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Het 150-jarig jubileum van De Bloem werd bekroond
met een koninklijke erepenning.

Nijverheidstraat 19a, 8281 JD Genemuiden

Kosterweg 6V, 7949 AM Rogat

ONJEKLONJE
een blijspel in 4 bedrijven geschreven door Mart Moors.

PROGRAMMABOEKJE
Dit programmaboekje is verzorgd door:

150 jaar De Bloem

150 jaar De Bloem

INTRODUCTIE

ONJEKLONJE

Beste bezoek(st)ers,

Komisch avondvullend blijspel in 4 bedrijven, met elementen van klucht,
drama en thriller. geschreven door Mart Moors.

Wij heten u van harte welkom bij onze jubileumvoorstelling in de Havezate.
Het 150-jarig jubileum van De Bloem werd bekroond met een koninklijke erepenning,
deze werd ons tijdens de receptie op 10 februari uitgereikt door de Commissaris van de
Koning, een beloning voor velen.
Wij bevelen de jubileumgids nog van harte bij u aan, deze is te koop voor € 2,=

In een klein dorpje, in het jaar 1912, lopen de gemoederen hoog op. Boer Hein Bleeker heeft
voortdurend mot met zijn schoonmoeder. Zij is ervan overtuigd dat hij vreemd gaat. De komst
van een vreemde, opdringerige dame maakt het er niet beter op. Hein en zij delen samen een
geheim, een geheim dat Hein’s vrouw nooit te weten mag komen. Ondertussen heeft Toon
Cremers, een boerenzoon, trouwplannen. Maar ook dat verloopt niet vlekkeloos. Ziet het meisje
waarop hij verliefd is hem wel staan? En is zijn moeder het er wel mee eens? Bovendien krijgt Toon
ook nog eens concurrentie van een steenrijke, maar zeer gevaarlijke jongeman …..

Het was een hele klus om een passend stuk te vinden, maar we denken hier met
“Onjeklonje” toch prima in te zijn geslaagd. Helaas moest onze externe regisseur door
ziekte eind januari afhaken, een tegenvaller waar we mee te dealen hadden en waar
de kracht van saamhorigheid binnen De Bloem weer eens werd aangesproken. En met
succes, want we staan er weer voor u. Een hechte familie zijn we best wel een beetje,
met Thea en zoon Hilbert, Anneke en dochter Marjanneke, Cathy met schoonzoon
Gerdo en Tinus met dochter Maud op het toneel. De zwager van Henk die ons het
extra podium gratis ter beschikking stelde, Jan en Tieneke samen aan het behangen,
Jan en Janneke volop aan het klussen, zonen Tom en Thom voor een helpende hand
bij het licht en geluid en de Genemuidiger connecties van Marjanneke voor ontwerp
programmaboekje en levering vloerbedekking.
“Onjeklonje” vraagt om veel toneelruimte en die hebben we dan ook gecreëerd.
Onder leiding van Jan Bennink heeft de decorploeg een knap staaltje werk geleverd
en Jan Kroezen heeft de uitbreiding en aanpassing van licht en geluid voor zijn rekening
genomen. U kunt er vanavond dan ook
letterlijk en ﬁguurlijk even breed voor gaan
zitten.
Dit avondvullende blijspel bestaat uit 4
bedrijven. Na het 1e bedrijf gaat het doek
even dicht, meteen daarna volgt het 2e
bedrijf. Er is een grote pauze tussen het 2e en
3e bedrijf, de medewerkers van de Havezate
voorzien u dan graag van een versnapering.
Ook zullen er in de pauze lootjes worden
verkocht voor de grote verloting waarvan
de trekking meteen na de voorstelling in de
grote zaal zal plaatsvinden. Veel dank aan
alle lokale sponsoren die het ons weer mede
mogelijk hebben gemaakt vanavond voor
u op te treden. Als u er klaar voor bent, dan
zijn wij dat ook! Haal het doek maar op, licht
uit en spot aan!

Meespelen?

Hein Bleeker

Tinus Nijstad

Adelheid van Bunswijck tot Bentinck

Elly Bleeker

Annet van Eerden

Boudewijn
haar zoon

Hilbert vd Wetering

Moe
schoonmoeder van Hein

Cathy Russchen

Roos
hun dienstmeisje

Marjanneke
Jansen-van Asselt

aristocratische stadsdame Sabrina de Haan

Ben jij tussen de 8 - 88 en lijkt het jou
ook leuk om een rol te spelen bij De
Bloem, voor of achter de schermen?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

zijn vrouw

Meike Scholiers
hulp van Elly

Inge Smits

Hendriks
hun chauffeur

Mathieu Frings

Word donateur

Trees Cremers
boerin en weduwe

Thea vd Wetering

Meneer Pastoor

Anko Scholtens

Toon Cremers
haar zoon

Gerdo Kleine

Opa Cremers
schoonvader van Trees

Henk Velthuis

Bertha v. Brakel
dochter varkensboer

Angelique Kos

Clara de Kort
manipulatieve vrouw

Anneke van Asselt

Mijntje de Kort
haar dochter

Maud Nijstad

Wie De Bloem een warm hart
toedraagt, kan dat laten blijken door
donateur te worden. Voor slechts
€ 10,- per jaar kunt u ons al helpen.
Uitbreiding is van harte welkom.

Wij wensen u een plezierige avond!

Bestuur Rederijkerskamer De Bloem.

Rolverdeling

Neem contact met ons op:
info@rederijkerskamerdebloem.nl
www.rederijkerskamerdebloem.nl

Regie
Tinus Nijstad a.i.
Grime
Tieneke Bennink,
Alien Liezen,
Jacqueline Kalthoff

Decor
Jan Bennink,
Jan Hulzinga,
Henk Jan Gerrits,
Hans Kalter,
Gerard Russchen
en leden.

Licht & geluid
Kostuums
Kostuumcentrale
Jan Kroezen met
STAP uit Assen.
assistentie van Thom
Nijstad en Tom Velthuis.

