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Woordje van de regisseur
Een toneelregisseur is diegene die een toneelvoorstelling 
organiseert en vorm geeft. Hij begeleidt de acteurs, decorbouwers, 
kostuumontwerpers, technische ploeg… Kortom, de artistieke 
leiding.

1970, jeugdtoneel in Vissenaken o.l.v. Tinneke Jacobs. Mijn eerste 
kennismaking met het toneel. Een microbe die me niet meer 
losgelaten heeft.

1982, mijn overstap naar het Tiens-Kliniek-Theater. Twaalf jaar 
speelden we, voor jawel, volle zalen in de Tiense stadsschouwburg. 
Hier had ik de kans samen te werken met verschillende regisseurs 
zoals Wim Laroy, Luc Lambrecht, Oktaaf Duerinckx en Mitzy Jansen. 
Zij leerden me de knepen van het vak, waarvoor dank. 

2000, ‘Hinke-pinke, nonnen schminken’, geschreven door pater Jan 
en Chris Mazarese, werd ten tonele gebracht met ondersteuning 
van de Gezinsbond. Op hun vraag of ik dit wilde regisseren, heb ik 
met veel plezier positief gereageerd. Hiermee was het startschot 
gegeven van een nieuwe toneelvereniging: 

Welle(n), de Slumme(n) van Vessenake.

Dit jaar viel onze keuze op ‘Het Wittebroodslijk’, een komische 
thriller. Uit het leven gegrepen situaties, herkenbare typetjes, 
lachen verzekerd! 

Het slagen van een voorstelling kan alléén maar met de 
ondersteuning van gedreven, gemotiveerde mensen met een hart 
voor toneel. En ja, die zijn er in Vissenaken! 

 

Rest mij alléén nog jullie te bedanken voor jullie aanwezigheid en 
alvast veel kijkgenot!  
 
Stef



Een komische thriller
van Paul Coppens en Guy Didelez

Marc en Patsy kijken er zo naar uit, naar hun eerste 
huwelijksnacht. Een uit de hand gelopen grap met zeven 
varkens gooit echter roet in het eten.  
Om de chaos compleet te maken, vindt Marc ook nog een lijk in 
huis. Hij wringt zich in honderd bochten om dit voor zijn bruidje 
te verbergen. Kan hij het lichaam ongezien buitensmokkelen 
terwijl er voortdurend bezoek binnenvalt?  
Kortom, een heftige huwelijksnacht. Maar niet op de manier 
die je zou verwachten…

Jeugdtoneel Vissenaken, jaren 1970…



Regie: Stef Boogaerts [1]
Regie-assistente: Lucia Sempels [2]

De Slumme spelers

Marc Dries Derwael [3]
Patsy Sieglinde Boogaerts [4]
Amedee Maarten De Bie [5]
Brenda Eveline Veulemans [6]
Dorien Ingrid Dejaegher [7]
Pierre Frans De Schutter [8]
Gabrielle Greet Veulemans [9]
Justine Mieke Reynaerts [10]
Felix Govin Vandenbempt [11]
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Fotoreportage van de generale repetitie van 24 januari 2018:
www.vissenaken.be/deslummen



Productie 
Stef Boogaerts, Mark Eyers, Guy Lauwereys,  

Bert Medaer, Ingrid Van Nevel

Medewerkers 
Gezinsbond Vissenaken, Jolita Boomaars,  

Dirk Rummens, Gerd Mahy, Jacques Cleynen,  
Marleen Petermans, Dagmar Genar, Philippe Smolders, 

Saskia Van Lent, Tine Avermaete, Geert Vandevenne, 
Rudy Scheys, Agnes Vandersmissen,  

Frans Vande Cauter, Sonia Bruyninckx,  
Joris Bartholomé, Marc Smeyers  

en vele andere helpende handen.

Dank aan

Brouwerij Vissenaken voor het gelegenheidsbier

Luc Nagels voor lay-out, drukwerk, fotografie en 
website

Onze sponsor hoevebeenhouwerij Thijs

Stadsbestuur Tienen



Wij verwachten je ook op onze volgende activiteiten
• Zaterdag 24 maart: spaghettiavond  

Kan je niet komen eten in De Kronkel? Geen probleem, haal je 
bestelling af. 

• Vr 27, za 28 en zo 29 april: opvoering ‘Dewolf versus Dex’ door 
onze jeugdgroep. De regie is in handen van Hans Rock.

• Zaterdag 20 oktober: Slumme staminee, gelegenheidscafé

‘WELLE(N), DE SLUMME(N) vaN vESSENakE’
is een toneelgroep

in de schoot van de Gezinsbond Vissenaken

Met het toneelstuk
‘Het Wittebroodslijk’

treden we voor de 19de keer op voor het grote publiek.

Bedankt voor je belangstelling en steun.

 Volg ons reilen en zeilen op  
facebook.com/ToneelVissenaken

www.vissenaken.be/deslummen


