
TO
NEELK

RIN
G

DE D
RAAIK

OLK

Pastoor De Clerckschool in Veltem-Beisem 
vrijdag 27/04/2018 om 20.00u

zaterdag 28/04/2018 om 20.00u
zondag 29/04/2018 om 19.00u
vrijdag 04/05/2018 om 20.00u

zaterdag 05/05/2018 om 20.00u

Voor alle info en reservaties www.dedraaikolk.be 

Hartelijk gecondoleerd
Een komedie van Jack Staal 
in een regie van Rik Daems

Zin om mee te spelen of mee te werken in onze producties?

Contacteer iemand van het bestuur,

want wij zijn steeds op zoek naar

enthousiaste nieuwe medewerkers en toneelliefhebbers!

Bestuur:

Nancy Verbiest ................................................................0473/62 26 71

Jo De Groote ...................................................................0488/68 64 93

Dany Empereur ...............................................................0498/51 08 74

Johan Somers .................................................................0494/56 08 87

Dirk Verheyen ..................................................................0476/76 12 08

Reservatie voor deze leuke komedie
vanaf maandag 02 april 2018 via

www.dedraaikolk.be
Inkom: 8 €, studenten en leden Opendoek: 7 €

 



Zeer geacht publiek,

Wanneer we iemand ‘condoleren’, dan betuigen we ons medeleven bij het 
overlijden van een dierbare van die iemand. In dit stuk is dat niet anders ...

De vader van de familie De Volder overlijdt. Als toeschouwer maakt u alles 
mee wat zijn familieleden meemaken en wat die familie moet regelen voor 
zijn laatste stap op deze wereld. Maar, denk nu vooral niet dat u een trieste 
avond tegemoet gaat... de kinderen van de overledene hebben namelijk 
allemaal nogal aparte trekjes ...

Hartelijk Gecondoleerd is een stuk vol zwarte humor, waarin 
kleine kantjes van mensen komen bovendrijven. Ik kan best begrijpen, 
geacht publiek, dat mocht u onlangs een dierbare verloren zijn, dit stuk u 
af en toe even zou kunnen doen slikken. Tegelijk helpt het u misschien ook 
om te relativeren? Hoe het ook zij, sterven hoort bij het leven.

Gedurende meer dan dertig avonden hebben we hard gewerkt, 
gediscuteerd, gelachen, hernomen en regelmatig de plaatselijke horeca 
alle eer aangedaan.

Ik heb DE DRAAIKOLK leren kennen als een vereniging met hele toffe en 
warme mensen, zowel op als naast de scène. Na zoveel intense weken 
heb ik slechts één wens, dat u er even hard van zal genieten als de acteurs 
en alle medewerkers.

Fijn als u er bij bent! Geniet ervan!

Van harte,
Rik Daems

DE SPELERS
Hannelore Alens
Lisa Eelen  
Johnny Imbrechts
Kristien Massy
Mieke Peys
Johan Smets
Johan Somers
Hilde Vandenhoeck
Dirk Verheyen
Jos Vernelen 

DECOR Bruno Bernard 
 Jo De Groote 
 Maurice Vervoort
 Michel Vleugels
 Joris Wuyts

KLANK & BELICHTING Helene Tobback
 Lieselot Vervoort
 Joris Wuyts
 
TEKSTHULP Tine Cooreman 
 Lies Van Aerschot

GRIME Tine Cooreman 
 Hanne Glockemann 
 Nancy Verbiest 

REKWISIETEN Rita Merckx

PUBLICITEIT Xavier Van Caneghem 
 Hade Vandeputte 
 Jan Vansantvoet
 
RESERVATIES Dany Empereur
 Lotte Empereur

PRODUCTIE Jo De Groote 
 Dany Empereur
 Nancy Verbiest

LOGISTIEK Dany Empereur
 Maurice Vervoort


