
TONEELKRING

DE DRAAIKOLK

zaal van de Pastoor De Clerckschool in Veltem-Beisem 

zaterdag 29/04/2017 om 20.00u
zondag 30/04/2017 om 19.00u
vrijdag 05/05/2017 om 20.00u

zaterdag 06/05/2017 om 20.00u

een toneelspel
van Peter Terson
in een regie van
Jos Vansantvoet

Een
Machtig

Reservoir 



“Een Machtig Reservoir”

Velen hebben dit iconische stuk van Peter Terson (°Engeland 1932) leren kennen 

in de jaren ’70. Het Mechels Miniatuurtheater bracht er honderden voorstellingen 

van, en er kwam een opname op de BRT. Oudere Leuvenaars kennen het in de 

versie van René Gysemberg en Hugo Simons.

We wagen ons aan dit monstre sacré omdat we denken dat er mogelijks een 

nieuwe generatie toeschouwers klaar voor is, en de ouderen onder ons voldoende 

nostalgisch zijn om uit te kijken naar een weerzien met het “reservoir”.

In onze versie nemen we u mee naar 1969. Op de Bovenberg in Veltem is pas 

een watertoren gebouwd die het dorp van drinkwater zal voorzien.

Boven op dat reservoir ontmoeten Johan en Jos elkaar. 

Johan is de zelfverklaarde bewaker van de site, 

Jos is een nieuwkomer in het dorp.

Op het eerste gezicht hebben ze weinig met elkaar gemeen, 

maar precies deze grote verschillen zullen de hilarische dialoog gaan voeden.

De steeds vreemdere verhalen en fantasieën van Johan peuteren stap voor stap 

bij Jos de onderdrukte frustraties los. De drank zal het smeermiddel worden dat 

het verhaal naar zijn dramatische climax leidt.

Kom mee naar boven, beste toeschouwer, 

maar “Doe eerst de stront van uw botten!”.

Tot op één van onze voorstellingen.

De regisseur,

Jos Vansantvoet 
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Publiciteit Dirk Verheyen
Lieselot Vervoort 

 

Reservaties Dany Empereur
 Lotte Empereur

Productie Tine Cooreman
Dany Empereur 

Logistiek Dany Empereur
 Maurice Vervoort

Johan Somers
Jos Vernelen



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:
Tine Cooreman ................................................................0477/18 72 82
Nancy Verbiest ................................................................0473/62 26 71
Dany Empereur ...............................................................0498/51 08 74
Johan Somers .................................................................0494/56 08 87
Xavier Van Caneghem .....................................................0473/46 82 00
Dirk Verheyen ..................................................................0476/76 12 08

 Reservatie voor dit toneelspel
 vanaf maandag 3 april 2017 via

 www.dedraaikolk.be
 of
 0495/70 51 44 elke werkdag
 tussen 19u en 19u30

 Inkom: € 8, studenten en leden Open Doek: € 7
 

°1981

Voor velen is het geschiedenis, intussen is het ook een legende geworden:
“In 1981 besloten Mieke Peys en Dany Empereur, na veel gepalaver en in de euforie 
van enkele trappisten, een goede investering gevonden te hebben voor hun klein 
beetje spaargeld: ze zouden van start gaan met een toneelkring!”

Na meer dan 35 jaar, dus meer dan één generatie later, heeft de toneelkring zijn 
plaats veroverd in het culturele leven van “Winksele-Veltem-Beisem”. Vanaf de 
start was het de bedoeling om boeiende en kwaliteitsvolle producties te brengen.  
Doorheen de jaren werd gewerkt met regisseurs van binnen en buiten de kring 
die samen met de “Draaikolkers” het beste van zichzelf hebben gegeven om 
tweemaal per jaar een origineel en ontspannend toneelstuk op te voeren.


