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Een nieuw speeljaar ging alweer van start. Op onze kalender staan alweer drie mooie to-
neelstukken. We zijn reeds gestart met de repetities van ‘de fantastische Anna’ onder leiding 
van Sven De Smet. Dit stuk kan u komen aanschouwen eind november, begin december. 
Vervolgens zullen de repetities starten van ‘De hofkes’ onder toezicht van Francis Regen-
meuter. U kan in het nieuwe jaar komen meegenieten van onze Nacht van Ars waar lekker 
eten, gezelligheid, babbel en plezier voorop staan. Ook brengen we dit jaar weer een kin-
derstuk: De wonderbaarlijke spiegelkast van grotemoe. Chris De Ranter zorgt hier voor het 
verhaal en de uitwerking. Dit klinkt allemaal eenvoudig in de oren, maar er zit toch wel wat 
werk achter. Acteurs en regisseurs proberen een aangenaam stuk op de planken te zetten 
voor ons vaste publiek. Tevens zien we ook graag nieuwe gezichten in de zaal en ook op het 
podium staat ongekend talent. Zonder onze DIRT ploeg zou er geen decor, geluid en belich-
ting zijn, dus ook daar staan een paar stevige schouders onder. Binnen het bestuur werven 
we ook af en toe een nieuwe kracht aan en kunnen we met blijdschap Thierry Vanderkinde-
ren verwelkomen. U ziet, wij werken er hard aan om u een avond vol humor, gezelligheid en 
ontspanning te schenken. Tot in zaal Ars! 

Speeljaar 2018 - 2019 

Nieuwe wetgeving - Arsenik blijven ontvangen
Ook wij kregen de opdracht om ons ledenbestand te updaten en aan iedereen toelating te 
vragen voor het gebruiken van de persoonlijke gegevens. 

Bij deze delen wij u met pijn in het hart mee dat dit de laatste Arsenik is die u zal ontvangen. 
TENZIJ u ons mailt of schrijft dat wij uw adresgegevens mogen gebruiken om de Arsenik te 
versturen. Indien u ons reeds op de hoogte bracht, mag u dit bericht negeren. De nieuwe 
gegevens gaan in vanaf januari 2019. 

Dit kan door onderstaand strookje terug te sturen naar Arsnoevoo, 
Krijgslaan 92, 2610 Wilrijk of te mailen naar bestuur@arsnoevoo.be 
met uw juiste gegevens. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ik, ___________________________________________ (naam) geef 
toelating om volgende gegevens te gebruiken binnen Arsnoevoo:

Adres: ____________________________________________________

    ____________________________________________________

Telefoonnummer: ___________________________________________

E-mail: ____________________________________________________

Handtekening: 



De fantastische Anna - Sven De Smet
Na ‘Blankenberge’ en ‘Appartement met plat dak’ begin ik met ‘de fantastische Anna’ aan 
mijn derde stuk als regisseur.  Toen ik het stuk de eerste keer las, had ik direct een beeld 
voor ogen hoe ik het op de planken wou krijgen... maar makkelijk zou het niet worden. De 
fantastische Anna is een komedie die start als een stoomtrein, maar uiteindelijk voorbij flitst 
als een hogesnelheidstrein, en waar toch zo veel details moeten in uitgewerkt worden.  
Vijf acteurs zijn reeds enthousiast aan het werk gegaan om in hun personage te kruipen.  
Alle vijf gaan ze de uitdaging aan om u een stuk te brengen over aantrekken en afstoten, 
de kleinmenselijke kantjes naar boven te brengen en zeker en vast uit hun comfortzone te 
treden.

De fantastische Anna brengt het verhaal 
van de dienstmeid van Marthe en Guido. 
In de chique loft is ze zowel verantwoor-
delijk voor het dagelijkse onderhoud en 
probeert ze zowel haar baas als bazin te 
behagen. Ze doet haar jobke met duide-
lijk één doel voor ogen: er zelf beter van 
worden.
Al snel blijkt dat ze hier harder moet voor 
werken dan ze zelf had kunnen denken.
Als ze plots verantwoordelijk blijkt te 
worden voor de herinrichting van het 
appartement, de renovatiewerken van 
alle tochtgaten en van chocolademelk op 
de meest ongunstige momenten... blijkt 
ze voor een moeilijke opdracht te staan. 
En natuurlijk staat er nog zo veel meer 
te gebeuren, maar daarvoor moet je zelf 
maar even komen kijken.

De fantastische Anna is een stuk van de 
Franse, maar in Zwitserland geboren, 
toneelschrijver met Italiaanse roots Marc Camoletti.  Enkele jaren geleden werd Boeing 
Boeing, wat beschouwd wordt als zijn grootste werk, reeds door Arsnoevoo opgevoerd. Nu 
is het dus de beurt aan zijn allereerste stuk.

‘La bonne Anna’ zoals het stuk origineel heette, werd in 1958 door Camoletti geschreven en 
werd nadien door het professionele theater maar liefst 1300 keer opgevoerd in 55 verschil-
lende landen.  Nu dus ook in ons eigen Wilrijk. En ondanks dat het stuk dus 60 jaar oud is, 
blijft het brandend actueel en uit het dagelijks leven gegrepen thema. Want wees gerust, 
zowel in 1958 als in 2018 was het gras niet altijd groener aan de andere kant van de heu-
vel...

Graag tot bij de opvoeringen.



Het zit er op; het is voorbij... en het is mooi geweest, mijn eerste regie. En als ik dan zo eens 
achterom kijk, voel ik alleen maar warme emoties. Niet in het minst van mijn spelers. Het was 
écht een gevarieerde ploeg mensen: de jongste werd in de voorstellingsperiode 14, de oud-
ste wordt in oktober 70. Verschillende spelers, zowel jonge als oudere, speelden hun eerste 
volwaardige rol in een ‘echt’ toneelstuk. Niet vanzelfsprekend om daar een ploeg, een team 
van te maken. Maar spelenderwijs groeide de band. Omdat er openheid was, humor, begrip 
en ondersteuning. Zàlig om met zo ‘n mensen te mogen werken. Daarbovenop voelde ik de 
steun en de toewijding van de andere bestuursleden en van de dirt- mensen. Het is duidelijk: 
een regie is het werk van een hele groep.

Schouderklopjes kreeg ik van andere regisseurs en dat doet deugd! Zij zagen nog wel wat 
werkpunten - hoe kan het ook anders - maar ook veel potentieel. Zij stonden een paar weken 
voor de première nog wat sceptisch: over de inhoud, de setting, sommige scènes, sommige 
spelers,... Maar na de première waren ook zij overtuigd: Het was goed zó! Ook de schrijfster 
was vol lof. Het was met een bang hartje dat ik haar reactie afwachtte. Ik had immers nogal 
wat geschrapt, veranderd, aangepast aan de tekst en de inhoud, vooral in de laatste scène. 
Maar ze was heel blij en tevreden met het resultaat.

De meeste voldoening echter kreeg ik van het publiek. Hun reacties waren echt hartverwar-
mend. Vooral tijdens de opvoering. Het was meestal muisstil in de zaal. De mensen luisterden 
écht naar de dialogen, of naar de telefoongesprekken. Ze zagen écht de expressie op het 
gezicht van de zwijgende acteurs. “Stil spel” zoals wij dat noemen. En ja, misschien was het 
ook wel zo stil omdat sommige spelers moeilijk te verstaan waren. Roepen terwijl de persoon 
tegen wie je spreekt vlak voor je neus staat, is niet evident!

Vaak werd er monkelend en soms voluit gelachen. Omdat de situaties herkenbaar waren? 
Omdat het een beetje “F.C. De Kampioenen” was zonder de kampioenen? Af en toe werden 
mensen gecharmeerd of ontroerd door een meer intimistische scène. Maar altijd waren de 
toeschouwers ‘mee’, volgden aandachtig het verhaal dat zich voor hun ogen afspeelde. 

En natuurlijk gaf de reactie van de kijkers nà het stuk nog het meeste voldoening. Vooral van 
mensen van wie je weet dat ze eerlijk hun mening durven zeggen, dat ze je het wel zouden 
zeggen als het slecht was geweest. Er waren opmerkingen - natuurlijk waren die er; ik heb ze 
zelf ook! - maar over het algemeen had iedereen er van genoten.

Dit was dan mijn eerste stuk. Zo ‘n omschrijving impliceert dat er misschien een tweede 
komt... Ik weet het niet. Het was wel heel intens. En bij wijlen zenuwslopend. Er komt zóveel 
op je af! We zien wel. En mocht het zo zijn, dan zie ik jullie heel graag weer terug. Daar doen 
we het toch voor: een warm publiek een gezellige avond bezorgen. Tot ooit!

            Chris De Ranter

Terugblik - Met die gast niks dan last



De hofkes - Regie: Francis Regenmeuter
17,18, 24, 25 mei 2019

Na de winterstop komen de eerste volkstuinders opnieuw naar hun ‘hofkes’. Zo maken we 
kennis met Gust, Fons, Bernard en Bruno. Hoewel het er op hun tuintjes dikwijls heel vrolijk 
aan toegaat, zijn het in feite alle vier heel eenzame mensen die om diverse redenen hun 
huis ontvluchten. Bij elkaar, op de tuintjes waar de tijd lijkt stil te staan, vinden ze nog echte 
vriendschap.

Tot er plots een nieuwe tuinder verschijnt. Een vrouw! Zonder het te willen, dreigt ze het 
zorgvuldig uitgebalanceerde mannenwereldje te ontwrichten. Wie is zij? Wat drijft haar 
naar de tuintjes?

DE HOFKES Is een stuk vol tegenstellingen. Zwalpend tussen bitterheid en vrolijkheid, tussen 
hoop en wanhoop, wil het in zijn menselijkheid vooral heel herkenbaar zijn.

Zet onze speeldata alvast in je agenda! 



Arsnoevoo kalender
23, 24 november ‘18 Toneelvoorstelling: De fantastische Anna
30 november ’18  Toneelvoorstelling: De fantastische Anna
1 december ‘18  Toneelvoorstelling: De fantastische Anna
16 maart ‘19  Nacht van Arsnoevoo
17, 18 mei 2018  Toneelvoorstelling: De hofkes
24, 25 mei 2018  Toneelvoorstelling: De hofkes

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. 

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

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

Innige deelneming
Hubert Smeuninckx



De eerste stapjes van Jeroen
Toen Chris me belde op mijn verjaardag en me vertelde dat ze een nieuw stuk ging regisse-
ren bij Arsnoevoo en dat ze daarin een rolletje voor mij had, kon mijn dag niet meer stuk. 
Wat een geweldig verjaardagscadeau!

Toen ging het alleen maar bergop. Tijdens de eerste repetitie gingen we allemaal in een 
cirkel staan om de groep te leren kennen. Die viel meer dan mee. De eerste echte repetitie 
voor mij zorgde direct voor een band met mijn tegenspelers en die werd alleen maar sterker 
naarmate de voorstelling dichterbij kwam.

Ook het spelen deed ik liever en liever. Ook al gingen de eerste repetities wat stroef, naar-
mate het aantal gespeelde scènes vorderde, nam ook mijn speelplezier toe. Tegen het einde 
van de repetitie keek ik al uit naar de volgende maandag of donderdag.

Wat zal ik nooit vergeten? De Rudi zijn ‘cruise op de Nijl met zicht op zee’ en Alice haar ‘ap-
pekes’ en ‘esbattementen’. “Met die gast, niks dan last” was een ongelooflijke ervaring. Nog 
eens een dikke merci!

Jeroen van de Velde, alias “de facteur”



www.groenenborgercopy.be
sneeuwbeslaan 35  B-2610 Wilrijk

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

Apotheek Baute

Heb je zin om met je bedrijf of eigen zaak ons een financieel duwtje te geven? Als sponsor 
krijg je per voorstelling 2 gratis kaarten, een korting van 5 euro op onze Nacht van Arsnoe-
voo en vermelding in ons programmaboekje en onze Arsenik die twee maal per jaar naar 
bijna 400 adressen wordt opgestuurd.

Alle info kan je vinden op www.arsnoevoo.be! 

Sponsor worden?


