
VOORSTELLINGEN 

VR  9 NOV 2012 om 20u 

ZA 10 NOV 2012 om 20u 

ZA 17 NOV 2012 om 20u 

ZO 18 NOV 2012 om 15u 

VR 23 NOV 2012 om 20u 

ZA 24 NOV 2012 om 20u 

 

PLAATS 

SPC Hof ter Straeten Varsenare 

TONEELZAAL FRESNERE 

VVK: €7 -12JAAR: €4 

www.dedryesweerden.be 

VZW TONEELKRING 

DE DRYE SWEERDEN 

VARSENARE 

Een klucht van auteur: Ray Cooney 

Vertaling: John Vermeulen 

Regie: John Schouppe 



PERSONAGES 

TOM, DICK & HARRY 
Tom en Linda gaan een baby adopteren. Het wordt 

de gelukkigste dag van hun leven, althans, als 
Toms broers, Dick en Harry, niet besloten hadden 
hen te komen helpen. Het resultaat van hun 'hulp' 
zijn twee illegale Kosovaarse immigranten, een 

versneden lijk en een lading gesmokkelde sigaret-
ten! Alsof de problemen nog niet groot genoeg blij-
ken te zijn, worden de vluchtelingen ook nog ge-
zocht door het hoofd van de Oost-Europese maf-
fia. De broers willen alle twijfels over de slaagkan-
sen van de adoptie doen verdwijnen en opereren 
enkel uit goede wil. Het is tenslotte je familie! Met 
de komst van de dame van het adoptiebureau en 
wat wijkagenten wordt Tom tot het uiterste gedre-
ven om vindingrijke oplossingen te verzinnen. Tom 
is echt wel een geschikte vader en zijn huis is een 
prima omgeving om kinderen fatsoenlijk op te voe-

den. Maar uitgerekend vandaag hangt alles wat 
met haken en ogen aan elkaar. Morgen komt een 

nieuwe dag want nog erger kan het niet worden, of 
toch wel? Gooi alles eens goed door elkaar in de 
grabbelton of visput en we krijgen “ Tom, Dick en 

Harry”.  

 

Tom Verhaeghe 

Linda Verhaeghe 

Dick Verhaeghe 

Harry Verhaeghe 

Katerina 

Andreas 

Agent Decraemer 

Agent Delft 

Mevrouw Wagemaker 

Boris 

 

Hansjörg Staelens 

Eva Willems 

Steven Vermandel 

Geert Caestecker 

Mieke Willems 

Gilbert Ketelers 

Heidi Peene 

Lena Baillieu 

Carmen Vanderbeke  

Dieter Patou 

KAARTENVERKOOP 

VVK: €7 -12 JAAR: €4 

Bij familie Ketelers-De Grave, de Manlaan 36 Varsenare 

0472 / 27 69 25  - elke werkdag van 18u tot 20u 

www.dedryesweerden.be of tickets@dedryesweerden.be  


