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Op hoop van zegen
naar Herman Heijermans
Zaterdag 15 maart 2014
20.00 uur
Voormalig militair domein Wolfstee
Theaterspektakel brengt een bewerking van het bekende toneelstuk uit
1900 van de Nederlandse schrijver Herman Heijermans (1864-1924). De
als liberaal joods bekend staande schrijver produceerde tal van
toneelwerken met een zeer sociale inslag. Het zeer befaamde “Op hoop
van zegen” gaat over de zware levensomstandigheden van vissers.
Vissersvrouw Kniertje heeft haar man en twee zonen verloren op zee. Reder Bos wil
haar twee nog levende zonen meenemen op zijn schip ‘Op hoop van zegen’. Kniertje
kan geen kant uit: er moet brood op de plank. Ze dwingt haar zonen de zee op. Maar de
vis wordt duur betaald....
Deze voorstelling vormt een locatieproject en zal doorgaan in de legerloods op het oude
militaire domein Wolfstee, naast Wasserij Van Ende en Roxy (Lierseweg, Herentals).
Regie en tekstbewerking:
Jelle De Grauwe.
Spel:
Sam Peeters, Frederic Fockedey, Ellen Cambré,
Isi Bogaerts, Nele Cannaerts, Mart Heylen.
Scenografie:
Anneleen De Causmaecker.
Accordeon:
Barbara Ardenois.
Zang:
Tinneke Claeys of Laura Van Yck en
Greet Op de Beeck.
Voor deze interessante voorstelling bestelden we 20 kaartjes.
Je kan jouw plaats reserveren door aanmelding bij een van onderstaande bestuursleden en door
storting op onderstaande rekening.
Jeannine Beutels
Hubert Vanooteghem

014/ 215570
014/216535

adv.beutels@scarlet.be
hubert.vanooteghem@skynet.be

We spreken onderling dan wel af voor het vervoer.
Prijs van een kaartje : 8 €.
Mededeling
Junior Journalist-wedstrijd 2014
Davidsfonds Herentals organiseerde van 1992 tot 2010 de JJ-wedstrijd in Herentals. Wij waren
daarin tamelijk succesvol want 4 nationale laureaten kwamen uit Herentals
In 2010 zijn we met de organisatie gestopt omdat zowel het aantal inzendingen als de kwaliteit
van de inzendingen sterk gedaald was.
Op initiatief van bestuurslid Jef Haest werd de wedstrijd eind 2013 op bescheiden schaal
gelanceerd voor 5° en 6° jaar lager onderwijs.
Het thema van de wedstrijd was “Oorlog en Vrede”.
Tot onze tevredenheid was de respons van de scholen zeer goed : 66 werkjes uit de Herentalse
scholen Wijngaard, Leertuin en (W)onderwijs.
Eén werk werd geselecteerd voor inzending naar de nationale selectie in Leuven. Het is een
originele en vlot geschreven dialoog “In de wachtzaal van de dokter” van de hand van Neah
Kempenaers van het 5° leerjaar van de school Wonderwijs. Wij wachten met spanning op het
resultaat van de jurering in Leuven.
De laureate las haar werkje voor op Toast Literair 2014 en ontving er ook een boekenpakket
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