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U kent hem wel, de buurman die met alle plezier iedereen steeds weer opnieuw uit de rats wil
helpen, de buurman waar iedereen bij terecht kan.
Buurman heeft de gepaste sleutel voor een vastzittende moer - een ladder die hoog genoeg
is voor de bal uit de dakgoot te halen - de auto verder duwt als deze het vertikt - onze belastingsaangifte, buurman doet het wel. Hij is de klusjesman, de ombudsman, helper in nood,
reddende engel, troost en toeverlaat voor bedrukten en noodlijdenden, … Ja, in een bui van
uiterste vrijgevigheid leent hij zelfs zijn vrouw uit! Voorwaar een sterk staaltje burenhulp.
Om alle misverstanden te vermijden en de morele faam van ons toneelgezelschap hoog te
houden voegen we eraan toe, dat u niet moet denken wat u nu denkt. Hij is van het keurige
type, zeg maar Heikantse type!

Aangezien de voorstellingen vorig jaar volledig waren uitverkocht, opteerde “De Vriendenkring “ opnieuw voor vier voorstellingen. Wederom werd er op verplaatsing gespeeld (naar
het verre Zele– Huivelde). Opnieuw nam François de Geest de regie voor zijn rekening terwijl
Jaak De Wilde werd aangezocht als toneelmeester van dienst.

De volgende spelers deden de toeschouwers lachen: Luc Meganck: Piet de Wit - Christiane
De Meyer: Riet - Marc Van Laere: Henk - Luc De Leenheer: Eric De Groot - Marianne
Derweduwen: Lien De Groot - Annie Van Hecke: Lonnie - Christine Van Driessche:
Ilonka de Reus - Aloïs Vehent: Dr. Dick Van Dun - Leonie De Meyer: Tante Mien Marcel Herwege: Nonkel Toon.

Pret alom bij de versprekingen van
Christiane De Meyer. Ze had het
steeds over “Tante Toon en Nonkel
Mien”!

Bij de opbouw van het decor en het
plaatsen van de rekwisieten werd
wederom beroep gedaan op Jozef
Derweduwen, Kamiel De Coninck,
Paul De Kimpe en Godelieve Achten.
Verantwoordelijke publiciteit:
Georges Van Eetvelde.
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