
www.dedryesweerden.be 

VZW TONEELKRING 

DE DRYE SWEERDEN 

VARSENARE 

Hansjörg Staelens 

Eva Willems 

Steven Vermandel 

Geert Caestecker 

Mieke Willems 

Gilbert Ketelers 

Heidi Peene 

Lena Baillieu 

Carmen Vanderbeke  

Dieter Patou 

Tom Verhaeghe 

Linda Verhaeghe 

Dick Verhaeghe 

Harry Verhaeghe 

Katerina 

Andreas 

Agent Decraemer 

Agent Delft 

Mevrouw Wagemaker 

Boris 

PERSONAGES 

De regisseur 

De uit Knokke-Heist afkomstige John Schouppe 
volgde op zijn twaalfde opleidingen dictie, 
voordracht en toneel die hij met grootste 
onderscheiding beëindigde. Daarna volgde hij nog 
een zesjarige toneelopleiding aan de academie. Na 
zijn studies was hij op de planken in het Arca-
theater in Gent te zien. 
In zeventien jaar speelde hij zessendertig 
theaterproducties waarvan negenentwintig 
hoofdrollen. 
Hij schitterde o.a. in ‘Piaf’, ‘Enge’, ‘Spoken’ en 
uiteraard in ‘De Drielingsbroers’, de zuiverste 
commedia del’arte. Maar ook in het kader van 
Brugge 2002 vertolkte hij commissaris Van In naar 
het boek ‘Vagevuur’ van Pieter Aspe. 
De intussen naar Brugge uitgeweken freelance 
acteur-regisseur doceerde ook een tijd dictie, 
voordracht en toneel aan de academie en geeft 
workshops toneel voor “Opendoek West- 
Vlaanderen”. In april 2001 regisseerde hij ‘De 
Bruiloft’ van Brecht en won er de eerste prijs van de 
gerenomeerde Thaliawedstrijd. In 2003 won hij de 
publieksprijs van het monologenfestival in 
Geluwveld .En in 2004 won hij de eerste, de tweede 
en publieksprijs van de Thaliawedstrijd met ‘Motie 
van wanorde’ en ‘De knecht van twee meesters’ die 
hij allebei regisseerde. In 2007 won hij een “Gouden 
Meeuw” voor zijn regie “Och mengs” van Stany 
Crets. En in 2008 regisseerde hij mee aan “Oliver” 
naar het boek van Charles Dickens  met een cast 
van maar liefst 53 acteurs. In 2009 maakte hij een 
volwaardig modern totaal spektakel van “Waar de 
sterre bleef stille staan” door Felix Timmermans. De 

Het stuk 

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 sigaretten! Alsof de 
problemen nog niet groot genoeg blijken te zijn, 
worden de vluchtelingen ook nog gezocht door het 
hoofd van de Oost-Europese maffia. De broers willen 
alle twijfels over de slaagkansen 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 gedreven 
om vindingrijke oplossingen te verzinnen. Tom is echt 
wel een geschikte vader en zijn huis is een prima 
omgeving om kinderen fatsoenlijk op te voeden. 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”. Veel kijkplezier! 

De auteur 

Ray Cooney is een tachtigjarige, Britse 
toneelschrijver en acteur. Zijn toneelstukken zijn 
vertaald naar diverse talen en worden wereldwijd 
gespeeld. Zijn meest bekende stuk is “Taxi Taxi”. 
Cooney begon met acteren in 1946 en speelde 
vooral in komische en hilarische stukken. In deze 
periode schreef hij zelf zijn eerste toneelstukken 
zoals “Wie van de drie”. Samen met zijn zoon 
Michael schreef hij de klucht “Tom, Dick en Harry”. 
In 1983 werd hij artistiek directeur in de door hem 
opgerichte Theatre of Comedy Company. In 2005 
werd Ray opgenomen in de Orde van het Britse Rijk 
als eerbetoon aan zijn bijdrage aan de toneelwereld. 
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Kapsalon Marina 
 

Maandag & dinsdag gesloten 
Tel.: 050/ 38 13 44 

Kantoor Jabbeke 
Dorpstraat 4 
8490 Jabbeke 

Tel.: 050/ 81 39 13 
Fax.: 050/ 81 46 16 

GROOT– EN KLEINHANDEL 
Molenstraat 3     8490 Varsenare     T 050/ 39 52 05     M 0474 310 705 

Gistelsteenweg 157b - Varsenare 
OPENINGSUREN: 

van Di tot Vr: 8.00u - 12.00u en 13.30u - 19.00u 
Za: 8.00u - 12.00u en 13.30u - 18.00u 

Zo en Ma gesloten 

Sterk in fietsen 

FIETSENPOLLET.BE 

050/ 38 61 26 


