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Zeewolde, 12 april 2020

Voorwoord
De doelstelling van de stichting1 is het verbreden van het culturele aanbod van professionele
podiumkunsten (theater) aan (en ondersteund door) de inwoners van Zeewolde. Het verwachte
bereik per activiteit is minimaal 200 bezoekers, het maximale aantal bezoekers is 250. Een plek waar
alle inwoners elkaar kunnen ontmoeten: Hét theater van Zeewolde. Hierdoor wordt de
gemeenschapszin in Zeewolde bevorderd en komen bevolkingsgroepen met elkaar in aanraking die
niet vanzelfsprekend zijn. Deze doelstelling is opgenomen in de statuten.
Eén van de wijzen waarop het bestuur de genoemde doelstelling invult is door de lokale organisatie
van het Nationaal Theaterweekend in Zeewolde. Het weekend werd dit jaar voor het eerst
georganiseerd. Het evenement vond plaats van vrijdag 24 tot en met zondag 26 januari 2020 in The
Lux.
Daarnaast organiseerden we een drietal voorstellingen buiten het Nationaal Theaterweekend om.
Rest ons nog de bezoekers, maar ook de vrijwilligers en de sponsoren te bedanken, zonder deze
betrokkenen was de organisatie van professioneel theater in Zeewolde niet te realiseren.
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Inleiding
Na een jaar van pionieren en vooral gedreven door enthousiasme kwamen we er achter dat de
inwoners van Zeewolde duidelijk behoefte hebben aan professionele theatervoorstellingen. Uit de
positieve reacties in de media, maar ook in enquêtes werd ons gevraagd “vooral door te gaan”.
Dit heeft het bestuur dan ook opgepakt door zichzelf verder te professionaliseren. Op het gebied van
social media, een heuse nieuwsbrief, verdere uitbouw van de ondersteuning door vrijwilligers en
zelfs de organisatie van een theaterweekend!
Helaas moest Tim van Oosten als bestuurslid aftreden. De drukke werkzaamheden als gevolg van de
verdere groei van The Lux belemmerden hem om zich volledig in te kunnen zetten voor
ZeewoldeLIVE. Met Marja Appel hebben we een goede opvolger gevonden. Naast het inwerken en
het besturen heeft ze zich voornamelijk ingezet voor de nieuwsbrief en de kindertheatervoorstelling.
Naast de gevraagde inzet van de vrijwilligers, bleken zij ook een belangrijke spil in de communicatie
(via Facebook) te zijn, mede dankzij hen hebben we meer bekendheid gekregen.
Ook droeg natuurlijk de samenwerking met de diverse media (kranten en radio) mee aan de
naamsbekendheid. Daarnaast waren we prominent aanwezig op de cultuurmarkt en op de
kerstmarkt.
In het seizoen 2019-2020 organiseerden we een zestal voorstellingen, op 20 september samen met
de Cultuurmakelaar trad Cabaretgroep Piepschuim op met hun voorstelling “Grote Woorden”. De
laatste theatertoer van Enge Buren, Basta!, vond plaats op 16 november.
In Zeewolde werd op 3 dagen een theatervoorstelling georganiseerd in het theater van The Lux. Op
vrijdag 24 januari speelde Theater van de Klucht de klucht “Heel Holland Lacht”. De tweede dag,
zaterdag 25 januari trad cabaretière Nathalie Baartman op met “Breek!” Een kindervoorstelling was
ook onderdeel van het theaterweekend; GarageTDI speelde de voorstelling “Reismuis”.
Ter afsluiting van het theaterseizoen waren de dames van Vuile Huichelaar op 29 februari in
Zeewolde met “Morgen begint nu!”.
In de volgende zes voorstellingen schrijf ik de terugblik per dag.

Vrijdag 20 september
Op vrijdag 20 september trapte cabaretgroep Piepschuim het seizoen af met de voorstelling Grote
Woorden. Samen met de cultuurmakelaar is Piepschuim naar Zeewolde gehaald, ’s middags traden
de artiesten op in De Levant voor middelbare scholieren en geïnteresseerde docenten.
Uit onderstaande tabel blijkt de verkoop van de kaarten per groep:
Flextickets

#tickets
82
82

De gasten kwamen niet alleen uit Zeewolde, zoals blijkt uit onderstaand overzicht:
Woonplaats
Zeewolde
Utrecht
Amersfoort
Zwolle

#tickets
76
3
2
1
82

In de pers ontvingen we positieve recensies, zowel in de Blik op Zeewolde, bij de Lokale Omroep
Zeewolde als in de Zeewolde Actueel.
De mannen van Piepschuim, bestaande uit het duo Robbert Koekoek (muzikant en theatermaker) en
Cor Burger (schrijver, zanger en gitarist), trapten met hun energieke voorstelling ‘Grote woorden’
afgelopen vrijdag in The Lux het theaterseizoen van Zeewolde LIVE af voor een enthousiast publiek.
Met een mix van muziek en cabaret, vol relativerende, soms wat satirische humor, over waarheden
en onwaarheden, namen ze het publiek al snel voor zich in. De heren mogen de taal graag een beetje
oprekken, zoals ze het zelf verwoordden. “Want zo ontstaat er een extra laag.” Cor Burger nam de
tekst en begeleiding op gitaar voor zijn rekening. Robbert Koekoek vulde dat aan met zijn grote
mimiek, aandoenlijke pantomimespel en zijn enorme muzikaliteit. De multi-instrumentalist speelde
ogenschijnlijk net zo gemakkelijk op de saxofoon, de klarinet als de melodica. Zelf uit verschillende
fietsbellen, op rij gemonteerd op een enorm stuur, wist hij mooi melodietje te halen. Waanzinnig
goed waren de opzwepende instrumentale nummers op saxofoon en gitaar. Dat was niet alleen
genieten voor het publiek. Het plezier in het spelen spatte van het podium! Het bracht Piepschuim een
staande ovatie!2
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fotograaf: Jawad Maakor

Door de Lokale Omroep Zeewolde vond registratie van de voorstelling plaats
https://www.lokaleomroepzeewolde.nl/zeewolde-nieuws/video/piepschuim-bezorgt-eenverrassende-avond-in-the-lux

Zaterdag 16 november
Enge Buren waren het eerste seizoen van ZeewoldeLIVE al in The Lux geweest. Toen met de
voorstelling Vreemde Vogels, nu een terugblik op de afgelopen 25 jaren met de titel Basta! Het was
dan ook het laatste seizoen voor de muzikale cabaretiers in het theater.
Uit onderstaande tabel blijkt de verkoop van de kaarten per groep:
Flextickets

#tickets
203
203

De gasten kwamen niet alleen uit Zeewolde, zoals blijkt uit onderstaand overzicht:
Woonplaats
Zeewolde
Almere
Hierden
Dronten
Ermelo

#tickets
189
4
4
4
2
203

In de pers ontvingen we positieve recensies, zowel in de Blik op Zeewolde, bij de Lokale Omroep
Zeewolde als in de Zeewolde Actueel.
‘Enge buren’ bestaat uit het trio Pyr Tilma (Bob), Henk van der Weijden (Bep) en Michiel Bos (Bram).
De drie komen oorspronkelijk uit Arnhem en traden voor het eerst met elkaar op op 10 augustus
1993. Aanvankelijk gebeurde dat als straattheater en op feesten en festivals, zoals Lowlands (2005).
In 2004 werd de overstap naar het theater gemaakt. Van de acht shows die volgden, is ‘Basta’ de
laatste. Met 225 bezoekers zat The Lux zaterdagavond vrijwel vol. De laatste binnenkomers werden
met applaus begroet, waardoor de stemming er meteen goed in zat. ‘Gerda’ en ‘Kale Leo’ uit de
voorste rij waren de hele avond het onschuldige mikpunt. Echt interactief was de wisselwerking met
het publiek overigens niet, daarvoor waren de reacties uit de zaal te veel geregisseerd. Muzikaal zat
de show heel sterk in elkaar. Voor het publiek was er regelmatig een soort feest van herkenning, als
er parodieën voorbijkwamen op nummers van Queen, The Bee Gees en David Bowie. Er kwamen zelfs
artiesten uit het ‘hiernamaals’ langs, onder wie ‘Manke N.’, ‘Koos A.’ en ‘Paulus de B.’. Heel knap was
de vertolking van een nogal beschonken André Hazes, waarbij de tekst van zijn nummers consequent
werd verhaspeld (‘Verliefd beetje een’ en ‘Bloed, tranen en zweet’). Er zat veel meer absurds in de
show en daarom bleef het de hele avond genieten. Na de pauze bespraken de heren hun naderende
afscheid. Bep kondigde aan dat hij zich tot (zingende) buschauffeur zou omscholen, terwijl Bram al
had gesolliciteerd als conciërge bij Ouwehands Dierenpark. Bob vertelde dat hij waarschijnlijk
uitvaartverzorger werd. IJzersterk was het liedje dat hij daarvoor had bedacht: ‘Mag ik dan bij u
spelen?’ (een variant op het bekende nummer van Claudia de Breij). ‘Enge buren’ had geen bepaalde
boodschap voor het publiek. Niemand kon het bijvoorbeeld oneens zijn met het gevoelige nummer
over vluchtelingen. Het enige lied waarin iets geëngageerds doorklonk, was ‘Jezus is een vriend van
mij’. Bob kon dat wel zingen, maar Bep en Bram wezen hun maat erop dat christenen er regelmatig
een potje van maakten. Prompt schakelde Bob over op Boeddha en later op Allah, maar dit was
volgens de andere twee van hetzelfde laken een pak. Uiteindelijk bedacht Bob dat ‘Niemand’ zijn

vriend was. ‘Niemand’ kon de toekomst immers voorspellen en je kon dus ook maar het beste op
‘Niemand’ vertrouwen. Toch klonk er in de laatste regel van het lied weer enige twijfel door: “Als je
eenzaam sterft, staat Niemand aan je bed.” Prompt had Bob er in zijn toekomstige functie als
uitvaartverzorger iets op bedacht: “Je mag mij altijd bellen.”

Aan het eind van de voorstelling kwam ook het bekendste nummer van ‘Enge buren’ nog even langs,
‘Pizza Calzone’, op de melodie van ‘Se bastasse una canzone’ van Eros Ramazotti. Na het applaus en
de bloemen keerde drs. P nog even uit het hiernamaals terug. Hij had voor ‘Basta’ de passende
uitsmijter: “Nou, dit was het dan maar. De uitgang is daar!”3

fotograaf: Studio Loerijzer

Een mooie rapportage door de Lokale Omroep Zeewolde:
https://www.lokaleomroepzeewolde.nl/zeewolde-nieuws/video/gezellig-avondje-uit-in-zeewoldemet-basta-enge-buren
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Vrijdag 24 januari
Op vrijdag 24 januari trad Theater van de Klucht op met Heel Holland Lacht. De organisatie van het
Nationaal Theaterweekend stimuleert om naast de reguliere voorstelling ook nevenactiviteiten te
organiseren om de toegang tot het theater zo laag mogelijk te krijgen.
We hebben ervoor gekozen om de voorstelling uit te breiden met ondersteuning van lokale
Cabaretgroep JAMmer. Zij hielpen mee met de ontvangst van de gasten, het plaatsen van de gasten
in de zaal en mede verzorgen van het pauze-arrangement.
Na afloop van de voorstelling werd een afterparty georganiseerd door het verloten van een taart
door de hoofdrolspeler en daarnaast een optreden van de lokale zanger Mike Klein.
In samenwerking met het lokaal kerspakket en het KBO (Katholieke belangenorganisatie voor
ouderen) is extra aandacht besteed om gasten te werven voor de voorstelling.
Uit onderstaande tabel blijkt de verkoop van de kaarten per groep:
Flextickets
KBO
BGL*
Lokaal kerstpakket
Contant

#tickets
157
56
10
4
3
230

*BGL (BankGiroLoterij) is één van de sponsoren van het Nationaal Theaterweekend en als
tegenprestatie hebben zij recht op maximaal 10 gratis kaarten per voorstelling.
De gasten kwamen niet alleen uit Zeewolde, zoals blijkt uit onderstaand overzicht:
Woonplaats
Zeewolde
Lelystad
Otterlo
Spakenburg
Dronten
Huizen
Nieuwegein
Ermelo
Almere
’t Harde
Amersfoort
Onbekend

#tickets
183
15
10
4
4
2
2
2
2
2
2
2
230

In de pers ontvingen we positieve recensies, zowel in de Blik op Zeewolde, bij de Lokale Omroep
Zeewolde als in de Zeewolde Actueel.
‘Theater van de Klucht’ beet vrijdagavond het spits af met een hilarische parodie op Heel Holland
Bakt, onder de ietwat voor de hand liggende titel ‘Heel Holland Lacht’. De drie acteurs van het

gezelschap gaven samen gestalte aan maar liefst 13 personages in het stuk, en dat mag op zich al
een prestatie genoemd worden. En verder was het klucht zoals klucht moet zijn: licht hysterische
types, lekker uitvergroot geacteerd, goed voor voortdurend gegrinnik en om de haverklap een
lachsalvo bij het publiek dat het allemaal zeer kon waarderen. Een avondje ongecompliceerd vermaak
dat erin ging als koek4.

fotograaf: Erik van der Burgt
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Zaterdag 25 januari
Cabaretière Nathalie Baartman trad met haar voorstelling Breek! Op tijdens de tweede
voorstellingsdag.
Het nevenevenement, de lokale dameszangroep “De Zingende Dames”, kon helaas geen doorgang
vinden.
Uit onderstaande tabel blijkt de verkoop van de kaarten per groep:
Flextickets
BGL*

#tickets
120
6
126

*BGL (BankGiroLoterij) is één van de sponsoren van het Nationaal Theaterweekend en als
tegenprestatie hebben zij recht op maximaal 10 gratis kaarten per voorstelling.
De gasten kwamen ook uit omliggende plaatsen, zoals blijkt uit onderstaande tabel.
Woonplaats
Zeewolde
Harderwijk
Nijkerk
Huizen

#tickets
118
4
2
2
126

In de pers ontvingen we positieve recensies, zowel in de Blik op Zeewolde, bij de Lokale Omroep
Zeewolde als in de Zeewolde Actueel.
Iets (maar niet veel) steviger kost viel zaterdagavond te verteren bij het cabaretprogramma ‘Breek’
van Nathalie Baartman. Ze staat bekend om haar prominente Twentse tongval. Dat zoiets een ‘issue’
is als je op het toneel staat, dat weet ze zelf ook wel, maar ze was eventueel commentaar fijntjes een
stapje voor: “Ie zult wel denk’n, sie proat net as ons’ burgemeester!” En inderdaad: de burgemeester
kon hoogstpersoonlijk bevestigen dat hij en zij ooit streekgenoten waren, en dat je zoiets altijd blijft
horen. Met die tongval dus besprak Baartman de dingen van de dag: toch maar vegetarisch, vooral
Fair Trade-producten, een vérgaande obsessie voor spullen uit de kringloopwinkel en nog veel meer.
Niet echt opzienbarend, wel heel grappig5.
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fotograaf: Jochem Jurgens

Zondag 26 januari
Ook voor de kinderen willen we een professionele theatervoorstelling bieden. Theatergroep
GarageTDI wist met haar voorstelling Reismuis de aanwezige kinderen (en hun ouders) te
enthousiasmeren.
De opkomst viel tegen, slechts 21 verkochte kaarten. Via de kerstactie van de centrumondernemers
en de actie van de Rotary Club Zeewolde waarbij kaarten werden gegeven aan kinderen via de AKZ
(Arme kant van Zeewolde) kwam het kaartenaantal op 56 stuks.
Er is veel aandacht besteed aan de promotie via de Cultuurmakelaar, de basisscholen, de lokale pers
(zowel krant als radio) als ook een knutselactie. Tijdens de kerstmarkt werden knutselkaarten aan
kinderen gegeven, waarbij ze een theatervoorstelling konden knutselen en vervolgens in te leveren
bij Expert Zeewolde. Alle ingezonden knutselwerken werden beloond met vrijkaarten voor de
kindervoorstelling.
Uit onderstaande tabel blijkt de verkoop van de kaarten per groep:
Flextickets
Rotary Club Zeewolde
Vereniging
Centrumondernemers
Zeewolde

#tickets
21
25
10

56
Alle gasten kwamen uit Zeewolde.
Na afloop van de voorstelling kregen de kinderen een (zelfgemaakte) traktatie in de vorm van een
muis.
Ook was er een Meet-en-Greet met de Reismuis en konden de kinderen met een Instant camera op
de foto met deze muis. De fotosessie was mede mogelijk gemaakt door Foto René Tuinte.
In de pers ontvingen we positieve recensies, zowel in de Blik op Zeewolde, bij de Lokale Omroep
Zeewolde als in de Zeewolde Actueel.
Kindertheater maken is een vak apart. Alles in het klein. Letterlijk (klein toneel, klein gezelschap),
maar ook figuurlijk, want het is spektakel maken op de hurken. De spelers van ‘Garage TDI’ verstaan

dat vak. Zondagmiddag hielden de spannende avonturen van Reismuis Dingeman de aandacht van
alle kleine bezoekers gevangen, maar meegebrachte mama’s, papa’s, oma’s en opa’s kwamen ook
aan hun trekken. In toneel met twee lagen à la De Fabeltjeskrant kan een ondeugend Frans liedje of
een Brexit-grap het heel goed doen. Leuk bedacht, goed uitgevoerd6.

fotograaf: Hesterliena Wolthuis

De Lokale Omroep Zeewolde legde het weekend vast
https://www.lokaleomroepzeewolde.nl/zeewolde-nieuws/video/nationaal-theaterweekendzeewolde.

6

https://zeewolde-actueel.nl/algemeen/drie-maal-voor-een-tientje-naar-het-theater

Zaterdag 29 februari
Het theaterseizoen voor ZeewoldeLIVE werd afgesloten met Vuile Huichelaar, Morgen begint nu!.
Twee dames van Mrs Einstein gaven voor voornamelijk vrouwen een inkijk in hun leven en de rol van
de mannen daarin. Voorafgaand aan de voorstelling ontstonden al leuke initiatieven om met een
verrassend programma terug te komen het volgend theaterseizoen.
Uit onderstaande tabel blijkt de verkoop van de kaarten per groep:
Flextickets
Lokaal kerstpakket
Contant

#tickets
141
4
3
148

De gasten kwamen niet alleen uit Zeewolde, zoals blijkt uit onderstaand overzicht:
Woonplaats
Zeewolde
Amersfoort
Harderwijk
Rotterdam

#tickets
142
2
2
2
148

In de pers ontvingen we positieve recensies, zowel in de Blik op Zeewolde, bij de Lokale Omroep
Zeewolde als in de Zeewolde Actueel.
Zaterdagavond 29 februari werd opnieuw de rode loper uitgerold voor een avondje cabaret in eigen
dorp. Deze keer konden we in The Lux genieten van Vuile Huichelaar met hun show ‘Morgen begint
nu!’. De dames Saskia van Zutphen en Paulette Willemse (u kent ze misschien ook van Mrs. Einstein)
namen het publiek, of beter gezegd de dames uit het publiek, mee op een bijzondere vakantie naar
een subtropisch eiland. Mannen waren van harte welkom maar ze moesten wel het een en ander aan
(voor)oordelen incasseren. Voor mannen gold dan ook: ‘Betreden op eigen risico’. Gelukkig werd die
soep niet zo heet gegeten als werd aangekondigd…

Het feest begon al direct bij binnenkomst. De dames stonden zelf bij de ingang om de bezoekers
welkom te heten; met enorme sombrero’s op hun hoofd en in exotische gewaden. De kleurrijke
ontvangst ademde vakantie, zodat de sfeer er al in zat voordat de voorstelling begon.

Na een verrassende en vrolijke reis komen ze aan op hun onbewoonde eiland in de Caribbean met
flamingo’s en een palmboom. Daar denken ze na over wat ze nu eigenlijk nog willen, wat moet er nog
op de bucketlist. De titel van de voorstelling is het antwoord op deze vraag ‘Morgen begint nu’. Dus
hoppa… weg met al die toekomstplannen en gewoon genieten van vandaag!

Sketches werden afgewisseld met bekende meezingliedjes. En dat meezingen was geen probleem
voor het publiek op deze zaterdag. Uit volle borst werden Schipbreukeling (van Annie M.G. en Harry
Bannink, Leef (André Hazes Jr) en veel andere klassiekers mee gegalmd. Kortom: lekker lachen, lekker
zingen en een vrijbrief om nú van het leven te genieten. Ontspanning pur sang.7

fotograaf: Joris van Bennekom

De Lokale Omroep Zeewolde maakte een mooie reportage
https://www.lokaleomroepzeewolde.nl/zeewolde-nieuws/video/zeewolde-live-vuile-huichelaar.
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Evaluatie
Na afloop van de voorstellingen vragen we de bezoekers via de website, Facebook, schermen in de
foyer en bedankkaartjes om een digitale evaluatieformulier in te vullen.
Ondanks het beperkte gebruik hiervan, leren we als organisatie steeds weer de lat een stukje hoger
te leggen.
De meeste bezoekers (75%) willen graag meer dan 3 maal naar theater in het dorp. Het programma
van ZeewoldeLIVE sluit daarmee goed op de behoefte aan. De diversiteit van aanbod maakt het voor
alle theaterbezoekers interessant. Bij voorkeur gaan de bezoekers naar muzikaal cabaret 75%.
Algemeen aandachtspunt is de financiering. Ondanks het grote enthousiasme van het Zeewoldens
publiek zijn er onvoldoende bezoekers om quitte te draaien. Voor het komend seizoen richten we op
gemiddeld 150 (betalende) gasten per voorstelling. Het bestuur onderzoekt subsidiëring, sponsoring
en donateurs (Vrienden van ZeewoldeLIVE) en gaat goedkopere voorstellingen zoeken (onder andere
try outs) met een bekende persoon als publiekstrekker.

Samenvattend
We kijken als bestuur terug op een geslaagd theaterseizoen in Zeewolde!
De vele uren die we als bestuur hebben gestoken in de organisatie heeft ervoor gezorgd dat veel
Zeewoldenaren hebben genoten van professionele theatervoorstellingen. De reacties in de pers, via
Facebook en evaluaties waren heel positief.
Zoals uit voorgaande uiteenzetting blijkt hebben meerdere sponsoren een bijdrage in natura of in
geld, door de aanschaf van tickets, gedaan.
Ook hebben de vrijwilligers een grote bijdrage geleverd, tijdens de voorbereidingen (onder andere
via persberichten en bemensing kraam op Kerstmarkt), tijdens de opbouw van het toneel en de zaal
en de bezetting van de garderobe zijn in totaal 12 vrijwilligers actief geweest.
En hiermee heeft de stichting ZeewoldeLIVE het voor elkaar gekregen dat Zeewolde weer een eigen
theater met professionele theatervoorstellingen vergelijkbaar qua niveau van ons omliggende
theaters. Iets om trots op te zijn!

