
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, 
en het laatste jaar dat we in Bethel op de Vecht oefenen waar zullen we 
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 
is dit jaar weer hoger komen te liggen. Snelheid timing en samenspel zijn 
de sleutelwoorden van dit stuk.
Keer op keer zijn scene's herhaald en teksten en typetjes aangepast tot 
onze regiseur tevereden was. Er is fl ink 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: 

EEN DAG NIET GELACHEN IS 
EEN DAG NIET GELEEFD

 
Met vriendelijke toneelgroet
namens Klaver5, Heidy Berenschot

De kat op het spek... 

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 Rim-
bel, de huiseigenaresse, binnenwippen om David op het hart te drukken er geen 
rotzooi van 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, 
maar Maria. En leg dat maar eens uit aan moeder de vrouw, die na een autopanne 
onverwacht terug thuiskomt. Een louche taxichauffeur, een vrouwelijke loodgieter 
en heel wat verwarring rond een gestolen halssnoer maken de zaken er alleen 
maar gecompliceerder op.

Kaarten voor 
23 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

Impression
Vormgeving
& Illustratie

Lochemsestraat 30a De Vecht 
T: 06 50 808 916

Janny Witteveen
Maria

Reinie Wijngaards
Katie Boot

Ferdinand Veldwijk
Arturo Cellini

 Henk Wolters
Koenraad Kuit

Janny Roeterd
Mevrouw Bus

Ini Wolters
Rika Rimbel

Harry van Beek
Techniek

Theo Mentink
Taxichauffeur

Willeke Panhuis
Souffl eur en grime

Frans Jacobs 
Dave Boot

Heidy Berenschot
Mevr. Jansen

Henk Roeterd
Techniek en decor

Gerrit Bosvelt
Regisseur

Jolanda Veldwijk
Drukwerk en grime

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, 
en het laatste jaar dat we in Bethel op de Vecht oefenen waar zullen we 
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 
is dit jaar weer hoger komen te liggen. Snelheid timing en samenspel zijn 
de sleutelwoorden van dit stuk.
Keer op keer zijn scene's herhaald en teksten en typetjes aangepast tot 
onze regiseur tevereden was. Er is fl ink 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: 

EEN DAG NIET GELACHEN IS 
EEN DAG NIET GELEEFD

 
Met vriendelijke toneelgroet
namens Klaver5, Heidy Berenschot

De kat op het spek... 

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 Rim-
bel, de huiseigenaresse, binnenwippen om David op het hart te drukken er geen 
rotzooi van 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, 
maar Maria. En leg dat maar eens uit aan moeder de vrouw, die na een autopanne 
onverwacht terug thuiskomt. Een louche taxichauffeur, een vrouwelijke loodgieter 
en heel wat verwarring rond een gestolen halssnoer maken de zaken er alleen 
maar gecompliceerder op.

Kaarten voor 
23 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

Impression
Vormgeving
& Illustratie

Lochemsestraat 30a De Vecht 
T: 06 50 808 916

Janny Witteveen
Maria

Reinie Wijngaards
Katie Boot

Ferdinand Veldwijk
Arturo Cellini

 Henk Wolters
Koenraad Kuit

Janny Roeterd
Mevrouw Bus

Ini Wolters
Rika Rimbel

Harry van Beek
Techniek

Theo Mentink
Taxichauffeur

Willeke Panhuis
Souffl eur en grime

Frans Jacobs 
Dave Boot

Heidy Berenschot
Mevr. Jansen

Henk Roeterd
Techniek en decor

Gerrit Bosvelt
Regisseur

Jolanda Veldwijk
Drukwerk en grime

Zaterdag 23 maart
Zaal “De Groot” De Vecht

Heidy Berenschot

Janny Witteveen

Ferdinand Veldwijk

Frans Jacobs 

Theo Mentink 

Janny Roeterd

Reinie Wijngaards

Ini Wolters

Henk Wolters

Toneelgroep Klaver5 uit 

de Vecht presenteert:

Toneelgroep

Klucht van John Dole
"De kat op het spek"

2013


