
PROGRAMMABOEKJE

D�  progr� maboekje is verzorgd d� r:

Dorpsstraat 51, 7957 AS De Wijk Burg. Veenhovenplein 1, 7957 BA de Wijk Dorpsstraat 72a, 7957 AW De Wijk Dr.

Prof. Blinkweg 28, 7957 BC De Wijk

Bergerslag 4a, 7951 DS Staphorst

Dorpsstraat 51, 7957 AS de Wijk Dorpsstraat 65, 7957 AS De WijkDorpsstraat 38, 7957 AW De Wijk

Dorpsstraat 72c, 7957 AW De WijkDorpsstraat 81, 7957 AT De Wijk

Vijverweg 6, 7957 AL de WijkSt. Nicolaasdijk 81, 8264 AE KampenPieter Mastebroekweg 5, 7942 JZ  Meppel

Gemeenteweg 392
7951 PH Halfweg (Staphorst)

Dorpsstraat 68, 7957 AW De WijkHeerenweg 36, 7955 PE IJhorst
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De Bloem
presenteert:

W.Koopsweg 49, De Wijk

Heerenweg 42, 7955 PE IJhorstHugo de Grootstraat 1b, 7942 HA Meppel

Havelterweg 3, 7961 BC RuinerwoldDorpstraat 62, 7957 AW De Wijk Blinkweg 6, 7957 BC De Wijk

J&J 
Markt en Partijhandel

presenteert:

Een blijspel in 3 bedrijven geschreven door : Jan van blokland

zet het maar 
op de rekening

Dorpsstraat 38, 7957 AW De Wijk

Dorpsstraat 81, 7957 AT De Wijk

Shell
Timmerman

Dorpsstraat 75A, 7957 AT De Wijk

Meppel, 06-22224388
Pedicure- en schoonheidssalon

 
Lokaal “de Beek” 
Burg. Veenhovenplein 1 b 

7957 BA  de Wijk 
0522 – 701 178 

www.lunchlokaaldebeek.nl 
 

Dorpsstraat 70, 7957 AW De Wijk

voor al uw boodschappen

de Wijk ...en maak kans 
op mooie prijzen!

K� p uw loten v� r de 
grote verloti� ...



M� spelen?
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!

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

Introductie

Een blijspel in 3 bedrijven, geschreven door Jan van Blokland.

Word don� eur
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, helemaal met het 150-jarig 
jubileum op komst in 2017.

Rolverdeli� 
Ben Anko Scholtens

eigenaar Doe het Zelf Zaak

Ans Thea vd Wetering

zijn vrouw

Jean Paul Jan Bennink
belastinginspecteur

Germaine Albertje Hulzebos
zijn vriendin

Irene Janneke Hulzinga
campinggast

Moniek Annelies Slagter
haar zus

Hilda Cathy Russchen
collega van Jean Paul 

Dick Henk Velthuis
campinggast 

Karel Hilbert vd Wetering
zijn zoon 

Beste bezoek(st)ers,
Wij heten u van harte welkom bij onze jaarlijkse voorstelling in de Havezate.Maar liefst 
6 debutanten op het toneel vanavond, we kunnen rustig stellen dat De Bloem bloeit. 
Met het 150-jarig jubileum op 6 februari 2017 in het vooruitzicht ligt er een basis om nog 
jaren door te kunnen gaan. En daar zijn we trots op!

Het was vanaf november weer fl ink repeteren geblazen, en we zijn er klaar voor! 
Met dit blijspel in 3 bedrijven hopen we u weer een leuke avond te bezorgen. Na het 
1e bedrijf gaat het doek een paar minuten dicht, meteen daarna volgt het 2e bedrijf.

Er is een grote pauze tussen het 2e en 3e bedrijf, u kunt dan bij het personeel van 
de Havezate terecht voor een versnapering. Vergeet u ook zeker niet om in de 
pauze lootjes te kopen voor de grote verloting waarvan de trekking meteen na de 
voorstelling zal plaatsvinden in de grote zaal. Dank voor alle helpende handen en 
zeker ook veel dank aan alle sponsoren die het ons weer mede mogelijk hebben 
gemaakt om vanavond voor u op te treden. Haal het doek maar op!

Wij wensen u een plezierige avond!

Be� uur Rederij� rsk� er De Bloem.

zet het maar 
op de rekening

Joke Inge Smits

klusjesvrouw op de camping

Cothilde Angelique Kos

tante van Jean Paul

Rob Hans Kalter
de boekhouder van Ben

“Leuker kunnen we het 
niet maken,
wel makkelijker.”

Regie Tinus Nijstad 
Grime Alien Liezen
 Jaqueline Kalthoff
 Tieneke Bennink
Souffl euse Sabrina de Haan
Licht en geluid Marthijn Schraa 
 Thom Nijstad

“Zaken zijn zaken! En van lenen is nog nooit iemand rijk geworden” vindt Ben, de 
eigenaar van een Doe het Zelf zaak. Ook tijdens zijn vakantie handelt hij volop en wordt 
vanuit zijn caravan iedereen op de camping voorzien van de meest uiteenlopende 
zaken. Wat niet direct afgerekend kan worden, zet ie wel op de rekening. Maar levert 
hij alles wel met bon? Je verrader slaapt nooit, de belastingdienst ruikt onraad en 
gaat op onderzoek. Maar zijn er nu 1 of 2 tantes in het spel? En wie speelt nu met wie 
onder één hoedje? Aan het eind worden alle rekeningen op bijzondere wijze toch 
nog vereffend.


