
De regisseur

Peter Desauter is zowat opgegroeid met het toneel toen

zijn ouders in de jaren '60 acteerden bij De Valk. Op zijn

twaalfde speelde hij reeds mee in het schooltoneel en bij

Jeugd en Toneel te Brugge. Later was hij gedurende een

paar jaar lesgever "spreekvaardigheid en verbale

expressie" in de Jeugd- en Muziekschool te Varsenare.

Als acteur was Peter Desauter reeds meermaals actief bij

de Koninklijke Toneelvereniging Kunst Adelt -

Steenbrugge en De Valk - St.-Andries.

Verschillende amateurgezelschappen, waaronder Kunst

Adelt - Steenbrugge, Hoger op - Kortemark, De Plugge en

Het Nieuw Violiertje - Brugge deden reeds een beroep op

hem voor de regie.

Dit jaar komt hij voor de tweede keer terug naar eigen

bodem en engageert hij zich met de Drye Sweerden om u

een aangename avond toneel te bezorgen.

Hij was tevens medewinnaar van enkele eervolle 

toneelprijzen: 

• Het Koninklijk Landjuweel met 'Het Belang van Ernst' 

van Oscar Wilde

• Het Hansajuweel met 'Er valt een traan op de tompoes' 

van Annie M.G. Smidt

• Provinciaal Toneeltornooi 2009 met ‘Ongelikt’ van Bart 

Moeyaert

VZW TONEELKRING

DE DRYE SWEERDEN

VARSENARE

www.dedryesweerden.be

Auteur : Franck Didier
Regie : Peter Desauter35 jaar de Drye Sweerden

Voor het concept moeten we terug naar het kerstfeest van

KWB-KAV Varsenare op 28 december 1974.

Het werd een zeer korte dracht, want amper zeven maand

later, in juli 1975, werd een weliswaar flinke boreling

boven de doopvont gehouden ! De kersverse ”kerngroep

van 7” peters en meters, plukten uit het wapenschild van

de Gemeente Varsenare de naam “DE DRYE

SWEERDEN”.

De nieuwe toneelgroep start heel gemotiveerd en bewijst

reeds in januari 1976 zijn productiviteit met de opvoering

van een éénakter met de wel erg toepasselijke titel :

“HELP,IK LEEF”, van John Tolly.

De stichtende kerngroep van zeven, de opvolgers -

bestuurders, de opeenvolgende groepen spelende- en op

welke manier dan ook helpende leden, regisseurs, de

gemeente en de sponsors, en niet in het minst de steeds

trouw gebleven grote groep van toeschouwers, hebben er

voor gezorgd dat er in Varsenare een flinke 35-jarige te

vieren valt.

“DE DRYE SWEERDEN” , 35 JAAR JONG, IN DE FLEUR

VAN HAAR LEVEN !!!!

Personages

Isabelle Carmen Vanderbeke

Madame Ramo Lena Baillieu 

Dokter Faustin Olivier Verhiest 

Meneer Saint-Hilaire Rik Vansteeland 

Madame Blondin Mieke Willems 

Michel Garcia Gilbert Ketelers 

Mireille Garcia Diane D'Hoop

Thomas Hansjörg Staelens

Elsa Galois Eva Willems

Grime Olga Monteyne

Sandra Calliauw

Tekststeun Heidi Peene
Gilbert Himpens

Verantwoordelijken Lieven Clarysse
klank en licht Jeroen Vercruysse

Verantwoordelijken Roger Clarysse
decorbouw Christian Degryse

Kaartenverkoop Gilbert Ketelers
Gisela De Grave

Medewerkers

Met dank aan de talrijke medewerkers voor 
hun hulp en steun tijdens de repetities en 

voorstellingen!

Het stuk / de auteur

Madame Ramo, een soort Hyacinth, is een vaste cliënte

van tandarts dokter Faustin en denkt dat alles toegelaten

is. Ze heeft vreselijke tandpijn en wil onmiddellijk

behandeld worden. De agenda van de tandarts zit overvol

en de tandartsassistente Isabelle is niet van plan om

madame Ramo zonder afspraak binnen te laten. Daarom

kampeert ze al sedert vier uur in de vroege morgen voor

de praktijk. Zonder afspraak kan alleen wanneer een

patiënte afzegt of voor haar plaats maakt. Ondertussen

komen de patiënten één voor één de wachtzaal binnen.

Elk met hun verhaal. Ze probeert dan maar op

eigenzinnige manier de andere patiënten weg te jagen.

Daar gaat ze werk van maken...

“Wachtzaal Story” is een blijspel van de Franse auteur

Franck Didier. Zijn creaties omvatten hoofdzakelijk

komedies, waarin humor sterk primeert. Hij wil zich echter

niet beperken tot het louter humoristische aspect en voegt

daarom altijd enkele andere ingrediënten aan het recept

toe, wat leidt tot de nodige originaliteit.



Kantoor Jabbeke
Dorpstraat 4 . 8490 Jabbeke
Tel.:  050 81 39 13
Fax.: 050 81 46 16

Gistelsteenweg 157 B

8490 Varsenare

050 / 38 61 26

E-mail : jan.pollet@telenet.be

Delcour
Brood en Banket

Gistelsteenweg 82 – 8490 Varsenare

Tel. 050/38 65 67

Specialiteit: diverse broodsoorten

BROOD & BANKET TAVERNIER
Oude Dorpsweg 72

Varsenare

Tel. 050/38 84 61

Ontbijt op bed

Specialiteiten:

Krieketaart – Bavarois – Special – Boterkoeken

Speculoos – Dessert Fourré – Petits Fours – Botertruffels

Steeds roomijs in 1/2 l – ijstaarten op bestelling

Doorlopend open van 7u tot 19u

Gesloten op maandag en dinsdag

Torhoutsesteenweg 138

8210 Zedelgem

Tel 050 20 19 90 . Fax 050 28 12 25 . GSM 0477 66 79 74

Sanitair & Verwarming & Airconditioning

Andy & Patricia Schollier – Inghelbrecht

Gistelsteenweg 41, 8490 Varsenare

BTW BE 866 574 442

Noordzandstraat 93

8000 Brugge

050 / 34.42.26

Legeweg 168
B-8020 OOSTKAMP

E-mail: claeys@wol.be
Tel: +32 (0) 50 35.08.81
Fax: +32 (0) 50 37.04.10

info@confiserieblomme.be

Met dank aan de personen die rekwisieten 
en andere attributen ter beschikking 

gesteld hebben


