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!

