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Het stuk speelt zich af in de jaren twintig, in de keuken van een keuterboertje Henri Van
Waaien. Zoon Jan, die zijn legerdienst vervult, wil nieuwe dingen inbrengen in het dagelijkse
leven op de boerderij. Zijn vader, stug en ouderwets, maar met een gezond boerenverstand,
vindt dit al te progressief. Moeder Maria, zorgzaam maar naïef, zalft waar het kan om de liefde te bewaren. En als het wat uit de hand loopt, kan ze haar hart eens uitstorten bij haar
vriendin Griet.
De familie Seghers is aan lager wal geraakt. Eduard een man van de wereld, probeert in het
zakenleven samen met zijn twee dochters Annette en Annabel, het hoofd boven water te houden. Annette is artistiek aangelegd. De toevallige confrontatie tussen deze twee families verstoort de vreedzame rust op het erf. Een agent moet kordaat optreden. De postbode brengt
tenslotte licht in de zaak… dus plaats voor intriges!

Nadat er enkele opmerkingen waren gekomen aangaande de voorbije taartenverkoop, besliste het oudercomité over te gaan naar een andere manier om geld in het bakje te vergaren.
Zo ontstond in de herfst van 1986 het idee, een toneelstuk op te voeren. Lena Van Bockstal
bracht het stuk aan, Leonie De Meyer opteerde voor de regie en al vlug vond men negen spelers zonder “speel”-ervaring. Samen maakten ze een stap in het onbekende, waarvan de
draagkracht niet te overzien was. Men opteerde voor een eenmalige opvoering, doch door het
succes van de kaartenverkoop, drong zich een tweede opvoering op. Aan het nummeren van
de kaarten werd niet gedacht, aangezien niemand had verwacht dat dit idee, een schot in de
roos zou zijn. Zo gebeurde het dat wanneer de zaal was uitverkocht, de nog wachtende toeschouwers naar huis werden gestuurd door August Neus, die deze ondankbare taak had.
Met deze spelers begon het allemaal:
Luc Meganck: Henri Van Waaien - Lena Van Bockstal: Maria - Luc De Leenheer: Jan Christiane De Meyer: Griet - Eric Verfaille: Eduard Seghers - Leen Plaetinck: Annette
- Marianne Derweduwen: Annabel - Aloïs Vehent: agent - Marcel Herwege: postbode.

Tijdens deze twee opvoeringen werd teksthulp geboden door Annie Van Hecke en
Maria Thienpondt terwijl Marc Van Laere als
toneelmeester fungeerde.
Het opsmukken van de spelers werd overgelaten aan Leen Plaetinck en François De
Geest.
Voor het geluid en de belichting werd beroep gedaan op Marcel De Leenheer.
Onder de deskundige leiding van Jozef Derweduwen werd een prachtig decor opgebouwd en dit met medewerking van meerdere leden van de kern en vriendenkring.
Gaston De Mey en Georges Van Eetvelde
zorgden voor de publiciteit.
Het programmaboekje bestond uit twee
geplooide witte A4 formaat bladen, recto
verso bedrukt. Zo bekwam men een boekje
met acht kleinere bladzijden. Als inhoud
werd er gedacht aan een korte omschrijving van het stuk door de regisseur, vervolgens de voorstelling van alle medewerkers en tenslotte een woordje van” De
Vriendenkring” zelf.
Het 1ste programmaboekje - voorpagina.
M. Van Laere.

Een keuterboer (Luc Meganck) en een
zakenman (Eric Verfaille) ontmoeten
elkaar.

Reklame voor de school.

Tijdens de opbouw van het decor waren sommigen reeds zenuwachtig. Zo werd “meester”
Marcel Herwege onwel tijdens het zagen van hout, achter de coulissen. Tijdens een van de
voorstellingen sneed Lena Van Bockstal met het broodmes in één van haar vingers. Dat het
koud was tijdens de repetitieavonden, mocht worden gezegd; zelfs de koffie bevroor!

Maria (Lena Van Bockstal) en Henri (Luc Meganck)
kunnen de moderne opvattingen van het meisje
uit de stad (Leen Plaetinck) niet altijd begrijpen.

Van bij de eerste opvoering wist “De Vriendenkring” reeds belang
te hechten aan publiciteit.

Bij de voorbereidingen van de repetities liet men niks aan het toeval over. De drie bedrijven
werden zorgvuldig in stukjes verdeeld en daarin werd aangeduid, wie van de acteurs op het
podium werd verwacht. Toeval, neen, pure ernst voor deze eerste opvoering.

