Uitnodiging

TONEEL
vrijdag 1 december OM 20.00 uur in Gebouw Irene
Plaatselijk Belang en Oranje Vereniging Witharen organiseren een
toneelavond met Toneelgroep Ommerkanaal met de titel:

D’N DUVEL EN Z’N OUWE MOER”
Een plattelandskomedie in vier bedrijven. Geschreven door J.H. Derene.
Het stuk speelt zo’n 30 à 40 jaar geleden en gaat over gewone eenvoudige mensen. Onder
andere over een paar handelaren, Adriaan Parel en Jacob van der Moer. Ze runnen een
bedrijfje in van alles en nog wat, van oud papier tot antiek. Op hun erf is het een bende en
er is van alles te vinden, zogezegd “d’n duvel en z’n ouwe moer”. Ze rommelen maar wat
aan en ze zijn best tevreden met hun bestaan. Maar er is, net als in het gewone leven,
natuurlijk altijd wat te wensen en dat is het feit dat één van die twee voddenboeren maar
alleen is. Hij zoekt hiervoor een oplossing en hij heeft, zonder medeweten van zijn
compagnon, een advertentie gezet voor een dienstbode. Deze meldt zich en komt bij hem
in dienst. Op een dag halen ze bij iemand een kastje op. Volgens de eigenaresse was er in
dat kastje een flink geldbedrag verstopt en dat is ze, na het ophalen van dat kastje, kwijt.
Iedereen kruipt in dat kastje en iedereen wordt er van beschuldigd dat bedrag uit het
kastje te hebben gehaald. Uiteindelijk krijgt de dienstbode de schuld, wat voor haar een
reden is om te vertrekken. Op een gegeven moment wordt duidelijk waar het bedrag is
gebleven. De dienstbode keert weer terug. Niet meer in dienst, want ze blijkt de dochter
van een van de voddenboeren te zijn.

Het wordt ongetwijfeld een boeiende en gezellige avond. In de pauze houden we een
verloting om de onkosten te drukken.
Ricardo verzorgd de catering met na afloop de mogelijkheid om gezellig na te zitten met
een hapje en een drankje.
Om alvast te noteren: Zaterdag 6 januari is de nieuwjaarsreceptie in gebouw Irene!

