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31 december 2017 was een bijzondere dag, wist de website van VRT NWS me te vertellen.  
Het was namelijk de laatste dag dat iedereen die volwassen was, geboren was in de jaren 
negentienhonderd, en iedereen die geboren is in de jaren tweeduizend nog niet volwassen 
was. Is 2018 dan echt de start van een nieuwe generatie?

Bij Arsnoevoo waarschijnlijk niet.  Al bijna 90 jaar brengen we met ons toneelgezelschap 
theater voor groot en klein en met een lach of een traan.  Er zijn dus al wel enkele genera-
ties versleten… Toch is er de laatste jaren al heel wat nieuw bloed verschenen op het po-
dium, achter de schermen of als medewerker tijdens de voorstellingen. Nieuw bloed dat 
harmonieus vermengd geraakt met de oude vertrouwde spelers en medewerkers…
En toch merken we dat er iets aan het veranderen is.  In de voorbereiding tot de stukken 
van 2017 merkten we dat we geregeld nieuwe namen zagen verschijnen op onze reserve-
ringslijst. Een pak nieuwe namen die zich harmonieus tijdens de voorstelling mengden met 
ons trouwe vaste publiek.

Bedenk daarbij dat er hoe langer hoe meer signalen komen dat de generaties van de nine-
ties en de nillies hun digitale wereldje graag enkele uurtjes willen stopzetten. Dat er hoe 
langer hoe meer mensen een week of maand proberen los te komen van de sociale media 
of zelfs van hun smart-phone… Mogen we dan hopen dat hoe langer hoe meer van deze 
jonge mensen de warmte en gemoedelijkheid van het rode doek, van de theaterzaal en van 
de personages op de scène komen opzoeken?

Laat ons dus eerlijk wezen… theater is niet op sterven na dood.  Theater kent (of kende) 
misschien een winterdipje, maar wie heeft daar soms geen last van? Als de warmte van de 
zon het voorjaar elke keer opnieuw kan doen bloeien, waarom zou jullie warmte dan niet 
kunnen zorgen voor een heropleving van het volkstheater?

Voor 2018 wens ik jullie allemaal, naast de klassieke en o zo belangrijke goede gezondheid, 
dan ook graag enkele leuke theaterstukken, de gezellige warmte om met vrienden of fami-
lieleden te komen genieten van een leuke, warme en hartelijke avond volksvertier, te komen 
genieten van ons theater, van de grote familie van Arsnoevoo. Ik verwelkom jullie allemaal 
graag op één van onze volgende voorstellingen.  

    Namens het bestuur van Arsnoevoo, de beste wensen voor 2018!
                  Sven 
   

Gelukkig nieuwjaar 



Terugblik ‘t Is nooit te laat
‘t Is natuurlijk nooit te laat om nog even een artikel te schrijven over het vorige stuk. 
‘t Is natuurlijk nooit te laat om deze ganse ploeg nog eens een dikke vette pluim te geven 
voor zowel het proces en het product!
En ‘t is nooit te laat om straks op de Nacht van Ars daar een stevig pintje op te drinken.
Evi, Natalie, Jan, Glenn en Thierry, bedankt voor de fijne repetitietijd. Ik heb gehoord dat Ri-
chard ondertussen al terug binnen mag bij Suzan en dat Linda de dagelijkse flauwe moppen 
van Peter probeert te doorstaan. 

Toneelspelen gaat niet enkel over vier geslaagde opvoeringen. Toneelspelen is onze hobby 
die we gedurende drie maanden twee avonden per week beoefenen. Bijna dertig repeti-
ties waarbij we proberen SAMEN te groeien naar een fijn eindproduct. En wat is dat super 
als alle neuzen in dezelfde richting wijzen. Wat is het fijn als we voelen dat iedereen elkaar 
steunt, ook al is het niet altijd even makkelijk om in een razend drukke werkweek tegen half 
acht op onze scène te staan. Natalie zette de eerste weken in haar regiedebuut de grote lij-
nen uit. Door de rolwissel, kwam de regie dan bij mij te liggen. Natalie, ‘t is nooit te laat om 
toch nog eens een volledig stuk te regisseren. Dat komt er zeker wel eens van. 

Ondertussen zijn alle decorsporen van dit stuk verdwenen, zijn alle verjaardagsslingers, ka-
dertjes en lichteffectjes goed opgeborgen en zijn alle cava- en roséflessen tot op de bodem 
geledigd. Tien andere spelers claimen nu de scène voor de volgende productie. We wensen 
ze veel succes en wij... wij blijven deze toffe toneelervaring koesteren. Natuurlijk bij Arsnoe-
voo, ons groepeke dat binnenkort 90 kaarsjes mag uitblazen! 

Guy Verstappen
regisseur

En Guy... hij zag dat het goed 
was!
(Marilena deed regieassis-
tentie)



In dit huis woont een gewoon gezinnetje: vader is bediende, moeder is verpleegster, de 
zoon zit op kot en de dochter zit in haar laatste jaar middelbaar. Papa heeft een goede maat 
en dochterlief een nieuwe vriendin. Maar welke rol speelt de facteur in dit verhaal? En de 
kat, wat heeft dat beest misdaan? Er zit alvast een haar in de boter wanneer de inwonende 
moemoe en haar roddelzieke vriendin de situaties die zich in huis voordoen en de dingen 
die er gezegd worden verkeerd begrijpen. En - het is een feit - de schoonzoon gaat niet hele-
maal vrijuit. Hij stapelt de stommiteiten op. Inderdaad: Met die gast niks dan last! 

Met die gast niks dan last - Regie: Chris De Ranter
18, 19 mei en 25, 26 mei 2018



Beste vrienden van Arsnoevoo,

Op zaterdag 3 maart nodigen wij jullie allemaal uit op dit jaarlijks evenement.
Alle jaren worden wij door onze traiteur verwend met een heerlijke BBQ. Dit jaar gooien 
we het graag eens over een andere boeg. Het diner zal bestaan uit een rijkelijk en uitge-
breid pasta-buffet. Met verschillende soorten pasta’s en dus voor elk wat wils. Ook dit jaar 
zullen wij u van een avondvullend programma voorzien.

Zoals goede gewoonte vinden jullie het inschrijvingsformulier bij deze Arsenik. Ereleden 
betalen 25 euro, anderen 30 euro. Inschrijven kan tot 23 februari 2018.
Jullie zijn allemaal welkom om 19.00u in zaal Ars om er wederom een geweldige avond van 
te maken.

Menu: 
Walking diner formaat carpatio
Pasta pesto met zalm en scampi

Lasagne
Pastasalade met zuiderse groentjes

Roquette, parmazaan
3 kleine dessertjes p.p.

Nacht van Arsnoevoo



Arsnoevoo kalender
3 maart 2018   Nacht van Arsnoevoo
18 mei 2018   Toneelvoorstelling: Met die gast niks dan last
19 mei 2018   Toneelvoorstelling: Met die gast niks dan last
25 mei 2018   Toneelvoorstelling: Met die gast niks dan last
26 mei 2018   Toneelvoorstelling: Met die gast niks dan last

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 ‘Met die gast niks dan last’. 
Je kan ons terugvinden op www.facebook.be/arsnoevoo
Vind ons leuk en blijf steeds op de hoogte van volgende voorstellingen.
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KOM EENS RONDNEUZEN 

IN ONZE KRINGWINKELS!  

Mortsel 
Borsbeeksebinnenweg 51 

Lier 
Antwerpsesteenweg 387 

Kontich 
Prins Boudewijnlaan 1 

Duffel 
Hondiuslaan 46 

Kessel 
Grote Steenweg 55 
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