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te Alkmaar geeft speciale 

toestemming voor de 

uitvoeringen

VOORSTELLINGEN

Eerste voorstelling : woensdag 10 maart ‘10

Tweede voorstelling : vrijdag 12 maart ‘10

Derde voorstelling : zaterdag 13 maart ‘10

Vierde voorstelling : dinsdag 16 maart ‘10

Vijfde voorstelling : vrijdag 19 maart ‘10

Zesde voorstelling : zaterdag 20 maart ‘10

Alle voorstellingen vangen om 20.00 uur aan en zullen 
worden gespeeld in ons eigen dorpstheater: 
“‘t Wapen van Zijpe” aan de Schagerweg 30a te Schagerbrug

KAARTVERKOOP
Voor donateurs:
Vanaf maandag 15 februari 2010
(vanaf 09.00 uur).

Vrije verkoop:
Vanaf maandag 22 februari 2010

Verkrijgbaar bij:
“ARRIVÉ” Bloemen- en Plantenatelier,
Schagerweg 60 te Schagerbrug
(telefonische reservering is niet mogelijk).

ENTREE
Kinderen t/m 12 jaar € 4,=
Volwassenen € 8,=



Een komisch blijspel in vier bedrijven
Auteurs: Astrid Baijs en Jan Tol

Korte Inhoud:
Greet Klappenholst nodigt al de nichten van de 
familie Rurrenkopf uit op de camping van boer 
Winters en zijn vrouw. 
Wat schijnbaar een gewone nichtendag (weekend) 
moet worden, waarbij de meeste nichten elkaar 
voor het eerst ontmoeten, blijkt al heel snel te veranderen 
in het verdelen van een erfenis. 

De overleden tante Augustina van de familie heeft bepaald 
dat haar nalatenschap alleen verdeeld mag worden over de 
nichten van de Rurrenkopfs. Echter op voorwaarde, dat zij 

niet getrouwd zijn en ook 
nooit een relatie met een 
man aan zullen gaan. De 
reden daarvan is dat zij door 
toedoen van haar vader en 
haar ex-vriend mannen is 
gaan haten. 

Daarbij komt ook nog dat 
tante Augustina een 
speciaal plekje in haar hart 
heeft voor haar nichtje 
Dola, die een spraakgebrek 
heeft. Dola erft dan ook de 
helft van haar vermogen. 

Maar waarom doet Greet 
daar zo geheimzinnig over 
en waarom geeft zij zich 
uit voor het nichtje Dola? 

En waarom komt neef William opdagen, die heeft toch niets 
met de nichtendag te maken? Of wel soms…? 

Als nicht Serena doorkrijgt dat nicht Dola helemaal niet 
aanwezig is, maar dat Greet Klappenholst haar plaats heeft 
ingenomen, dreigt alles in de soep te lopen. 
Dat deed het eigenlijk al van het begin af aan door toedoen 
van boer Winters en zijn vrouw Willemien... Het wordt nog 
erger door toedoen van Tineke Rurrenkopf, die ook niet lijkt 
te zijn, voor wie zij zich uitgeeft.

ROLVERDELING 
Klaas Winters ___________ Stef Sneekes
boer en eigenaar van de camping

Willemien Winters _______ Gery de Boer
vrouw van Klaas

Greet Klappenholst _______ Janny van Wel
alias Dola Rurrenkopf

Boswachter de Boer ______ Dieuwe Pierweijer
William Rurrenkopf ______ Paul Dekker
Asja ___________________ Huub Tiebie
natuurbeschermer

Barbara ________________ Lisette Kuil

Nichten:
Tineke Rurrenkopf _______ Eline Sneekes
Serena Rurrenkopf _______ Lida Sneekes
Anneke Rurrenkopf _______ Iris van Wel
Mandy Rurrenkopf _______ Anouk Ooteman
Carla Rurrenkopf _________ Annet Ooijevaar

ACHTER DE SCHERMEN
Decor __________________  John de Nijs, Stef 

Sneekes, Jerry Sneekes 
en Paul Dekker

Decorschildering ________ Joke Konings
Licht/Techniek __________  Sjoerd van Zanten en 

Stef Broersen
Toneelmeester __________ John de Nijs
Kleding ________________ Tonny Ligthart
Programma _____________ Margreet Ligthart
Grime _________________  Carla Rampen, 

Marjan Tamis, 
Lisette Kuil

Souffl euse en 
 regie-assistentie _______ Nicolette Dukker
Regie __________________ Christien ten Veen

Het stuk speelt zich in een viertal bedrijven op één en 
dezelfde dag af. 

Pauze na het derde bedrijf.

Traditiegetrouw zal tijdens de pauze weer onze verloting 
plaatsvinden. U kunt mooie prijzen winnen en wij willen 
haar derhalve van harte aanbevelen.


