
TONEELKRING

DE DRAAIKOLK

zaal van de Pastoor De Clerckschool in Veltem-Beisem 
vrijdag 25/11/2016 om 20.00u

zaterdag 26/11/2016 om 20.00u
zondag 27/11/2016 om 19.00u
vrijdag 02/12/2016 om 20.00u

zaterdag 03/12/2016 om 20.00u

een intrigekomedie
van Pol Anrys
in een regie van
de auteur

Comme 
Chez
Swa



“Comme chez Swa” 

Het stuk speelt zich af in de keuken van het restaurant

“Comme Chez Swa” in Leuven, waarvan François (Swa) Nicolaes, grote 

bewonderaar van Jack Nicholson, de “chef” is. 

Om een erfenis van ruim vijf miljoen € te kunnen opstrijken, is hij verplicht 

te trouwen met Geraldine de Betancourt, een onaantrekkelijke, oude 

vrijster van adel. Swa is echter smoorverliefd op Claudia, de knappe 

dienster, en onder haar druk haalt hij een huurmoordenaar binnen om 

Geraldine van kant te maken en zo toch aan z’n vijf miljoen te geraken.

Als de huurmoordenaar komt opdagen, blijkt het een Italiaan te zijn die 

bovendien wordt verward met de lang verwachte hulpkok. 

Chaos troef dus, in dit sprankelend spektakel met humor in het genre van 

TV-series als Allo Allo en Fawlty Towers. 

Wat u te zien zal krijgen beste toeschouwer, is een staaltje toneel van de 

bovenste plank waaraan heel wat mensen meer dan een steentje hebben 

bijgedragen. Het is bovendien geen toneelstuk als een ander. Waar het 

doorsnee stuk meestal eventjes nodig heeft om zich op gang te trekken, 

word je hier als toeschouwer meteen meegezogen in de actie en talloze 

intriges die zich tijdens het stuk ontwikkelen aan een razendsnel tempo.

De regisseur

Pol Anrys



DE SPELERS
  
Johan Somers Francois Nicolaes
Mieke Peys Geraldine de Betancourt
Hilde Vandenhoeck Claudia 
Jan Vansantvoet Tom
Lieselot Vervoort Katrien
Paula Delaure Ma
Gerarda Demulder Helga Poot
Dirk Verheyen Carlo Mozarella
Hilde Vanmolkot Debby 
Nancy Verbiest Carla 

Decor Bruno Bernard
 Jo De Groote
 Jos Vernelen
 Maurice Vervoort
 Michel Vleugels
 Joris Wuyts

Klank & Belichting Tom Denon
 Johan Smets
 Bruno Suttels
 
Teksthulp Tine Cooreman
 Lieve Mispelter

Grime Lolita Ravet 
 Reinhilde Ringoet
 Nancy Verbiest

Rekwisieten Sarah Doms
 Rita Merckx

Publiciteit Johan Somers
 Dirk Verheyen
 
Reservaties Dany Empereur
 Lotte Empereur

Productie Dany Empereur
 Nancy Verbiest

Logistiek Dany Empereur
 Maurice Vervoort



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 31 oktober 2016 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!”

35 jaar
Na 35 jaar, dus meer dan één generatie later, heeft de kring meer dan ooit zijn 
stek veroverd in het culturele leven van “Winksele-Veltem-Beisem”. Van meet af 
aan was het immers 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.

enkele cijfers:
69 :  het aantal producties sinds het ontstaan van de kring
307:  het aantal voorstellingen sinds het ontstaan van de kring
35.000 : zowat het aantal verkochte toneelplaatsen sinds het begin der tijden!


