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Beeld je even in: je hebt een jaar hard gewerkt en uiteindelijk is daar je welverdiende rust,
de langverwachte vakantie. Goedgeluimd en met een koffer vol blije verwachtingen, vertrek
je met eigen wagen op reis. Maar op de overdrukke wegen slalommen tegenwoordig nogal
wegpiraten.
Nu zeg je meteen: “dit wordt een drama, een bloederig relaas van een zomerweekend met
veel verkeersdoden!” Neen, toch niet. Er is immers nog Sebastiaan, de kelner. Hij neemt de
touwtjes stevig in handen en juffrouw Liesbeth verklaart over hem: “Hij is attent voor de gasten, heeft voor iedereen een vriendelijk woord en - het is frappant - hij weet overal raad op!”.
P.S.: na deze vertoning wensen we je een veilige thuiskomst en … wees zelf ook geen wegpiraat!!!

Voor deze 4de productie nam André De Witte de regie over van François De Geest. De groep
opteerde voor vier voorstellingen.
In dit stuk spelen mee:
Aloïs Vehent: Nol Oudewaard - Marcel Herwege: Bastiaan, ober - Eric De Schepper: Hein
Bolman - Christiane De Meyer: Tine - Leen Plaetinck: Karin - Luc Meganck: Pierre Stoffel - Peter Rupus: Jakob - Leonie De Meyer: Agaak - Christine Van Driessche: Liesbeth.

“Ook mentaal moet zoonlief bijgespijkerd worden.
Mijn taak is het nu om zijn aangeboren schroom
tegenover het vrouwelijk geslacht te doen overwinnen en hem in “intiemer” contact te brengen met
een lieftallige, beeldschone jongedame… “ aldus
Bastiaan (Marcel Herwege).

In een bepaalde scene werd Eric De Schepper door
Marcel Herwege de mond gesnoerd. Deze duwde
hem een verfborstel door de strot. Een geheimpje:
platte kaas deed hierbij dienst als witte verf.

De parkieten in de vogelkooi werden ons in bruikleen gegeven door Armand D’Heer.

Bastiaan: “Mijn liefste, overal heb ik jou gezocht!
In bergen en dalen, in bos en vallei”.
Jacob: “In de paddenstoelenkwekerij!”
Bastiaan: “Mijn duifje, mijn droom, mijn lichtstraal”.
Jacob: “Mijn mus, mijn nachtegaal!”.

“Zou je het erg vinden als we op de terugweg
nog wat paddenstoelen gingen zoeken?” vraagt
Jacob (Peter Rupus) aan Karin (Leen Plaetinck).
Neen hoor, ik ben dol op paddenstoelen!

Om alles in goede banen te leiden heeft de regisseur
van dienst André De Witte nog even een decorschets
gemaakt.
Onder leiding van Jozef Derweduwen en zijn ploeg Camiel De Coninck, Paul De Kimpe, Godelieve Achten
- werd dit alles wederom een meesterwerk: proficiat,
mannen!!!

