
Een boerencowboyklucht van 
AUTEUR: Walter Baele REGIE: Bart Cardoen 

VZW TONEELKRING 

www.dedryesweerden.be 
DE DRYE SWEERDEN 

VARSENARE 

KAARTENVERKOOP 
VVK: €7 -12JAAR: €4 

0472 27 69 25 - elke werkdag van 19u tot 21u 
tickets@dedryesweerden.be of www.dedryesweerden.be  

PLAATS 
SPC Hof Ter Straeten Varsenare Toneelzaal Fresnere 

VOORSTELLINGEN 
zaterdag 9 november 2013 om 20u 
zondag 10 november 2013 om 15u 
vrijdag 15 november 2013 om 20u 
zaterdag 16 november 2013 om 20u 
vrijdag 22 november 2013 om 20u  
zaterdag 23 november 2013 om 20u 



PERSONAGES 
Vader Vanneste 
Moeder Vanneste 
Dees Vanneste 
Tiest Vanneste 
Cordule Vanneste 
Indiaan Sterke Bizon 
Cowboy Thelma 
Cowboy Louise 
George Mac Donald 
Postbode 
Dokter 

Rik Vansteeland 
Lena Baillieu 

Geert Caestecker 
Olivier Verhiest 
Diane D’Hoop 

Steven Vermandel 
Griet Trioen 

Carmen Vanderbeke 
Dorian Stevens 

Raissa De Visch 
Nele Vandycke 

WORTELS 
Welkom in Amerika, het land van de stars en de stripes, het 
land van de cowboys en de indianen, het land van prairies met 
zijn bizons en zijn cactussen, het land met de grootste graan-
schuur van de wereld, het land met de grootste vrijheid tot 
ondernemingschap, hét land van de vrijheden,...het beloofde land. 
Zo dacht ook vader Vanneste en hij besloot met zijn gezin, de 
grote overtocht naar Amerika te maken. Hij verliet zijn boerde-
rij in Varsenare en zocht met zijn vrouw en drie kinderen het 
geluk in Amerika. Als hardwerkende Vlaming werd hij er groot-
grondbezitter en leverde er het graan voor een grote jeneversto-
ker: O'Hara. 
Moeder Vanneste kan er echter haar draai niet vinden, haar 
wortels liggen in de boerderij in Varsenare. Daarom beraamt ze 
een plan om terug te keren naar haar geboortedorp. Zal dit 
plan lukken? Er is immers nog het liefdesverhaal van dochter 
Cordule dat voor heel wat heibel zorgt. Hiermee ontstaat er een 
familievete tussen de Vannestes en de O'Hara's, en dreigt er 
een oorlog tussen de cowboys en de indianen! 
Het volledige verhaal wordt u verteld door cowboys Thelma en 
Louise die het allemaal meemaakten. Luister naar het familiele-
ven van de Vannestes, het leven zoals het gebeurd is... 


