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SPEELDATA 2018

Locatie Ons Eigen Kroeg, Schagerweg 30a in Schagerbrug
De zaal gaat open om 19.30 uur.

wo7MRT
di 13MRT

vr 9MRT
vr 16MRT

za10MRT
za 17MRT

aanvang
20.00 uur

START KAARTVERKOOP:
Donateurs di 13 feb v.a. 12.00 u
Vrije verkoop di 20 feb v.a. 12.00 u
Bij Eetcafé Rondom Gelukkig
Grote Sloot 351, Schagerbrug 
of via kaarten@oek.nl  

Entree kinderen t/m 12 € 5,00 
Entree volwassenen € 9,00
www.oek.nl                         



Toneelschrijver Rob van Vliet heeft een toneelstuk op maat voor onze vereniging 
geschreven. Samen met de spelers hebben we input gegeven, waar het toneelstuk 
inhoudelijk over moet gaan. Met deze info is Rob gaan schrijven. Terwijl wij aan 
het repeteren waren, wisten we nog niet hoe het stuk zou eindigen. Ook zijn er in 
samenspraak teksten tussendoor aangepast, zodat iedereen tevreden is. 
Dit jaar spelen we weer een stuk dat nog nooit eerder is gespeeld!

Korte inhoud -  Irma heeft samen met haar man Manfred een eigen therapiecentrum. 
Zij vinden het belangrijk, dat mensen met verschillende problemen met elkaar in 
contact komen en van elkaar kunnen leren. Ze hebben een grote villa op een afge-
legen plek gekocht. Irma is creatief therapeute. Dans, drama, zang en beeldende 
vorming vormen de rode draad binnen haar therapieën. Jaren is het met het thera-
piecentrum goed gegaan, maar de laatste jaren moeten ze veel meer moeite doen 
om mensen binnen te krijgen. Ook Manfred is niet meer de man wie hij is geweest, 
hij is verbitterd en gedraagt zich anders tegen de cliënten. Hij doet geheimzinnig en 
Irma heeft het gevoel, dat hij soms tegen haar liegt. Manfred heeft in zijn jeugd door 
zijn dominante moeder een trauma opgelopen. Irma vindt het muziekdoosje uit de 
jeugd van Manfred. Zij weet, dat hij dit niet leuk  gaat vinden. Er gebeuren vreemde 
dingen en is Irma wel de vrouw, die je denkt dat ze is?
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Ellen Hop  Irma, creatief therapeute
Huub Tiebie  Manfred, haar man
Lida Sneekes  Elena, moeder van Manfred
Peter Benschop  Jacob, de buurman
Madelon Swart  Aniek, verpleegster
Janny van Wel  Henriette, vriendin van Irma

Twan Kamstra  Boris, cliënt
Paul Dekker  Dirk, vader van Boris
Ilse Wenker  Angie, cliënt
Eline Sneekes  Milou, cliënt
Teun van Erven  Marc, cliënt
Iris van Wel  Lisa, cliënt

ROLVERDELING

Regie 
Claudia Kingma

Regie assistente
Conny van de Berg en
Nicolette Dukker 

Decor
John de Nijs   

Licht | techniek
Stef Sneekes

Kleding
Tonny Ligthart

Grime 
Carla Rampen en 
Marian Tamis

Ontwerp fl yer en poster 
Diana van Ophem

Fotografi e 
André Sonderman 

INFO

Met dank aan al onze sponsoren
www.oek.nl/sponsoren

Brasserie de Keuken heeft weer een heerlijk OEK menu!
Gezellig dineren voor de voorstelling?
Reserveer dan via tel.: 0224 792000www.oek.nl


