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Feestwensen 2020 - De slinger
Kerstmarkten horen bij Kerstmis als de geit bij Wilrijk. De kerstbomen op de 
Kerstmarkten zijn vaak versierd met allerhande lichtjes en slingers, en afhan-
kelijk van de hoeveelheid jenevertjes of Glühwein kunnen lichtjes en slingers 
wel eens tot één zachtjes bewegende massa vervormen.

Ook aan de kust kennen ze Kerstmarkten, en zo stond ik op de Kerstmarkt 
van De Panne samen met twee echte Wilrijkenaren een jenevertje (en een 
biertje en nog een ander biertje) te drinken.

Het gesprekonderwerp was de slinger. Niet de slinger in de boom, maar de 
slingerbeweging die zo kenmerkend is voor het verstrijken van de tijd. En het 
gesprek slingerde van jeugdsentiment naar politiek en terug naar jeugdsen-
timent.  Naar de tijd dat je op de Bist alleen al een kroegentocht kon doen 
zonder dat je het plein moest verlaten.  ‘Daar moeten we terug naartoe’, 
klonk het stellig.

Om de éne of andere reden kwam het gesprek op het onderwerp Arsnoevoo. 
Over de stukken van vroeger, die opnieuw gespeeld worden.  Over het aan-
trekken en afstoten van vrienden, medewerkers en sympathisanten van onze 
toneelvereniging.
En eigenlijk klopt het verhaal. Ook Arsnoevoo kent deze slingerbeweging.  
Een periode wat meer betrokkenheid bij de parochie, dan weer wat minder. 
Een periode van teveel caféstukken, naar een periode van te weinig caféstuk-
ken, … en zo kan je nog wel even verder gaan.

En bovenal het komen en gaan van mensen.  Een hechte groep spelers en 
medewerkers verschuift door de jaren naar een groep met vele nieuwe ge-
zichten. Vele nieuwe gezichten worden weer vaste waarden, tot op het mo-
ment er weer nieuw bloed nodig is.
Bijna een beetje zoals de drie koningen die komen en gaan. Jaar in, jaar uit.
2020 gaat weer een spetterend toneeljaar worden. De slinger is vertrokken. 
Waar hij gaat eindigen zien we volgend jaar wel...

Op naar het volgende jeneverke,
Op uw gezondheid,

Vanwege heel het bestuur een voorspoedig 2020 gewenst.



Neem een land, genaamd “Hot”. En een ander, genaamd “Her”. Tussen de 
twee landen, als grens, een rivier. En over de rivier een brug. Een man - we 
noemen hem Maarten - wordt - om nog onduidelijke redenen - uitgewezen 
uit het ene land. Hij vertrekt noodgedwongen naar het andere. Maar daar 
mag hij niet in. Dus keert hij weer naar het thuisland.

Ondertussen gaat het leven zijn gangetje. Mensen doen hun dagelijkse din-
gen. Ze hebben zo hun eigen zorgen, hun persoonlijke geluk ook. En terwijl 
het leven, net als de grensrivier, voortkab-
belt, loopt Maarten heen en weer over 
de brug, van de ene douanepost naar de 
andere, en van de andere naar de ene.

Het verhaal is bijna 100 jaar oud. Het ver-
haal is brandend actueel. Zelfs de afloop 
lijkt gisteren geschreven, gebaseerd op 
het journaal van 7 uur. Komt er een op-
lossing voor Maarten? Wil je weten wat 
er gebeurt? Kom dan naar onze voorstel-
lingen op 8, 9, 15 of 16 mei 2020. Breng 
je vrienden mee en laat jullie boeien door 
een intrigerend verhaal! Tot dan?

Reserveren kan via www.arsnoevoo.be of 0468/ 11 69 73

Van Hot naar Her - Chris De Ranter
8, 9 mei en 15, 16 mei 2020

www.arsnoevoo.be
Reserveren voor onze voorstellingen kan via onze website. Indien u vooraf 
betaalt, kost een kaart 9 euro in plaats van 10 euro aan de kassa. 

U kan zich op onze website en facebookpagina inschrijven voor onze 
nieuwsbrief. U ontvangt dan tweemaal per jaar onze Arsenik in kleur in uw 
mailbox. 



Een nieuw jaar is ingezet en dan is het ook stilaan tijd voor de Nacht van Ars-
noevoo. Je weet wel, die activiteit voor Arsnoevoo-leden, ereleden en ieder-
een die er bij wil zijn. 

We vinden het tijd om nieuw leven in de Nacht van Arsnoevoo te blazen. Dit 
zonder te hard aan tradities te raken maar ook weer genoeg om een frisse 
wind te laten waaien door onze zaal Ars aan de Boomsesteenweg 333 op za-
terdag 14 maart. 
 

Op zoek naar een leuk feestje? Zo ‘n feestje met alles er op en er aan? Of 
eerder zo ‘n feestje waar je gewoon lekker je benen kan losgooien en er op 
los dansen tot de muziek stopt? Dat kan op onze Nacht van Arsnoevoo. 

Voor de genieter bieden we een avondvullende formule aan, waar u eerst 
aan tafel schuift voor een heerlijke barbecue. Wat is er nou leuker dan met 
een groep vrienden gezellig te tafelen en te babbelen over koetjes en kalfjes. 

Als afsluiter krijgt u een heerlijk dessert. Dit is meteen ook de start van het 
tweede deel van de avond. Waar we de tafels ruimen voor de dansvloer en 
alle verworven calorieën meteen weer verbranden op die gouwe ouwe, de 
lekkere beat of een goeie plakker.  Op dat moment gooien we onze deur 
open voor iedereen met elastieken benen die met een hapje en een drankje 
zich helemaal willen laten gaan op de dansvloer. 
Geen danser? Geen nood, we zorgen voor een gezellige ruimte waar je kan 
kijken hoe het danst zonder jou. 

Wat kost dit feestje?
Leden, ereleden: etentje + 4 drankbonnen(van €2) én dans : €25
niet-leden : etentje + 4 drankbonnen(van €2) én dans : €35
Voor wie later komt: dessert + 2 drankbonnen(van €2) én dans : 10 euro.

Nacht van Arsnoevoo ‘Refurbished’- 14 maart 2020



Startuur etentje : 19u
Startuur dessert en dans : 21u
Einduur : 02u

Inschrijven :
Via onze website : www.arsnoevoo.be
Via onze telefoon : 0468 11 69 73

De betaling dient op voorhand te gebeuren op BE37 7795 9316 4128



Guy Verstappen wint Geitentrofee
In Wilrijk wordt ieder jaar de geitentrofee uitgereikt. Dit jaar ging deze naar 
Guy Verstappen, speler en regisseur bij Arsnoevoo. Mede dankzij zijn grote 
inzet binnen onze vereniging, 
kon hij deze mooie prijs in de 
wacht slepen. 
Proficiat! 

Geboorte Mil 
Welkom Mil, zoontje van Ka-
trien Verstappen en Stijn Ger-
naey., kleinzoon van Guy en 
Marilena.



Welkom Nell, dochterje van Sara 
Smedts en Kjell Molord. U kent 
Sara zeker en vast nog als Anna uit 
één van onze vorige stukken ‘De 
fantastische Anna’. Proficiat! 

Geboorte Nell 

De regisseur van ons kinderstuk ‘De wonderbaarlijke spiegelkast van 
grotemoe’ had een leuke kinderwedstrijd voorzien. De prijs werd ge-
wonnen door Tuur Segers. Proficiat! 

Winnaar wedstrijd ‘Spiegelkast’ 



Terugblik ‘De bende van Jan de Lichte’
De bende van Jan de Lichte was op z’n minst een apart stuk te noemen. Tot 
de week ervoor voor een buitenstaander niet helemaal duidelijk wat het 
ging worden. De repetities waren wat rommelig en liepen dikwijls in het 
honderd omdat er aan zeer veel gedacht moest worden. Een vuilbak op de 
verkeerde plaats, een verdwenen vest, ... Toch stond er net op tijd een zeer 
krachtig stuk. 

Een stuk met dubbelrollen, waardoor het soms abstract werd. Een stuk met 
zeer mooie belichting, waardoor 
de sfeer tot achteraan in de zaal 
te voelen was. Een absolute meer-
waarde was de live gespeelde 
muziek. De spelers waren prachtig 
expressief geschminkt. De rollen 
werden fantastisch vertolkt. Ieder-
een voelde zich ‘echt’ en dit werd 
ook gevoeld door het publiek. 
Lovende commentaren stroom-
den binnen. Onze regisseur Guy 
Verstappen zette een knap staaltje regie neer. 

Voor Arsnoevoo een gewaagde gok, want een minder goed stuk heeft 
steeds een grote inpakt op onze werkingsmiddelen maar ook op de grootte 
van het publiek voor de volgende stukken. Wij zijn nu, dankzij ‘De bende 
van Jan de Lichte’ ,gerust dat onze voorstellingen gesmaakt worden en dat 
we velen onder jullie nog dikwijls mogen verwelkomen in onze zalen! 

Bent u ook benieuwd wat ‘Van Hot naar Her’ zal brengen? Reserveer alvast 
op www.arsnoevoo.be. 
Komt u graag 2x per jaar kijken naar onze voorstellingen, dan wordt er voor 
u een korting voorzien als ere-lid. Ook hiervoor kan u best onze website be-
zoeken. Tot snel! 

Elke, bestuur Arsnoevoo 



   Uitvaarten - begrafenissen - crematies

VERWILT
Doornstraat 155 - 2610 Wilrijk - tel.: 03/830.01.55

Sint-Bernardsesteenweg 230 - 2020 Antwerpen - tel.: 03/237.75.88

www.verwilt.be

voor een waardig afscheid 



Erelidmaatschap vernieuwen 2020
Met de start van het nieuwe jaar kan ook het erelidmaatschap weer ver-
nieuwd worden.
Dankzij de ereleden hebben wij steeds een mooi startbudget om een voor-
stelling in elkaar te steken. Dank aan al onze trouwe ereleden van de afge-
lopen jaren. Leuk om telkens weer gekende gezichten te zien tijdens onze 
voorstellingen!

Wat houdt dit nu weer in?
Voor 16  euro per jaar bent u erelid en krijgt u per voorstelling die we dit 
jaar spelen één vrijkaart die naar u thuis wordt opgestuurd.
Opgelet: u dient met deze kaart nog wel telefonisch of via onze website te 
reserveren. 
U krijgt ook 10 euro korting op de Nacht van Arsnoevoo.

Hoe word je erelid?
Stort per persoon die graag erelid wil worden 16 euro op onze rekening 
BE37 7795 9316 4128. 
De rest gebeurt daarna vanzelf. 
Opgelet: mededeling bij overschrijven: ERELID + NAAM 

Ereleden



Arsnoevoo kalender 2019
14 maart 2020             Nacht van Arsnoevoo
8 mei 2020     Toneelvoorstelling: Van Hot naar Her 
9 mei 2020        Toneelvoorstelling: Van Hot naar Her 
15 mei 2020             Toneelvoorstelling: Van Hot naar Her
16 mei 2020    Toneelvoorstelling: Van Hot naar Her
27 november 2020           Toneelvoorstelling: Gouden Handjes
28 november 2020           Toneelvoorstelling: Gouden Handjes
4 december 2020                Toneelvoorstelling: Gouden Handjes
5 december 2020                Toneelvoorstelling: Gouden Handjes   

Wedstrijd -  Facebook
Deel onze affiche op facebook en wie weet ben jij wel één van de gelukki-
gen die twee gratis inkomkaarten krijgt voor ‘Van Hot naar Her’. 
Je kan ons terugvinden op www.facebook.be/arsnoevoo
Vind ons leuk en blijf steeds op de hoogte van volgende voorstellingen.

Heb je zin om met je bedrijf of eigen zaak ons een financieel duwtje te ge-
ven? Als sponsor krijg je per voorstelling 2 gratis kaarten, een korting van 10 
euro op onze Nacht van Arsnoevoo en vermelding in ons programmaboekje 
en onze Arsenik. Alle info kan je vinden op www.arsnoevoo.be! 

Sponsor worden?

Zenbaby
Azalealaan 9
2840 Reet
0487682953
www.zenbaby.be
info.zenbaby@gmail.com
Facebook: Zenbaby Rumst



www.groenenborgercopy.be
sneeuwbeslaan 35  B-2610 Wilrijk

Tel.: 03/825 55 67   Fax: 03/825 55 75   mail@groenenborgercopy.be


