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Poul en Nelly Vonwildemeersch-Behoeghel voor 27 ioor gostvriiheid

René en Cecile Boone - Ryon von 'SintJoseph'

en Simonne Mohieu voor het meubiloir

Guy Vonryckeghem voor de technische ondersteuning
(verkoop, verhuur herstel von verreikers, minigrovers en onder moteriool)

Fronk Verdru en Sofie Pottyn voor hun rodiostemmen

de Koninkliike Hormonie De Volksvreugd von Proven

het grote teom medewerkers voor en ochter de schermen

te onthouden dqlo:

. zoterdog 25 september: Kqrel de Blquwerverkiezing

. zondog 2ó september: rommelmqrkt
met muziek en ei-koning
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Het verhool speelt zich of oon het einde von de zestiger ioren
in een typisch dorpscofé ergens in De Westhoek. Het cofé is

een tweede thuis voor de meest typische dorpsfiguren: de
dronkoord, de dorpsgek, de schoolmeester, de gorde... Ze
ziin er thuis, vinden ol long blindelings de weg noor de keu-

ken en ze brengen er heel wot tiid door.

De zoon von het cofé is een beloftevol renner en het hele dorp
leeft met hem mee noor het Belgisch kompioenschop voor
nieuwelingen. De supportersclub ziet hem ol kompioen, de
mosseur heeft de honden vol met de verzorging en de notobe-
len en het dorpsmuziek stoon ol kloor voor een eventuele kom-

pioenenviering. Moor er is ook trogiek; de voder von de ren-

ner, zelf een oud-renner, is no een incident oon een rolstoel
gekluisterd en de gezondheid von de inwonende tonte
Germoine goot er zienderogen op ochteruit. Voeg doorbii een

politieke dorpsvele die ziin wortels kent in de tweede wereld-
oorlog en ie weel zo dot ie kloor zit voor Vlooms volkstoneel
'pur song'.
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spelen voor u:

Voleer Moerten (voder):

Vonne (vrouw von Voleer):

André (zoon en renner):

Hildeke (dochter):

Germoine (inwonende tonte):

Erik (zoon von meester Verhelst):
Mong (vriend von Voleer):

Miel (de mosseur):

Gorde:
Burgemeester:

Fee Verhoeghe (minnoor von Vonne|:

Aline (dorpsvrouw):
Sonio (lief von André):
Ginette (buurvrouw):
Meester Verhelst:

Stof Colle:
Zotte Frons:

Schepenen:

Fonfore:

klonk en licht:

decor:

toneelmeesters:

grime:

regie:

Korel Coenen

Nelly Behoeghel
Dovid Vonwíldemeersch

Stefo ni e Vo nwi I d e m ee r sch

Chrisfine Deroo
Kris Couwet
Willy Neuville
Stef Ryon

Christophe Kinoo
Lourens Soint Germoin
Dany Lemohíeu

Mortíne Boone

Honnelore Bourrée

Noncy Defever

Morc Gekiere
Wim Hoel
Kevin Correin
Dirk Top

en Gregory Pormenlier

muzíkonten von de
Koninkliike Harmonie
De Volksvreugd von Proven

Geert Borbry,

Doniël Delerue

en Morc Veryser

Aloin Dessein, Kris Couwet,
Gregory Pormentier en

Dovid Vonwíldemeersch

Paul Vonwildemeersch

en Dirk Top

Pierre Kestelyn

Eddy Huys
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