
Toneelvereniging “De Vrije Trappers” presenteert : 

Een blijspel in drie bedrijven geschreven door 

Bernd Gombold 
 

Wat ‘n smiesterd 
 

Opvoering met speciale toestemming van het I.B.V.A. Holland bv te Alkmaar 

Na afloop 

Grote verloting 



 

Tipje van de sluier: 

 

Relus Groeneveld, voormalig postbode, is een wethouder van de oude stempel in 
een kleine gemeente. Hij houdt kantoor aan huis samen met secretaresse Marion en 
gemeentebode en jeugdvriend Siep. Hij wil het iedereen graag naar de zin maken en 
speciaal de twee nieuwe import-inwoners die steen en been klagen over de geluids-
overlast van kraaiende hanen, het luiden van de kerkklokken en de repetities van de 
plaatselijke blaaskapel. 
 Zijn pogingen om deze geluidsoverlast te stoppen vallen niet in goede aarde 
bij  Lodewijk, die voorzitter is van zowel de pluimveehouders vereniging als de blaas-
kapel. De situatie groeit de beste man boven het hoofd en hij besluit tot het nemen 
van drastische maatregelen.  Als er dan ook nog een trouwlustige dame een  doorge-
draaide professor op komen draven lijkt de situatie volkomen uit de hand te lopen. 
Ondertussen komt de nieuwsgierige winkelierster van de overkant regelmatig pools-
hoogte nemen van de situatie. 
 Siep, die beschikt over een ongebreidelde fantasie en die volgens Marion een 
smiesterd is, neemt de situatie in handen maar of dat goed afloopt……….? 
 

 

In de tweede pauze is er gelegenheid tot het kopen van loten. 

De verkoop(st)ers komen hiervoor bij u in de zaal langs. 

Kosten: 10 loten voor €5,— (het liefst gepast) 

De verloting vindt plaats na de uitvoering. 

 

Na de verloting is er nog gelegenheid om onder het genot van een drankje even gezellig  
na– of bij te praten. 

 

Rolverdeling: 

Relus:    Edzo Kuipers 
Annie:    Jenny Klok 
Siep:    Jan Poel 
Marion:    Jannie Braxhoofden 
Jans:    Janneke van der Tuuk 
Lodewijk:   Peter van Wijk 
Geertje:    Alie Greving 
Jenne:    Willem Felix 
Zoetebier:   Marcel Kabbedijk 
Roefie:    Ida Philips 

 

Regie:    Sjouk Geertsma 
Souffleuse:   Marja de Jonge  
toneelmeester:  Henk Veen 

 

Wij wensen u veel plezier! 


