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Toneelkring Sint-Rembert
Feest in

Den T’Ater

”Nieuw logo:

COMING SOON”



Rijkelijk, reusachtig, revolutionair: 
Een Rembert-nieuwjaarsfestijn

Een nieuw jaar, een nieuw begin en - waarom ook niet? - een 
nieuw logo. De Schoonste Toneelkring Ter Wereld trapt 2014 
in stijl af. Op zaterdag 1 februari geven we een feestje en 
stellen we meteen het nagelnieuwe Rembert-logo aan u voor. 
En dat dient gevierd. We verwachten u volledig in thema.

Op het menu staan: rabarber, rachellekes, raclette, radijzen, 
raki, ramenas, rapen, raponsjes, ratatouille, ravioli, reebok, 
ribbetjes, ricotta, rijstpap, rillette, rivierkreeft, Rochefort, 
rode kool, roggevleugel, rollade, rolmops, rooibosthee, ros-
bief, rozijnenbrood, rucola, rundergehakt, rustieke roodbaars-
carpaccio. En daags na het nieuwjaarsfestijn: reflux!

De deejay hebben we afgebeld: we luisteren naar de radio. Als 
er toch een playlist volgt, dan bestaat die uit Rachmaninov, 
Radiohead, Randy Newman, Ravel, Ravi Shankar, Ray Charles, 
Raymond van het Groenewoud, Red Hot Chili Peppers, Red 
Zebra, R.E.M., Robert Palmer, Robbie Williams, Rocco Gra-
nata, Roger Waters, Rolling Stones, de Romeo’s, Roy Orbison, 
Roxette en Roxy Music. Of iets van Boney M (Ra Ra Rasputin, 
lover of the Russian queen).

Ook van u verwachten we het een en ander: vertrek allemaal 
vanuit Roeselare, Ruddervoorde of Rio de Janeiro. Maak de 
verplaatsing in een Rolls Royce, rolstoel of Renault (eentje 
van Decleir, aub). Speld een roos of rododendron in het haar. 
Verkleed u in Rambo, Rataplan, Repelsteeltje, Rin Tin Tin, de 
Rode Ridder, Robinson Crusoe, Robbedoes, Rozemieke, 
Rubens of Rudi Völler.

Concreet: zaterdag 1 februari in De Loods, vanaf 20 u. 

Wees welgekomen & bevestig uw komst op
info@sintrembert.be

Feest in
het dorp

2



3

Zomeruitstap

Mechelen stond deze zomer eventjes op stelten. Toen 
kreeg de stad namelijk bezoek van een meute Remberters 
op verrassingsuitstap. Die werd voor de gelegenheid over 
een heel weekend uitgesmeerd. Voor een verslag van het 
reisje: Korneel Warlop.

Over Opsinjoorke (Het relaas van den dwaas)

Al kussend. Zo verwelkomden we elkaar op het perron van 
Torhout-statie, klaar om een rechtstreekse trein te nemen 
naar een nog niet nader genoemde bestemming. Groot was 
de verbazing toen bleek dat de maan onze bestemming was. 
Te gast bij de Mechelse Maneblussers, gadomme! Ziedaar 
verrassing nummer 1 (het is ten slotte een verrassingsuitstap)

 

Wat de modale Mechelaar denkt en 
hoe hij zich gedraagt. Die kwestie wilden we snel beantwoor-
den. Dat kon door in groepjes de lokale markt af te schuimen 
op zoek naar hapjes voor het aperitief aan het standbeeld van 
Opsinjoorke. Waar kennen we die weer van?! Menig aperitief 
later tufte onze Remberttrein door de stad, op naar de Dos-
sinkazerne waar het begrip ’treinen (trainen)’ plots een wat 
wrange nasmaak kreeg. 
 
Na de introspectie volgde namelijk een fysieke test met de be-
klimming van de Sint-Romboutstoren (514 trappen!!!) en een 
les in relativiteit eens boven gekomen: zowel het Atomium als 
de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen waren zicht-
baar te bewonderen. Daartussen lag een groot stuk van het 
confederale Vlaanderen, althans als sommigen hun droom 
voor werkelijkheid houden. Zoveel levenslessen: een mens 
krijgt er jukte van. Een Brusselse wafel op de Mechelse markt 
en een schuppe bier in café De Gouden Vis waren ons deel. 
Genieten.
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Zomeruitstap

Meer genieten deden we van een welverdiende weelderige 
maaltijd en van menig fles wijn. Dat deed de vurige tongen 
loskomen, zo bleek al snel. Trui ‚Pour un flirt’ De Winne stal de 
show. Elle faisait n’importe quoi... Het dak ging van ons kaf-
faat en we brulden met z’n allen ver voorbij de gêne mee met 
een uiteenlopend repertoire. Een érg uiteenlopend repertoire.
 
Zondag. Dampende koffie. Ogen in zakken. Begijnhof. 
De verdoving van de zaterdagavond was nog niet goed weg-
gewerkt of we stonden al naar vaten bier en whisky te gapen. 
Al moet het gezegd: de rondleiding in Brouwerij Het Anker was 
verre van slaapverwekkend. En voorwaar, een proeverij slaan 
we nooit af. Gespijsd met een cadeauronde en zangstonde 
was het tijd om een van de laatste mysteries van dit weekend 
te onthullen: Heek of paardenstoofvlees. Niet gelachen!

 

Afsluiten deden we in schoonheid en gezelligheid:
de familievoorstelling van De Maan in het Mechelse cultuur-
centrum. Vertederend en verbeeldend. Mijmerend dokkerden 
we over het pad op de Dijle de najaarszon tegemoet. Een 
laatste glas op een geslaagd weekend op het terras van het 
Via Via Joker-reiscafé en weten dat het goed was. Een laatste 
ode aan de organisatie voor een puike prestatie. 

En zo eindigden we het weekend zoals het begon: al kussend. 

Korneel Warlop
◊PS. Nog meer foto’s zijn te vinden op onze nieuwe website 
www.sintrembert.be



Pas op:
poëzie
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Meer dan 1.200 mensen zakten in november af naar cc de 
Brouckere om zich te laten meeslepen door ’De dag dat het 
Kampioenschap van België verreden werd’. Een van de meest 
memorabele personages bleek Mong: de luidruchtige oer-so-
cialist die nooit een blad voor de mond neemt. Bij wijze van 
herdenking vroeg Den T’ater een bijdrage van Ziggy Vuylsteke, 
die een onvergetelijke rooie rakker neerzette. ”Een half A4’tje, 
of iets meer.”, suggereerden we. Heer Ziggy antwoordde en de 
dichterlijke vrijheid liep er in dikke druppels van.

Besten T’ater,

Om je van antwoord te dienen op je vraag, wil ik best, maar 
dan ook traag, je het volgende gaan vertellen: je kan me de 
rug op met je papieren vellen!
 

Ik kan het leven van een artiest toch niet beperken, tot een 
half A4’tje (kan je zelf toch ook wel merken). Je dwingt me tot 
het maken van bochten: er was een tijd dat artiesten beter 
mochten.
 

Ik kon kronkelen in mijn ziel, dit droeg bij tot het volmaken 
van mijn stiel,
 

Zo fantaseer ik soms over dames die ik nu al ben vergeten. 
eentje doemt soms nog eens op: zo een met lange benen. 
dat mag mijn vrouw dan weer niet weten, want zij heeft lange 
tenen.
 

Maar met wat method acting hier en daar kwamen perso-
nages spontaan klaar, om na een oeverloze woordenbrij te 
beseffen dat de muze, ja ook zij, het soms ook wel eens had 
gehad. En als Erato mij had verlaten, was ik bang voor het 
oneindig zwarte gat. Ik raakte in alle staten.
 

Maar met een nieuw vriendinnetje, is alles weer ok. Het is een 
negerinnetje, dat zwarte gat valt best wel mee.
 

Om je maar te vertellen dat jij en je papieren vellen, me ge-
stolen kunnen zijn. Je kan gerust nu al stellen, Je opdracht 
sluipt in mij als venijn, dat zin heeft om slachtoffers te maken, 
en daarom zal ik niet verzaken en je schemaatje helemaal 
kraken, door mijn verzen langs om langer te maken.
 

Ook al moet ik stoppen met je te bekritiseren (want dat is 
niet goed voor een relatie) Zeg ik je dat je jezelf best mag 
generen… Ik draai mijn hand niet om voor een contaminatie.
 

Daarom T’ater, uit de grond van mijn grote hart, “blaas mijn 
zak op, kust ze en ga meidoorn snoeien” (het is er het weer 
voor) daarbij komt nog dat je mag weten voor mijn part dat 
in mijn geest bevreemdende zaken broeien waar ik de lezers 
alleen maar mee stoor.
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Pas op:
poëzie

En als je ‘oooooooooo grooooooooote onverlaat’ de neiging 
nog eens op voelt komen, weet dan: als je de ziel van een 
schrijver verstaat je de ‘stream of consciousness’ niet af mag 
romen.

Toch wil ik stellen, zelfs meerbepaald, dat ik je deadline 
hondstrouw heb gehaald!
 

Maar kust ze, kust ze, kust ze, kust ze lik mijn behaarde 
schouderbladen als ik met applaus word overladen of nee: 
kus me, kus me, kus me
kus me,
kus me
                                kus me
                      kus me      kus me
                kus me                 kus me
                     kus me       kus me
                               kus me
                                  ……

Ziggy Vuylsteke
(nu en dan geïnspireerd door Denis Nowé)

PS. Nog meer foto’s zijn te vinden op onze nieuwe website 
www.sintrembert.be
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Kerkhof-
bloemenstraat

Toneelkring Sint-Rembert presenteert

”Kerkhofbloemenstraat”
Lara Taveirne keert terug naar Toneelkring Sint-Rembert. De 
Brugse stond in 2012 al in voor tekst en regie van de jonge-
renproductie Moedervlek. Nu doet ze hetzelfde met Kerkhof-
bloemenstraat. Daarvoor verzamelde Lara een ijzersterke en 
volledig vrouwelijke équipe. Dat is een mix geworden tussen 
gevestigde kanjers en nagelnieuw, jong talent. Hieronder 
leest u hoe Lara zelf de dingen ziet.

Acht vrouwen kweken de bloemen voor de graven. Het is hun 
taak om de dood aan te kleden. Acht vrouwen, wroetend in 
de aarde en in het verleden. 
 

Anna (Johanna Lesage) is de oudste. Ze werkt en zwijgt. En 
elke avond trekt ze chrysanten uit die ze in haar schortzak 
meeneemt naar huis. 

Eva (Nancy Brendonck) heeft het druk. Ze heeft namelijk net 
een brief gekregen van haar zoon.  Hij komt terug uit Ame-
rika. Met zijn verloofde. 

Sarah (Katrien Cnockaert) herinnert zich de goeie jaren. 
Toen de nieuwe schoenparen geleverd werden. Of hoe ze 
op een keukenstel de ramen van de schoenwinkel zeemde. 
Datzelfde raam dat op een mistige ochtend in de jaren ‘40 
aan diggelen lag. 

Maria (Loes Swaenepoel) heeft een tweeling. Ze heeft ook 
een goeie man. Maar soms verlangt ze naar een slechte 
man, één die haar pijn doet zodat ze tenminste weer weet 
dat ze nog leeft. Dan hoort ze dat haar eerste lief op het 
punt staat om terug te keren uit Amerika.  Met zijn verloofde.  

Ruth (Lynn Dedeyne) is een alleenstaande moeder. Haar man 
is weggelopen met twee vrouwen tegelijk. Ze bewondert de 
manier waarop Maria omgaat met haar liefdesverdriet. Ze wil 
haar troosten. Nog liever wil ze door haar getroost worden. 

Esther (Baukje Wassenaar) en Alma (Femke De Buyser) zijn 
moeder en dochter. De moeder weet niks van de dochter en 
de dochter niks van de moeder. Ze hebben elkaar niet nodig. 
Tot haar dochter thuiskomt en haar tranen laat vloeien nog 
voor ze bedenkt dat ze dit normaal niet doen. 

Rebecca (Matilde Casier) is de dochter van het bedrijf. Zij is 
het ongeschonden burgerkind. Vol ontzag luistert ze naar de 
verhalen van mensen die hebben geleefd. Zij heeft nog geen 
man verloren, nog geen oorlog zien beginnen of eindigen, 
nog geen kind gebaard, nog geen kind verloren. Het leven 
ligt aan haar voeten. 

Kerkhofbloemenstraat
van Lara Taveirne

Voorstellingen in
cc De Brouckere, Torhout om 20 u.

Zaterdag 19 april 2014
Donderdag 24 april 2014

Vrijdag 25 april 2014
Zaterdag 26 april 2014
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Toneelkring Sint-Rembert
Ernest Claeslaan 40 • 8820 Torhout

www.sintrembert.be

Tekst:
Lara Taveirne • Jonas Roelens • Benjamin Van Synghel

Ziggy Vuylsteke • Korneel Warlop

Beeld:
Geert Coens • Luc Descheemaeker • Geert Vanoverschelde

Opmaak en druk: Westlandia

Verzending:
Marc Lasat • Timothy Lasat • Christine Vincent

Colofon

Den T’ater heeft veel goede ideeën, maar is daarmee niet de 
enige. We zijn niet te beroerd om dat toe te geven. Daarom 
adopteren we met veel plezier zo’n goed idee. Elke editie 
van Den T’ater leest u een reeks van 10 vragen, rechttoe 
rechtaan. Ooit gold die questionnaire als traditionele afslui-
ter van het tv-programma ‚Bouillon de Culture’ van de Franse 
interviewer Bernard Pivot. Het item werd later gerecycleerd 
door de Amerikaanse conservatoriumbaas James Lipton in 
diens fabuleuze interview-reeks ‘Inside the Actors Studio’. 
Wij doen hier hetzelfde. Deze keer is het de beurt aan Jonas 
Roelens (2423). Hij is bestuurslid en gooide als Hamlet hoge 
ogen op het Landjuweelfestival van 2011. In zijn vrije tijd is 
Jonas amateur-ornitholoog.

Wat is je lievelingswoord? 
Gelanterfanter

Welk woord haat je? 
Azalea

Wat wind je op (fysiek, emotioneel, spiritueel)? 
Een doorleefde opwarming met Kristof Lataire

Waar knap je van af (fysiek, emotioneel, spiritueel)? 
Mensen die glimlachen zonder reden

Lievelingsvloek of -scheldwoord? 
Kut

Lievelingsklank of -geluid? 
De plofjes die je hoort als je bubbeltjesplastiek kapotduwt.

Welk geluid haat je? 
Vingers die over isomo of karton schrapen.

Welke beroep zou je graag eens proberen? 
Ik wil één dag Jan Becaus zijn. Geen nieuwslezer, nee: Jan 
Becaus.

Welk beroep wil je zeker niet doen? 
Koffie verkopen in een luchthaven.

Als God bestaat, wat zou je hem graag horen zeggen 
als je aan de hemelpoorten klopt? 
“Sorry voor al die puberpuisten.”

Le
Questionnaire


