg gevarieerd,
zo is er Sjoerd, een travestiet die iedere
avond een act verzorgd in de club.
Iedereen is erg enthousiast over hem,
behalve zijn moeder. Mevr. van der Leest,
zij staat totaal niet achter de levensstijl
van Sjoerd, ze is een strenge en starre
vrouw en doet net of haar zoon niet
bestaat. Babette is de bardame, ze werkt

Op al deze vragen kan ik als nieuwbakken
voorzitter volmondig JA zeggen, want
voorstelling wordt er inderdaad één met
een lach en een traan zolals het stuk
bedoeld is.

Rollen vol overtuiging neergezet door een
groep mensen die er iets moois van heeft
gemaakt. Alle leden van Klaver 5 wensen
u dan ook een mooie avond toe en wilt
u meer over ons weten neem dan gerust
contact op met een van de leden.

Heidi Berenschot
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al haar hele leven in de club en is een
goede vriendin van Dolly.
Shannon is ook al jaren werkzaam in de
club als serveerster, ze heeft een hekel
aan iedereen zelfs soms aan haar vriend
Ronnie. Ronnie is een sullig type en zit
erg onder de plak bij Shannon.
Suzie is een nieuwe serveerster, nog erg
verlegen maar probeert in de club een
nieuw leven op te bouwen.
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Toneelgroep

5 presenteert:
Toneelgroep Klaver

Opa & Co

n Jannick Lennard
Eigentijds blijspel va

Reinie Wijngaards
rd
Fe inand Veldwijk
n Harmsen
Frans Jacobs - Maria
Willeke Panhuis
Heidi Berenschot Roeterd
Ini Wolters - Janny
Theo Mentink
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Els:
Marian
Harmsen
Toneel vrienden
Aanvang om
Als ik dit schrijf dan besef ik dat
het alweer een jaar geleden is dat
u iets van ons hoorde wat gaat de
tijd snel, zeker als je druk bent.
Ook als u niets van ons hoort zijn
wij als vereniging zeker druk met
het toneel na de laatste voorstelling
volgt de jaarvergadering en dan lijkt
het voor iedereen rustig te worden,
maar niets is minder waar; de nieuwe
leescommissie is dan alweer actief
en boekje na boekje wordt gelezen.
Daarna volgt er overleg met elkaar en
nog eens met de regiseur.
Als alle neuzen dan de zelfde kant
opstaan is het toch al gauw augustus
en na een feestavond (altijd een goed
begin van een seizoen) beginnen we
weer met frisse moed te repeteren.
Wij van klaver 5 zijn er van overtuigd
dat wij met Opa & Co een leuk stuk
voor u op de planken zetten en
wensen u een plezierige avond.
namens Klaver5
Heidi Berenschot

Bets: Willeke Panhuis

Alex:
Ferdinand
Veldwijk

Doreen: Ini Wolters

Ilse: Janny Roeterd

Carol: Reinie Wijngaards

Kaarten voor
2 april zijn in de voorverkoop
bij “De Groot” De Vecht
Aanvang om 20.00 uur
Zaal open vanaf 19.15 uur
Entree 5,- p.p.

Irma: Heidi Berenschot

Bob: Frans Jacobs

Opa: Theo Mentink

Opa & Co
Een eigentijds blijspel van Jannick
Lennard. Een welgestelde familie
wordt door allerlei omstandigheden
van de ene op de andere dag arm.
Weg luxe, weg society-leven, weg
aandelen, weg kaviaar met oesters.
Daarbij komt een verwarde opa
regelmatig over de vloer. Daarbij ook
nog een dakloze, een escort-dame en
iemand van de belastingdienst. Dit is
duidelijk een rampscenario, waarvan
de gevolgen enorm zijn: de manager
wordt vuilnisman en de society-vrouw
wordt poetssloof. Na vele ontberingen
gloort er toch hoop aan de horizon:
de belastingdienst heeft een "foutje"
gemaakt en de onderlinge banden
worden aangetrokken. Humor en
vaart, afgewisseld met serieuze
momenten, kortom een eigentijds
blijspel.

2012Toneelgroep Klaver5 presenteert:
Komkommertijd

Toneelgroep

boom
Blijspel van Carl Slot

Heidi Berenschot
Janny Witteveen
Ferdinand Veldwijk
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Za
Aanvang om 20.00
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.

Souffleur: Ini Wolters
Regisseur: Gerrit Bosveld

Frits: Frans Jacobs

Hans:
Ferdinand
Veldwijk

Josefien: Janny Witteveen

namens Klaver5
Heidi Berenschot

Claudia: Marian Harmsen

Marion: Reinie Wijngaards
Marie de Vries: Heidi Berenschot

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.

Gerrit de Vries:
Theo Mentink

Bettina Apeldoorn:
Jannie Roeterd

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 toegewezen 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 kamer 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.

2013
Heidy Berenschot
Janny Witteveen
Ferdinand Veldwijk
Frans Jacobs
Theo Mentink
Janny Roeterd
Reinie Wijngaards
Ini Wolters
Henk Wolters
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Terwijl ik bezig ben met dit stukje, overdenk ik het afgelopen jaar. Zoals
bij zoveel van u hebben wij ook met de crisis te maken; minder uitspelen
is hiervan één van de gevolgen dit betekent dus ook minder inkomsten,
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n Jo
ucht va
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waar
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Kloefenen
komend jaar terechtkomen en wat gaat het dan wel kosten?
Vragen waar je als kleine vereniging mee te maken krijgt en waar ook
niet altijd gelijk een antwoord op is te geven. Op de vraag of dit ten
koste gaat van het speelplezier kan ik u wel antwoord geven en dit is
volmondig NEE. Het succes van afgelopen keer met een bomvolle zaal op
de zaterdagavond in de Vecht heeft ons geweldig goed gedaan, en de lat
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Opniet:
de vraag of dit ten
koste gaat van het speelplezier kan ik u wel antwoord geven en dit is
volmondig NEE. Het succes van afgelopen keer met een bomvolle zaal op
de zaterdagavond in de Vecht heeft ons geweldig goed gedaan, en de lat
is dit jaar weer hoger komen te liggen. Snelheid timing en samenspel zijn
de sleutelwoorden van dit stuk.
Met
Keervriendelijke
op keer zijntoneelgroet
scene's herhaald en teksten en typetjes aangepast tot
namens
Klaver5,
Heidy Berenschot
onze regiseur
tevereden
was. Er is flink gezweet en gezwoegd maar vooral
veel gelachen, en dat is wat we in deze tijd toch vooral nodig hebben.
Klaver 5 wenst u vanavond vooral een zorgeloze plezierige avond toe,
waarin u veel zult lachen want vergeet u vooral niet:

Toneelgroep

Zaterdag 23 macahrtt
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EEN DAG NIET GELACHEN IS
EEN DAG NIET GELEEFD

Theo Mentink
Taxichauffeur

Janny Roeterd
Mevrouw Bus

Ferdinand Veldwijk
Arturo Cellini

Janny Witteveen
Maria

Theo Mentink
Taxichauffeur
Frans Jacobs
Dave Boot

Janny Roeterd
Mevrouw
Bus
Ini Wolters
Rika Rimbel

Ferdinand Veldwijk
Arturo
Cellini
Henk Wolters
Koenraad Kuit

Janny Witteveen
Reinie Maria
Wijngaards
Katie Boot

Frans Jacobs
Heidy
Berenschot
Dave
Boot
Mevr. Jansen

Ini Wolters
Gerrit
Bosvelt
Rika Rimbel
Regisseur

Henk Wolters
Harry
van Beek
Koenraad
Kuit
Techniek

Reinie Wijngaards
Henk
KatieRoeterd
Boot
Techniek en decor

Harry van Beek
Techniek

Henk Roeterd
Techniek en decor

De kat op het spek...

EEN DAG NIET GELACHEN IS
EEN DAG NIET GELEEFD

Een klucht van John Dole. David, die gelukkig getrouwd is met Katie, verwacht
bezoek van zijn Italiaanse correspondentievriend Mario. Jammer genoeg gaat Katie
met haar moeder, mevrouw Jansen, een paar dagen naar oma die buiten de stad
woont. Even voordat moeder en dochter met de auto vertrekken komt Rika RimMetde
vriendelijke
toneelgroet
bel,
huiseigenaresse,
binnenwippen om David op het hart te drukken er geen
namens
Heidy
Berenschot
rotzooi
vanKlaver5,
te maken.
David
maakt meteen van de gelegenheid gebruik om haar
attent te maken op een lekkende buis in de badkamer. Als iedereen weg is, besluit
David zijn vriend van het station te halen.
Maar dan staat Davids gast onverwacht voor de deur. Het blijkt niet Mario te zijn,
De
het
spek...
maar kat
Maria. op
En leg
dat maar
eens uit aan moeder de vrouw, die na een autopanne
onverwacht
terugJohn
thuiskomt.
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met haar
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Kaarten voor
23 maart zijn te koop bij
“De Groot” De Vecht
Aanvang om 20.00 uur
Zaal open vanaf 19.15 uur
Heidy Berenschot
Gerrit Bosvelt
Entree 5,- p.p.
Mevr. Jansen
Regisseur
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Harry van Beek, Heidy Berenschot
Carolien Elders, Marian Harmsen
Theo Mentink, Janny Roeterd
Ferdinand Veldwijk, Reinie Wijngaards
Janny Witteveen
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Als ik dit voorwoord schrijf is het januari 2014. Een nieuw jaar ligt voor
ons, een jaar vol verwachting: ieder van ons heeft wel een wens of
verwachting voor dit jaar. Zo ook de spelers en medewerkers van Klaver5:
wij zijn al bijna
aan het eind van het seizoen en de uitvoeringen staan
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2014.
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strak
in de verf en de kleding moet nu toch wel kloppend zijn.
Klaver5
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hoopt dat
onze
verwachting
Zoals
u van
onsu gewend
ander
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en
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uitkomt:keihard
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met decor
veel plezier
bezorgen...
er isseizoen
door iedereen
gewerkt omavond
het juiste
tevoorschijn
te
toveren
de gordijnen
open gaan en wij u meenemen naar de hal van
namens als
Klaver5,
Heidy Berenschot
het klooster.
Klaver5 wenst u een hele fijne avond en hoopt dat onze verwachting voor
dit seizoen uitkomt: u een onbezorgde avond met veel plezier bezorgen...

Harry van Beek
Thijs Vlas

Heidy Berenschot
Zuster Barbara

Carolien Elders
Zuster Cecilia

Marian Harmsen
Gaby van Bredeweg

Harry van Beek
Thijs Vlas

Heidy Berenschot
Zuster Barbara

Carolien Elders
Zuster Cecilia

Marian Harmsen
Gaby van Bredeweg

Theo Mentink
Carlo Nanini

Janny Roeterd
Moeder Overste

Ferdinand Veldwijk
Pastoor Hal

Reinie Wijngaards
Lucille van Bredeweg

Theo Mentink
Carlo Nanini

Janny Roeterd
Moeder Overste

Ferdinand Veldwijk
Pastoor Hal

Reinie Wijngaards
Lucille van Bredeweg

Janny Witteveen
Zuster Anna

Gerrit Bosvelt
Regisseur

Frans Jacobs
Decor

Henk Roeterd
Decor

Devoot en Despoot

namens Klaver5, Heidy Berenschot
Misverstanden, paniek, chaos, bedrog, intriges, jaloezie, rotstreken, gekonkel,
gevaar en verwarring, allemaal dingen die je normaal gesproken niet in een
klooster zou verwachten. Maar is dat wel zo?
Devoot
enisDespoot
Moeder Overste
ziek en dat zorgt voor problemen in het nonnenklooster. Zo
ambitieus
als depaniek,
ene non
is ombedrog,
het leiderschap
over te nemen,
zo ongeboeid
Misverstanden,
chaos,
intriges, jaloezie,
rotstreken,
gekonkel,
zijn
de anderen.
Het bezoek
vandingen
een hongerige
pastoor,
een vreemde
kardinaal
gevaar
en verwarring,
allemaal
die je normaal
gesproken
niet in
een
en een onuitstaanbare
dame,
voor
nodige spanningen in deze vrome en
klooster
zou verwachten.
Maarzorgt
is dat
weldezo?
heilge
waarom
dat "hoofdkussen"
zo belangrijk? Zo
Moederomgeving.
Overste isEn
ziek
en datiszorgt
voor problemeneigenlijk
in het nonnenklooster.
ambitieus als de ene non is om het leiderschap over te nemen, zo ongeboeid
zijn de anderen. Het bezoek van een hongerige pastoor, een vreemde kardinaal
en een onuitstaanbare dame, zorgt voor de nodige spanningen in deze vrome en
heilge omgeving. En waarom is dat "hoofdkussen" eigenlijk zo belangrijk?
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Waar ligt de lat???
Zoals u weet legt toneelvereniging Klaver5 de lat ieder
jaar weer hoog om u een geweldige avond te bezorgen.
Maar wanneer is het hoogste punt bereikt? Was dat
vorig jaar met iedere avond een uitverkochte zaal waar
stoelen bijgezet moesten worden om iedereen te
voorzien van een zitplaats? Was dat met een
Heidy Berensch
compleet andere toneelstuk dan bezoekers gewend
ot
Linda
zijn? Of kan het toch nog anders en beter?
Wij zijn ervan overtuigd dat Klaver5 nog meer uit zichzelf kan
halen en dat heeft de vereniging voor deze voorstelling dan
ook volop gedaan. Zij hebben alles uit de kast gehaald om
u te laten zien dat de lat van Klaver5 nog lang niet op het
hoogste punt lag. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan
een komische thriller. De laatste punten zijn op de welbekende
‘i’ gezet, het decor is up to date en de juiste muziek is
uitgezocht. Wij zijn er klaar voor en we hopen dat u na de
voorstelling zal zeggen: ‘DE LAT LAG WEER HOOG BIJ KLAVER5’.
Namens Klaver5, Heidy Berenschot

Carolien Elders
Mevr. Vredenhof

Theo Mentink
Dr Ernst

Ferdinand Veldwijk
Giacomo

Willeke Panhuis
Wuppie

Janny Roeterd
Door

Reinie Wijngaards
Wanda

Harry van Beek
Arnold

Mariëtte Paalman
Bep

