
De Draaikolk nodigt u uit om een mooi en aangrijpend 
verhaal uit eigen bodem te beleven.
De gebeurtenissen spelen zich af in de bijzondere 
leefwereld van foorkramers. 
U ziet er de mens in al zijn “glorie”, met zijn kleine, 
duistere kantjes, maar ook met zijn drang naar eenheid en 
verbondenheid wanneer het noodlot toeslaat.
Het stuk snijdt een zeer origineel en toch heel herkenbaar 
thema aan met tal van komische momenten, afgewisseld 
met de nodige spanning, ontroering en hoop.
Kortom: wij nodigen u uit op een voorstelling die u niet 
onberoerd zal laten.

Xavier Van Caneghem

Kermiskinderen 
Pake is plots gestorven. Met hem verdwijnt een markante 
foorkramer, uitbater van een prachtige, ouderwetse 
paardencarrousel. Na zijn begrafenis vergadert de familie 
in de ouderlijke woonwagen.

Wat moet er gebeuren met de paardenmolen? De 
schoonzonen willen er vanaf. De twee oudste dochters 
twijfelen, want de paardenmolen is een stuk van hun 
jeugd. 
En wat moet er gebeuren met Claire, de zwakbegaafde 
jongere zus? Misschien kan ze in de ouderlijke 
woonwagen blijven wonen met haar nichtje Bieke, en 
Biekes verloofde Angelo?

Wanneer Bieke haar zwangerschap in het ziekenhuis moet 
voortzetten, blijft Claire achter met Angelo. Maar Angelo 
blijkt niet zuiver op de graat te zijn.

Gelukkig is er Jokke, de foorkramersaalmoezenier, die 
iedereen moed inspreekt en de familie ondersteunt in 
moeilijke momenten.

vrijdag 27/11/2015 om 20.00u

zaterdag 28/11/2015 om 20.00u

zondag 29/11/2015 om 19.00u

vrijdag 04/12/2015 om 20.00u

zaterdag 05/12/2015 om 20.00u

Zaal Pastoor De Clerckschool
Veltem-Beisem

Reservatie voor deze tragikomedie 

vanaf maandag 2 november 2015 via 

www.dedraaikolk.be

of 0495/70 51 44

(elke werkdag tussen 19u en 19.30u)

Inkom : 8 €

studenten en leden Open Doek: 7 € 

De Spelers

Tine Cooreman
Tom Denon
Dirk Franck
Mieke Peys

Hilde Vandenhoeck
Dirk Verheyen
Jos Vernelen

Lieselot Vervoort
Jan Wuyts

Werken mee

Decor Gert Corveleyn
 Jo De Groote
 Michel Vleugels
 Joris Wuyts
Klank & Belichting Johan Somers
 Bruno Suttels
 Helene Tobback
Teksthulp Hanne Glockemann
 Elly Vergison
Grime Nancy Verbiest
Rekwisieten Rita Merckx
Publiciteit Johan Somers
Reservaties Dany Empereur
 Lotte Empereur
Webbeheerder Gert Corveleyn
Logistiek Dany Empereur
 Maurice Vervoort
Productie Dany Empereur
 Nancy Verbiest

TONEELKRING

DE DRAAIKOLK

KERMISKINDEREN

Opgelet, nieuwe verkeerssituatie
Ons adres en enkele parkeertips vind je op

http://www.dedraaikolk.be/nl/adres.php

Sinds 19/10/2015 is de verkeerssituatie rond de Pastoor 
De Clerckschool gewijzigd (éénrichtingsverkeer).

De school is enkel bereikbaar vanuit de Lodewijk van 
Veltemstraat of de Haachtstraat.

Vanuit andere richtingen dient u de Hollestraat te volgen, 
vervolgens draait u links in de Overstraat

(u kunt parkeren op de parking van de Sporthal Ivo Van 
Damme)

en opnieuw links in de Haachtstraat.

een tragikomedie van
José Ruysevelts
in een regie van

Xavier Van Caneghem


