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Nacht Van Arsnoevoo
De Dienstlift



Woordje van de voorzitter 

Beste leden en lezers,

Twee jaar geleden op 13 maart 2020 viel ongeveer alles stil. Je weet wel 
waarom!  Ook het volledig cultuurleven en dus ook ons toneelgebeuren 
lag op apegapen. Veel is er dan ook niet te vertellen. En toch! De toekomst 
lacht ons hopelijk toe. Mag het?

Vorig jaar in september 2021 werden onze repetities enthoesiast heropge-
start. Door Corona complicaties bij  spelers en medewerkers  moesten de 
voorstellingen van november/december van ‘Denk aan mij’ echter worden 
afgelast. Deze productie werd dan verschoven naar het voorjaar van 2022 
met opvoeringen in de lente. Recent moest evenwel een lid van de cast, 
zeg maar onze  ploeg, onder het mes met een lange herstelperiode voor de 
boeg. Opnieuw tegenslag. Het stuk lijkt wel vervloekt schreef de regisseur.
 ‘ 
De Dienstlift’ komt nu, laat  ons hopen, op de kalender met voorstellingen 
in mei a.s.  

Inmiddels heeft het bestuur door en met optimistische bril de program-
matie  tot en met het najaar 2023 vastgelegd.. Hopelijk moeten wij niet 
opnieuw schakelen en herprogrammeren en blijven ons tegenslagen van 
welke aard ook bespaard. Wij duimen alvast.

Zonder corona complicaties nodigen wij u allen met familieleden , vrienden 
en wie het maar belieft hartelijk uit op zaterdagavond 19 maart - vaderdag 
ofte Sint Jozef met primavera voor de wielerliefhebbers - op DE NACHT van 
ARSnoevoo met bbq en dans plus live muziek en dj Cis. Een leuke en ont-
spannende avond waarop wij eindelijk nog eens kunnen bij babbelen en 
de beentjes strekken. Tot dan afgesproken?

Thierry Vanderkindere

Vernieuwde Nacht Van Arsnoevoo
19 maart 2022 - zaal Ars - Boomsesteenweg 333 Wilrijk

Na enkele jaren verplicht stil gelegen te hebben, zijn we dit jaar vastbe-
sloten om er opnieuw in te vliegen. Om naar aloude gewoonte een ‘Nacht 
van Arsnoevoo’ op poten te zetten. We zitten inderdaad met een knal-
drang! En willen er dan ook een knaleditie van maken.

Wat mag u van ons verwachten? 
We zetten de traditie van gezellig samen tafelen voort. Er wacht ons een 
overheerlijke barbecue. Een maaltijd die ons al stilletjes naar de zomer 
doet verlangen. Slager Dirk Tack zorgt voor een piekfijn gevulde tafel. De 
animatie wordt verzorgd door ‘Vos live’. Joris Vos is een Vlaamse singer/
songwriter uit Limburg die al meer dan 12 jaar ervaring heeft in rock, pop, 
country & folkmuziek. Geweldige muziek gegarandeerd terwijl je eet.

Het is een ‘vernieuwde’ Nacht dus we voegen er dan ook vernieuwende 
elementen aan toe. Indien je dat wenst, kan je de maaltijd overslaan en 
enkel mee komen dansen en feesten. DJ Cis zorgt voor de nodige sch-
wung. Eindelijk nog eens de beentjes uitslaan! Wie verlangt daar niet 
naar?
  Praktisch:

Wie mee komt smullen, wordt verwacht rond 19 uur voor de aperitief.

Leden en ereleden betalen hiervoor 25 euro (eten én feesten!)
Niet-leden vragen wij 35 euro.
Niet-eters verwelkomen we vanaf 21 uur. Zij betalen slechts 5 euro inkom!

Opgelet! We spelen op veilig en vragen daarom uw CovidSafeTicket !

Inschrijven kan via de website: www.arsnoevoo.be  
of telefonisch op het nr 0468 11 69 73

Nodig je vrienden en familie uit 
en dan zien we u graag terug op 19/3!



Arsnoevoo kalender 2022

zaterdag 19 maart   Vernieuwde Nacht van Arsnoevoo

vrijdag 13 mei    Toneelvoorstelling: De dienstlift
zaterdag 14 mei   Toneelvoorstelling: De dienstlift
vrijdag 20 mei    Toneelvoorstelling: De dienstlift
zaterdag 21 mei   Toneelvoorstelling: De dienstlift

vrijdag 25 november  Toneelvoorstelling: Tot de dood ons scheidt
zaterdag 26 november  Toneelvoorstelling: Tot de dood ons scheidt
vrijdag 2 december   Toneelvoorstelling: Tot de dood ons scheidt
zaterdag 3 december  Toneelvoorstelling: Tot de dood ons scheidt

De Dienstlift - Regie Marc Fransen
Van Harold Pinter

Twee rare mannen, Gust en Ben,  zitten ’s ochtendsvroeg ergens in een 
kelder in Antwerpen. Waar ze vandaan komen… en wat ze daar doen… 
dat weten ze amper zelf. Of misschien toch net wel. En is het dat dan 
waarom er alleen vreemde, grappige, cassante, onnozele gesprekken op-
borrelen. Komen ze ooit echt te weten wat ze daar in die kelder komen 
doen? En gaat de toeschouwer het te weten komen? 
Weet Harold Pinter, de schrijver van dit stuk, het wel? Hij is een Nobel-
prijswinnaar Literatuur.. dus Cis en Marc Fransen, die gestalte geven aan 
die vreemde figuren, denken van wel. Maar misschien verandert dat nog, 
terwijl ze aan het repeteren zijn… en misschien zelfs nog tijdens de voor-
stellingen.
Ik hoor het u al zeggen… ‘Bwaakes: wereldliteratuur. Zware kost!’ Wel, dat 
is het net niet! De situatie, de gesprekken en de figuren zijn zo vreemd dat 
het een klucht wordt… zoals het echte leven dat ook is.
Marc en Cis, vader en zoon Fransen, hebben het stuk bewerkt naar het 
Antwerps, Antwerpse herkenbare situaties en voorzien van muziek. En als 
je die twee kent, dan weet je dat het bij Arsnoevoo gensters gaat geven.
Kleine anekdote over een ander stuk van Harold Pinter (Het Verjaardags-
feest) geeft al een beetje de sfeer mee:

Een dame schreef een brief aan Pinter:
‘Verklaar mij alstublieft drie dingen uit Uw stuk. 
(1) Wie zijn die twee indringers? 
(2) Waar komt Stanley vandaan? 
(3) Zijn die mensen allemaal normaal?’
Pinter schreef terug:
‘Kunt U Uw brief nader verklaren? Ik begrijp de volgende dingen niet. 
(1) Wie bent U? 
(2) Waar komt U vandaan? 
(3) Gaat U in Uw omgeving voor normaal door?’

En waarom het stuk ‘De Dienstlift’ heet, dat moet u zelf komen ontdekken. 
Misschien krijg je dan ook de antwoorden op alle bovenstaande vragen.



Wedstrijd
Wie kan onderstaand geheimschrift ontcijferen?

MDQ GH   OLFKWH
Tip 1: Het is een personage uit een toneelstuk dat reeds twee maal werd  
opgevoerd bij Arsnoevoo.

Tip 2: Hij was niet alleen! (Het is dus een man!)

Tip 3: Hij leefde in een ver verleden maar werd in de 21ste eeuw weer  
tot leven gewekt.

Weet je om wie het gaat? Stuur dan je antwoord naar bestuur@arsnoevoo.
be en win een leuke prijs! Succes!

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

Op 17 januari 2022 werden Chris De Ranter (bestuurslid) en Carl Sysmans  
(medewerker) opnieuw trotse grootouders van een flinke kleindochter 
Niene, tweede dochtertje van acteur Dennis Sysmans en medewerkster 
Ilke Bonjean. We wensen  de kleine spruit een zonnige toekomst!

Proficiat!




