
V.U.: Willy Segers, Langeveldstraat 25, 1745 Opwijk Opwijkse cultuurcheques worden aanvaard

Van Pol AnrysRegie Marc Leboeuf

zaterdag 17 - vrijdag 23 - zondag 25 en 
maandag 26 december om 19u30zondag 18 december om 14u30

Wanda’s bonte was

Koninklijke  Toneelvereniging
SterrenregenSterrenregenDe Koninklijke Toneelvereniging Sterrenregen

wenst u een fijne  voorstelling en een super 2017

Bestuur Sterrenregen:
Willy Segers (voorzitter), Daisy Hofmans (secretaris),

Pierre Vanderborght (penningmeester), Bart Van Biesen (Webmaster),
Johan Deleu, Mario Kindermans, Igor Van Den Berghe, 

Bart Van den Bossche, Marcel Vandenmeersche, Anneke Van Rossem.

Drinks DE ROP
DORP 5

1745 MAZENZELE
Tel 052/37 71 85

052/35 52 65

www.lekkervlees.be

www.lekkervlees.be

Bel en Bestel: 052.35.27.75
Erik Vanderborght

Opwijksestraat 18 - 1745 Mazenzele
Heirbaan 166 - 1745 Opwijk

vakhandel

doe-het-zelf met advies

ORGA
Stationsstraat 114-118 - 1785 Merchtem

Steenweg op Merchtem, 125 | 1745 Opwijk
T: 052 55 38 13 | E: info@belle-monde.be

www.belle-monde.be

Sterrenregen - Programmaboekje 2016.indd   1 8/12/16   11:31



Het stuk

Wanda is een jonge vrouw met een bewogen verleden die een gevangenisstraf uitzit 
omwille van illegale straatprostitutie en het dealen van drugs. Na reeds twee eerder 
mislukte pogingen tot voorwaardelijke in vrijheidstelling krijgt ze nu haar laatste kans 
om 2 jaar vroeger dan voorzien vrij te komen. De voorwaarde om definitief vrij te ko-
men is dat ze een job en een vast adres heeft die ze minstens een maand lang behoudt 
én dat ze die maand ook onberispelijk door het leven gaat.
Wanda gaat echter aan de slag bij een oude tante van haar in een verouderde wasse-
rette die op sterven na dood is.
Als na een paar dagen haar ex-pooier en -dealer weer opduikt om Wanda weer voor 
zijn kar te spannen en nog wat later haar ex-celgenote uit de gevangenis ontsnapt en 
zich bij Wanda komt schuilhouden is het hek helemaal van de dam en dreigt Wanda 
binnen de kortste keren terug achter de tralies te vliegen.
In een omgeving vol wasmachines, strijkijzers, wasgoed, waspoeder …leidt dit tot 
knotsgekke en hilarische situaties en een regelrechte aanval op uw lachspieren !

De auteur

Pol is geboren op 04-11-1957 te Gent. Hij is actief in toneelkring “Levet Scone”, Wilsele 
(Leuven) en van  ’90 tot op heden als regisseur . Hij volgde een aantal kleinere oplei-
dingen tot regisseur. In ’98 volgde hij dan een jaar opleiding “Toneel schrijven” bij Ed 
Vanderweyden, zelf toneelauteur en ook Script Editor bij de VRT Tijdens die opleiding 
bleek dat het genre “Intrigekomedie” hem erg goed lag en zijn eerste werk, tevens zijn 
“examen” stuk:“Comme chez Swa” is dan ook een intrigekomedie geworden. Volgende 
stukken staan ondertussen op zijn palmares: “Vier op een rij” , “Kuuroord Fontina”, 
“Per(r)ongeluk”, “De zevende zonde”, “Martha en Mathilda”, “O(p)paal”, en “Te laat”.

De Regisseur

Marc Leboeuf is geboren te Wetteren op 21-04-1951. Theater heeft hem altijd nauw 
aan het hart gelegen. In de jaren tachtig sloot hij zich aan bij de Koninklijke aloude 
rederijkerskamer ‘De Rosiers’ te Dendermonde.
Hij studeerde voordracht en drama middelbare graad aan de academie van Lebbeke 
en drie jaar hogere graad drama aan de academie van Hamme. Hij volgde bij Alain 
Pringels de opleiding regie en dramaturgie aan het Centrum voor Amateurkunsten te 
Gent.
Door zijn beroep kwam hij in contact met de VRT. Zo was hij o.a. te zien in Heterdaad, 
Recht op Recht en Thuis. Bij de start van de politiereeks Witse werd hij aangesteld als 
technisch adviseur voor het lezen van de scenario’s en het verlenen van bijstand en 
advies aan regisseurs en spelers op de filmset. 

Personages, 
in volgorde van opkomst

Robert De Wachter  Bart Van Biesen
Gevangenisdirectrice  Martine Eliano
Wanda Wasteyn   Daisy Hofmans
Tamara Testeroni  Lise Vanderborght
Politieagent   Glenn Abbeloos
Germaine   Isabelle Maesen
Richard    Pierre Vanderborght
Klant    Magda De Plecker
Louis    Willy Segers
Salvatore   Kristiaan Heyvaert
Enrico    Bjorn Deschrevel
Postbode   Glenn Abbeloos
Vincenzo   Geert De Nil
Politiechef   Ineke Segers
Gemaskerde 1   Glenn Abbeloos
Gemaskerde 2   Ineke Segers

Decorontwerp en bouw o.l.v. Marcel Vandenmeersche
m.m.v.    Michel Esselens, Francine Heyvaert, 
    Mario Kindermans, Paul Van Biesen, 
    Pol Vanuytrecht, Désiré Van Gerwen, 
    Igor Van de Berghe, Bart Van den Bossche, 
    Pierre Vanderborght, Erik Vermeir en 
    Ludwig Verbeyst
Licht en klank   Leo Heyvaert en Mario Kindermans
Affiche, programma, PR  Daisy Hofmans, Pierre Vanderborght en 
    Willy Segers
Grime en make-up  Lucinda Callaert
Regie    Marc Leboeuf

Wij danken graag de helpers achter de  toog, in de keuken en alle medewerkers die 
bijgedragen hebben aan deze productie.

Na de voorstelling kan u genieten van smakelijke ‘kip archiduc’, een warme kom 
soep of een breugeliaanse boterham. Bestel alvast tijdens de pauze.

Interesse voor toneel? Info bij onze voorzitter Willy.segers@belgacom.be. 
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