
Toneel 2014 
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 
voor de deur, de laatste puntjes worden op de bekende i gezet, het decor 
strak in de verf en de kleding moet nu toch wel kloppend zijn.
Zoals u van ons gewend bent, weer een geheel ander stuk als anders, en 
er is door iedereen keihard gewerkt om het juiste decor tevoorschijn te 
toveren als de gordijnen open gaan en wij u meenemen naar de hal van 
het klooster.
Klaver5 wenst u een hele fi jne avond en hoopt dat onze verwachting voor 
dit seizoen uitkomt: u een onbezorgde avond met veel plezier bezorgen...

namens Klaver5, Heidy Berenschot

Devoot en Despoot 

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?
Moeder Overste is ziek en dat zorgt voor problemen in het nonnenklooster. Zo 
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?

Thuis in de Stedendriehoek

Thuis in de Stedendriehoek

Dorpsstraat 19

7391 DC Twello

Telefoon 0571 273377

Voorverkoop kaarten:
•  tot 9 maart bij “De Groot” 

i.v.m. vakantie

• bij Oonk Twello

•  telefonisch bij Heidy 
Berenschot 06 12 24 39 59

•  via mail klaver5toneel@gmail.com

TE
HUUR

Voormalig 
kerkgebouw "Beth-el" 

Lochemsestraat 42
De Vecht.

Voor repetitie-avonden,
vergaderingen etc...
Bel voor meer info

06 50 80 89 16

Marian Harmsen
Gaby van Bredeweg

Reinie Wijngaards
Lucille van Bredeweg

Carolien Elders
Zuster Cecilia

Ferdinand Veldwijk
Pastoor Hal

Heidy Berenschot
Zuster Barbara

Janny Roeterd
Moeder Overste

Frans Jacobs
Decor 

Harry van Beek
Thijs Vlas

Willeke Panhuis
Souffl eur en grime

Theo Mentink
Carlo Nanini

Janny Witteveen
Zuster Anna

Henk Roeterd
Decor

Gerrit Bosvelt
Regisseur

Jolanda Veldwijk
Drukwerk en grime

JK glas/kit en dienstverlening

John Kuis

Twello 0571 - 272978 / 06 - 41144050

www.JKtwello.nl

Voor een wijs besluit

Jarenlang ervaring : Glaszetten
Sanitair afkitten 
Schilderwerk
Houtrot reparatie
Reparatie werk schuifpuien, 
draairamen, draaikiepramen. 

Handel in
openhaard-kachelhout

Voor meer informatie mail naar
harry1982@live.nl of bel 0621978874

impression
•Vormgeving
•Illustratie
•Fotografie

  Lochemsestraat 30a,
7396 PK  De Vecht   

 06 50 808 916
  impression.jolanda@

online.nl
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Vrijdag 21 en

zaterdag 22 maart
“De Groot” De Vecht

Kaarten vanaf 1 maart in de voorverkoop bij “De Groot”

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

Harry van Beek, Heidy Berenschot
Carolien Elders, Marian Harmsen

Theo Mentink, Janny Roeterd
Ferdinand Veldwijk, Reinie Wijngaards

Janny Witteveen

Toneelgroep Klaver5 uit de Vecht presenteert:

Toneelgroep

Klucht van Maurits Keyzer

Devoot enDespoot
2014


