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Omschrijving

zaterdag 7 maart
De Bongerd Welsum
vrijdag 20 maart
De Groot De Vecht
zaterdag 21 maart
De Groot De Vecht

Midden in een dorp ligt een pleintje en aan dat pleintje wonen slechts een paar mensen. Een paar oude
vrijsters die hun kost verdienen met naai- en breiwerk,
een wat eigenzinnige gemeenteambtenaar met z’n
onderdanige vrouw en een cafépensionhouder met zijn
dochter. Die mensen leven zo hun saaie bestaan zonder
dat er iets bijzonders gebeurt. Midden op dat pleintje
staat een houten paal. Iedereen op het pleintje heeft
er wel eens iets over horen vertellen maar niemand,
behalve de cafébaas, weet precies hoe die houten paal
daar is terechtgekomen. Voor die cafébaas blijkt die
paal een belangrijke rol in zijn leven te spelen. Op een
dag verschijnen er een paar landlopers op het pleintje.
Ze brengen hun nacht door bij de paal. Ze blijken er
al meer op bezoek te zijn geweest en al meer op het
pleintje te hebben geslapen. Met hun streken schudden
ze als het ware de bewoners van het pleintje wakker. Als dan bijna tegelijkertijd ook nog een deftige
mevrouw op het pleintje verschijnt en er bovendien
pogingen worden ondernomen om die hoekpaal neer
te halen dan wordt geleidelijk aan de herkomst van de
paal duidelijk en wordt ook het leven van de bewoners
weer wat spannender. De hoekpaal is een komedie over
gewone, simpele mensen waarin zich de nodige komische verwikkelingen afspelen waarvan zowel de spelers
als de toeschouwers volop kunnen genieten.
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dochter. Die mensen leven zo hun saaie bestaan zonder
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staat een houten paal. Iedereen op het pleintje heeft
er wel eens iets over horen vertellen maar niemand,
behalve de cafébaas, weet precies hoe die houten paal
daar is terechtgekomen. Voor die cafébaas blijkt die
paal een belangrijke rol in zijn leven te spelen. Op een
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Ze brengen hun nacht door bij de paal. Ze blijken er
al meer op bezoek te zijn geweest en al meer op het
pleintje te hebben geslapen. Met hun streken schudden
ze als het ware de bewoners van het pleintje wakker. Als dan bijna tegelijkertijd ook nog een deftige
mevrouw op het pleintje verschijnt en er bovendien
pogingen worden ondernomen om die hoekpaal neer
te halen dan wordt geleidelijk aan de herkomst van de
paal duidelijk en wordt ook het leven van de bewoners
weer wat spannender. De hoekpaal is een komedie over
gewone, simpele mensen waarin zich de nodige komische verwikkelingen afspelen waarvan zowel de spelers
als de toeschouwers volop kunnen genieten.
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Klaas Vaak
Café-en pensionbaas
Gespeeld door:
Bert Timmermans

Karlien Vaak
Dochter Klaas/studente
Gespeeld door:
Ada Weijenberg

Hannes de Merel
Landloper
Gespeeld door:
Ferdinand Veldwijk

Coby Klapbeurs
Landloper
Gespeeld door:
Carolien Elders

Lientje Naaigaren
Zus van Stientje
Gespeeld door:
Reinie Wijngaards

Stientje Naaigaren
Zus van Lientje
Gespeeld door:
Thea Kloosterboer

Ik ben getrouwd met Jolanda, samen hebben wij
drie kinderen, Jo-Anne,
Calvin en Demian. Mijn
beroep is Veehandelaar
en mijn grootste hobby's
zijn op vakantie gaan
naar Oostenrijk, wandelen, fietsen en skiën.
Ook ben ik jeugdleider
bij VenL van jo-17.

Ik ben 52 jaar en woon
met Ronald en 3 dochters in het buitengebied
van Terwolde-Welsum.
Ik heb in het verleden
13 jaar toneel gespeeld
bij Jong Gelre. Sinds
2014 maak ik deel uit
van Klaver5 en "de
hoekpaal" is geweldig
om te spelen!

Ik speel dit jaar al voor
de 13e keer bij Klaver5.
Bij Jong Gelre heb ik 9
jaar gespeeld en ga elk
jaar nog met plezier kijken. Mijn andere hobby
is lezen, liefst thrillers.
Oorspronkelijk kom ik
uit Apeldoorn maar het
dorpse leven in Terwolde
wil ik niet meer inleveren.

Ik ben getrouwd met
Eric. We hebben 3
kinderen en 4 kleinkinderen. Ik speel dit jaar
voor het eerst mee met
Klaver 5 na vorig jaar
souffleren. Ook heb ik
bij Jong Gelre en Op
Den Toega gespeeld en
speel ik mee met het
Dickens festival.

Pierre de Schrijver
Gemeenteambtenaar
Gespeeld door:
Eric Kloosterboer

Tillie de Schrijver
Echtgenote van Pierre
Gespeeld door:
Mirjam Berends

Ammelie van Nuffelen
Madame
Gespeeld door:
Mariëtte Paalman

Stijn van 't Stuk
Gemeentewerkman
Gespeeld door:
Theo Mentink

