
 
UITNODIGING 

Toneel op vrijdag 25 november 20.00 uur in gebouw Irene. 
 

Plaatselijk Belang en Oranje Vereniging Witharen organiseren 
een toneelavond met toneelgroep Ommerkanaal met de titel; 

 

As het te bont wor  

Aaldert	  Snieders	  en	  zien	  vrouw	  Tina	  hebt	  een	  modern	  boerenbedrief	  net	  boeten	  het	  dorp.	  Aaldert	  is	  boer	  in	  hart	  en	  
nieren.	  Hij	  melkt	  100	  koeien	  en	  hef	  ok	  nog	  aordig	  wat	  jongvee	  op	  stal.	  Toen	  ze	  nog	  in	  het	  dörp	  woonden	  vün	  Tina	  
‘t	  boeren	  leven	  zo	  kwaad	  nog	  niet.	  De	  	  kinder	  waren	  nog	  thuus	  en	  ze	  kun	  goed	  met	  buurvrouw	  Grietje.	  Mar	  nouw	  
ze	  in	  	  het	  veld	  woont	  mist	  ze	  de	  anspraak	  van	  Grietje	  en	  de	  reurigheid	  van	  het	  dorp.	  De	  zeuns	  bent	  gaon	  studeren	  
en	  komt	  af	  en	  toe	  nog	  ies	  een	  weekend	  in	  huus,	  mar	  eet	  en	  slaopt	  dan	  allenig	  mar,	  dus	  zo	  gezellig	  is	  dat	  ok	  niet.	  
Aaldert	  zien	  moe	  woont	  bij	  heur	  in.	  Tina	  hef	  er	  op	  an	  drungen	  dat	  het	  menskie	  eigen	  gedielte	  zul	  kriengen	  in	  het	  
neie	  huus,	  ze	  kan	  niet	  zo	  best	  met	  heur	  schoonmoe.	  Schoonmoe	  kan	  ok	  niet	  met	  Tina,	  mar	  wol	  niet	  op	  zukzelf	  ,	  ze	  
wil	  de	  boel	  in	  de	  gaten	  hollen,	  zogenaamd	  om	  te	  helpen.	  Bertha	  is	  een	  bemeuizuchtigwieffien,	  ze	  is	  het	  nooit	  iens	  
west	  met	  de	  keuze	  van	  Aaldert	  veur	  Tina.	  Ze	  haar	  zolf	  Annie	  op	  het	  oog,	  een	  volgzaam	  en	  gedwee	  wicht,	  met	  niet	  
veul	  meer	  boven	  de	  ogen	  as	  wenkbrauwen.	  Bertha	  is	  aordig	  doof,	  volgens	  Tina	  veural	  as	  heur	  uutkomt.	  En	  as	  ze	  de	  
bril	  niet	  op	  hef	  is	  ok	  nog	  zo	  kippig	  as	  wenkbrauwen.	  
	  

	  
	  

	  

Het wordt ongetwijfeld een gezellige 
avond. 
In de pauze houden we een verloting om 
de onkosten te drukken. 
 
 
De catering wordt verzorgd door Café 
Witharen. 
 
 

Om alvast in de agenda te zetten: 
Zaterdag 7 januari is de 
nieuwjaarsreceptie in gebouw Irene. 
	  

 


