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Speciole donk oon
de heer en mevrouw Poul en Nelly

Vonwildemeersch - Behoeghel
voor hun gostvrijheid.

Donk oon Broconte Rosselle uit Oost-Coppel
voor het oonkleden von het decor.

Te onthouden :

. 23 september : Korelde Blouwerfeeslen

. 24 september : Rommelmorkt

(

Kultuurgemeenschop Horinge
stelt voor



Met "Jeroom & Benzamien" blikt de Kultuurgemeenschap
Haringe terug op de succesreeks van Maurice Balfoort op
de Vlaamse Televisie. ln vele laferelen schetsten we het
leven van twee Brusselse "stieldoeners", maar dan overge-
plaatst in onze Westhoek.
Het begint met de proclamatie van een voordrachtwed-
strijd.
\íe zien Jeroom er Benzamien thuiskomen wdar
Benzamien een pi)nlijke verrassing wacht.
De volgende morgen wordt het nog erger.
Na ankele maanden luisteren we een gasprek af tussen
Jeroom en Pierre , de hovenier.
Ondertussen kijken we in de woonkamer van Benzamien.

ln het tweedeóedrilf zijnwe eenvierÍal jaren ouder.
Benzamien denkt aan "op rust gaön", maar een zekere
Lambeau heeft daar een andere visie op.
Jeroom werkt met zijn nich{1e Liza in zijn charculerie .

ln een nieuw gesprek besluiten Jeroom en Benzamien om
met pensroen te gaan naar "Sacré Coeur" in leper.
We zien he n aankloppen en het eerste contact leggen met
Mère Superieure.
En voor de pauze ztenwe hen in de tuin van het home.

ln het derde óednlf belanden onze vrienden in hel café
"Bij de weewe van Proske". Daar ontmoeten ze Floransche .

Als ze naar huis gaan ontwaken ze uit een droom ...

Maar die droom laat hen niet los en wordt aen rivaliteit dre
uiteinde Iilk beslecht wordt met de "pietjes-bak". ln de
yroegz uuftjes sukkelen ze naar huis ...

ln het vierde óedri)f belanden we op de trouwdag van
Jeroom.
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Personages :

Jeroom Meulebroek

Benzamten Van Snick

Magrietje, zijn dochter

)eannelp, zil n klei nki nd

Joske Ryckewaert, verloofd e Magrietje

Ltza, nichlle van Jeroom

Adrienne, zuster van Benzamien

Ammelielle, kla nt J eroom

Révér ende Mère Supérieur

Soeur Marie des Anges

Fl oransche, heróergierster

Duvernois, pensionair in Sacré Coeur

Pierre, dehovenier

Lambeau, gepensioneerd legerofficier

Dupont, klant Benzamien

Leerlongen van Benzam ien

Melanie, dienster in café

Late voorbijganger

Yoorziller v.d. Jury

Techn. ploeg klank en lrcht

Ioneelmeeslzrs

Decor

Grime

Regie

\M. Neuvllle

A/t. Aernout

B. Souilliaert

l. Deloz

D. Lemahieu

M. Dehaene

C. Deroo

L. Vantomme

N. Behaeghel

S. Vanwildemeersch

M. Dehaene

S. Ryon

K. Caenen

S. Ryon

\Y. Hoet

P. Colpaeft

S. Vanwildemeersch

P. Colpaeft
\M. Hoet

À/r. Veryser

D. Delerue

G. Barbry

B. Dommecent

P. Vanwildemeersch

B. Dommecent

P. Kestelyn

M. Gekiere


