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Extra dank aan onze sponsor, voor de logistieke hulp en uitwerking van het decor



D e  v o o r z i t t e r  a a n  h e t  w o o r d :  

Na onze vorige succesproductie “De kus van de Rus” blijven we resoluut en bewust kiezen om, binnen 1 theaterseizoen,
de combinatie te maken van het terecht populaire genre van de komedie met een totaal ander genre. We doen dit ener-
zijds om ons een beetje te profileren binnen het rijke Genkse amateurtheater-bos en anderzijds bieden wij hiermee zowel
ons publiek als onze spelers een uitdaging. En of deze vier spelers en hun muzikale begeleiders de uitdaging aangegaan
zijn! Ze werden gecoacht door de erg aangename en uiterst talentvolle speladviseur Gust Nulens en geven vanavond
ongetwijfeld het beste van zichzelf. De omschrijving “vettig gezinsdrama” is, zoals u dadelijk zal merken, bedoeld met
een knipoog maar tegelijkertijd ook bittere ernst. Wij hopen dat ieder van jullie uit de voorstelling het zijne kan halen…
Misschien nog even vermelden dat het Nieuw Genker Toneel met deze productie meedoet aan de provinciale wedstrijd
voor amateurtoneel “Het Gouden Doek”.
Tot slot wil ik uit naam van alle NGT-leden ons publiek hartelijk bedanken voor hun bezoek en hun applaus. We hopen
jullie, na een ongetwijfeld lekker warme zomer, terug te mogen zien in november!

Anniek Vanvinckenroye
Voorzitter NGT

O n z e  m e c e n a t e n :  

Reeds jaren zijn er binnen onze vereniging bepaalde mensen en bedrijven die het NGT een warm hart toedragen en daarvoor
niet zo nodig in de picture wensen te komen.  Zij zijn onze stille adviseurs, helpers en begeleiders en steunen ons op juridisch,
financieel en logistiek vlak : 

• Advies & Tijdelijk Management  - Zutendaal
• Advokatenkantoor Adlex - Genk
• Mevr. Janssens – Genk
• De Cock Walter – Genk TV - Genk
• Dr. Jan Remans - Reumacentrum  - Genk 
• Farmaka Apotheek Quintiens - Genk
• Getax Transport - Tessenderlo

• Houben Herbert notaris - Genk
• Lalieu Rudy - Tandtechnisch Laboratorium - Genk
• Swartenbroekx René - Genk 
• Van Havermaet Accountantskantoor - Hasselt 
• Vrancken Francis dokter - Genk 
• Vrancken Ivo notaris - Genk
• Willems VW Audi Seat Skoda - Genk



Dr  nks AsDr  nks As
dranken & wijnen

Steenweg 108 - 3665 AS
telefoon (089)41 65 99

Nelissen

Alle dagen open van 17u.
Zon- en feestdagen van 12u. tot 15u. 
en van 17u.

Woensdag sluitingsdag

Hoevezavellaan 91 - 3600 Genk, tel.: 089/84 32 22

SCHOENMODE - HANDTASSEN

Winterslagstraat 31 - 3600 Genk
tel. 089/35 54 65 - fax 089/30 41 61



I n h o u d  :  K a a t j e  i s  v e r d r o n k e n

De vergadering is geopend. We bespreken vandaag twee onderwerpen. Het eerste betreft de tuin, het tweede de hitsigheid
van Ka." Zo begint Jef het gesprek met zijn vrouw Marie en dochter Ka tijdens het avondeten.De twee onderwerpen die hij
ter sprake brengt, lijken op het eerste gezicht los van elkaar te staan, maar niets is minder waar. De tuin moet op orde omdat
zich in het struikgewas vreemde mannen kunnen ophouden die het op Ka hebben voorzien. Zeer tegen de zin van zijn vrouw
komt er een tuinman, Petrus (maar iedereen mag hem Pieter noemen ) die tevens een geheimzinnig verleden met zich mee-
draagt. Marie vertrouwt hem niet. Zijn gezicht komt haar wel erg bekend voor ...

Kaatje is verdronken draait om een gezin waarvan dochter Ka zich geen raad weet met haar sterke seksuele verlangens.
Het is een muzikaal, humoristisch en absurd familiedrama over ontluikende seksualiteit en onderdrukte begeerte.

D e  a u t e u r  :  A l e x  v a n  W a r m e r d a m   

Auteur Alex van Warmerdam schrijft toneelstukken over de  huiskamers waar meer verzwegen wordt dan
gezegd, waar de vreemdste dingen heel gewoon blijken en het gewone absurd wordt. Zijn personages zijn
tragikomisch. Ze zoeken naar houvast maar struikelen voortdurend. Van Warmerdam is tevens cineast, regis-
seur, acteur en componist. Hij werd op 14 augustus 1952 geboren in Haarlem. Na de Grafische School door-
liep hij al op jeugdige leeftijd met succes de Rietveld Academie in Amsterdam en was medeoprichter van
het legendarische muziektheatergezelschap Hauser Orkater. Vanaf 1980 heeft hij met zijn gezelschap De
Mexicaanse Hond tien theatervoorstellingen gemaakt, waaronder Graniet, Kaatje Is Verdronken, Kleine Teun
en Adel Blank. Zijn volledige theaterwerk en zijn roman De Hand van een Vreemde werden uitgebracht door
Uitgeverij Thomas Rap. Hij ontving naast de vele filmprijzen o.a. de prestigieuze Prins Bernhard Cultuurprijs
voor zijn theater- en filmoeuvre, de Albert van Dalsumprijs van de stad Amsterdam en de
Nederlands/Vlaamse Toneelschrijfprijs. In 2001 vermaakte en verbaasde hij met zijn wekelijkse tekeningen

de lezers van NRC Handelsblad. Eind zeventiger jaren maakte hij samen met Jim van der Woude en Frans Weisz het script
en het storyboard voor de verfilming van Entree Brussels en Striptease van Hauser Orkater. Na de korte film De Stedeling
maakte hij in 1986 zijn eerste speelfilm Abel, gevolgd door De Noorderlingen, De Jurk en Kleine Teun.



Stationstraat 24/2 - 3600 Genk - 089/35 32 77

N.V. Optiek

THEO HABEX

Vennestraat 74
3600 Genk

Tel. 089/35 26 45

Luciana Amadio • Kortstraat 4 • 3500 Hasselt
tel. 011/22 80 47 • fax 011/27 42 67

Exclusieve Italiaanse schoenen en handtassen



S p e l a d v i s e u r  G u s t  N u l e n s

Een speladviseur echter, is maar een passant, een voorbijganger. Hij komt even voor in het bestaan
van een toneelvereniging. Een speladviseur en een regisseur zijn passanten in een  vereniging van
toneelspelers. Ik ken geen enkel gezelschap waar het publiek komt kijken naar zo iemand. Deze
mensen zijn vrij oninteressant in het kader van de voorstellingen zelf.  Veeleer komt u, geacht
publiek, uw favoriete gezelschap en zijn spelers aanmoedigen bij hun prestaties op de scène. 
NGT staat er echter op dat de speladviseur zich voorstelt. 
Kort dan: Gust is  inderdaad geboren en wel zesenveertig jaar geleden in een stadje onder
Zonhoven. In het dorp boven Hasselt speelden zich in zijn jeugd, door zijn  toedoen, allerlei thea-
trale taferelen af. Vandaag is het bedrijven van de toneelspeelkunst zijn beroep. Gust acteert en
geeft speladvies voor evenementenbureaus, theater en televisie. Ook met het medium radio is hij
vertrouwd. Hij is de man van Colette en helpt mee om Laurens Gregoor en Anna-Lisa op te voeden.
Ook deze (oog-) appels zullen niet zo ver van de theaterboom vallen. 
Je kan bijna alles over Gust lezen via www.filantropica.be .

. . .  e n  z i j n  m e n i n g  o v e r  h e t  s t u k
KAATJE IS VERDRONKEN
Het stuk van Alex van Warmerdam is eigenlijk al een oudje en werd zowel in Nederland als in Vlaanderen met veel
succes door enkele professionele gezelschappen op de scène gezet.
Ik moet eerlijk toegeven dat dit stuk me onmiddellijk bij de strot pakte. Het is ruw, vuil zelfs, vettig,  zeer emotioneel
en krachtig. De Hollandse versie mag je hier niet spelen, je zou het publiek te kort doen. Het stuk werd omgebouwd
naar een vettige gezinssituatie, wat dichter bij onze eigen deur.  De muziek werd aangepast, andere teksten wer-
den geschreven en hier en daar zelfs een knappe melodielijn aan het geheel toegevoegd. Zowat alle facetten van de
toneelspeelkunst kunnen er in aan bod komen. Maar je moet er de spelers voor hebben. Het gebeurt meer dan ooit
dat een gezelschap zijn vereniging overschat. Om ‘Kaatje is verdronken’ te kunnen spelen moet je spelers hebben die
een grote levenservaring hebben en tegelijk de toneelspeelkunst op een meesterlijke wijze kunnen hanteren. Geen
stuk voor doetjes dus.



Het Nieuw Genker Toneel heeft deze mensen in huis. Ik heb met bijzonder veel plezier aanwijzingen mogen geven om de figuren gestalte te
geven. Het is fenomenaal dat spelers zo toegewijd aan een productie wensen te werken : tekstkennis, inlevingsvermogen en soms grote
intelligentie  werden getoond om de rollen in te vullen. Als u de helft kan genieten van wat ikzelf heb mogen ervaren aan plezier, kijkt u naar
een heerlijke voorstelling. Let u vooral op :

LEENTJE SOURBRON
Die ondanks haar jeugd een bijzonder groot inlevingsvermogen toont. Ze is natuurlijk geen vijftien, maar ze kwijt zich bijzonder talentvol van haar taak om
gestalte te geven aan Ka. Ze speelt opstand, woede, onbegrip, humor met gerijpte afwisseling.  Bij momenten kan ze je de pijn van Ka doen voelen. Als je
dat nu al kan, heb je beslist nog prachtige vooruitzichten op het toneel.

LIN STIFKENS
Die met een bijzonder groot theatertalent Marie tot leven brengt. Lin geef je gewoon een paar richtlijnen, ze kijkt heel even, denkend, peinzend, bedenke-
lijk soms, naar binnen in zichzelf en zet dan meteen dat gevoel neer dat voor ‘die bewuste scène’ nodig is. Knap hoor. Als klap op de vuurpijl is ze dan ook
nog eens in staat om die gevoelens, zegging en en houdingen bij elke repetitie te reproduceren. Vakmanschap noemt men dit en een feest om mee te werken.

JAN BOMANS
Die met Jef zonder twijfel één van DE interpretaties van de laatste jaren op het podium neerplant. Ik geloof alles wat Jef zegt. Hij vult hem open, eerlijk,
naïef, speels en dominant lomp in. Jan durft alle kantjes van het toneelspelen even te bezoeken om ze dan met de juiste dosis relativering door zijn ‘Jef’ te
laten brengen. Knappe theaterkop uit de grond der Limburgse Kempen gehouwen.  Dank je wel  Jan.

GEERT HANSSEN
Die met Pieter, een wat kleinere rol, zich nog een keer mag uitleven. Van Geert is geweten dat je hem bijna alles mag geven, zeer toegewijd en met een zeer
grote bagage zocht en vond Geert een onweerstaanbare ‘Pieter’. Hij probeerde Pieter uit in de hoge en in de lage registers. Uiteindelijk ziet u van hem
vandaag een prestatie die u als uitstekend zal willen bestempelen.  Heel intrigerend.

LIESBETH GROOTAERS, JAN AERTS, LIEVEN JACOBS en RAYMOND BROUX
Zij zorgen met zijn vieren dat de speciaal voor deze productie uitgekozen en gecomponeerde liedjes als zoete honing de heerlijke smaak van deze voorstelling
versterken. De mannen worden ook ‘De Tetten’ genoemd naar mijn eigen begeleidingsgroep en tegelijk vormen ze ook 3/5 van de fenomenale
Nederlandstalige ambiance-covergroep AVERECHTS. ( www.averechts.be)
Ik wens u op mijn beurt een bijzonder aangename en ontspannende theateravond toe en hoop dat u met ‘Kaatje is verdronken’ ondanks het drama,
een bijzonder ontspannende en leerrijke avond zal mogen doorbrengen. Geniet er van !

Gust NULENS
speladviseur



I n f o  N i e u w  G e n k e r  To n e e l  &  W e b s i t e  

Bestuur : Anniek Vanvinckenroye (voorzitter)
René Swartenbroekx (verslaggever)
Paula Willems (penningmeester)
Simonne Nouwen
Philippe Coppens
Erik Lenaerts
Lin Stifkens
Mieke Amadio
Geert Hanssen

Secretariaat : Dennenstraat 17, 3600 Genk - tel 089 24 64 71
info@nieuwgenkertoneel.be

Alle info : www.nieuwgenkertoneel.be

Lid worden : Iedereen is welkom. Ervaring is niet belangrijk, enthousiasme en inzet des te meer. 
Wij zijn regelmatig op zoek naar nieuw bloed (jong en oud) om actief deel te nemen aan onze 
producties. Naast de repetities en de voorstellingen zijn er achter de schermen ook verschillende taken
uit te voeren. Zo organiseren wij activiteiten waar je aan kan deelnemen, zoals een 
nieuwjaarsreceptie, onze jaarlijkse uitstap, het in groep gaan kijken naar andere theatervoorstellingen, ...
Samen brengen wij 2 producties per jaar. Redenen genoeg om lid te worden en te blijven van 
het NGT. 

Interesse? Contacteer ons op het secretariaat via de bovenstaande gegevens of via het 
contactformulier op onze website. Wij geven je graag meer uitleg.



Jan Bomans  
als Jef

Lin Stifkens 
als Marie

Leentje Sourbron
als Ka

Geert Hanssen
als Pieter

Liesbeth Grootaers
zang

Jan Aerts 
Casper / basgitaarn

Lieven Jacobs
Melchior / gitaar

Raymond Broux
accordeon

w i e  i s  w i e  V O O R d e  s c h e r m e n  



w i e  i s  w i e  A C H T E R d e  s c h e r m e n  

Gust Nulens
speladviseur

Saranda Tsiaflakis
regie-assistentie

Bo Schreurs
decorploeg

Luc Hanssen
decorploeg

Dirk Hulsmans
decorploeg

Johan Buntinx
fotograaf



HANSA SPORT GENK

Burgemeester en Mevrouw Miel Craeghs

Uit Symphathie

TUINCENTRUM
NV

Bevrijdingslaan 157, 3665 As
Tel. 089/65 71 34 - Fax 089/65 99 58

Kwalite
it en

 sfee
r

Tel. 089 35 23 56

GARAGE
BROECKX N.V.
Marcel Habetslaan 40
3600 Genk
Tel. 089/38 24 17
Fax 089/84 16 41

Kapsalon
André Dumontlaan 
236, 3600 Genk
089/84 47 08



w e  d a n k e n  v a n  h a r t e :

Gust Nulens speladviseur

Saranda Tsiaflakis regie-assistentie

Liesbeth Grootaers Zang

De Tetten :  Jan Aerts muzikale begeleiding

Lieven Jacobs

Raymond Broux

Medewerkers CC Genk Licht en Geluid

Bo Schreurs decor

Luc Hanssen decor

Dirk Hulsmans decor

Johan Buntinx Fotograaf

Walter De Cock Promotie-filmpje Genk-TV

Fede Marino Grafisch ontwerp drukwerken & Website

Geert Hanssen Productie-coördinatie

Schreurs Project Realisatie Decorbouw

Alle medewerkers Achter de schermen en zaalbediening

Onze sponsors Financiële en logistieke ondersteuning

Onze mecenaten Financiële en logistieke ondersteuning

U, allen Ons trouw publiek



St.-Martinusplein 7 - 3600 Genk - Shopping 3
Tel. 089/35 80 05

Centrale werwarming & sanitair
BVBA Vandebosch

Centrale Verwarming - Vloerverwarming
Sanitair - Badkamermeubelen

Maaseikerbaan 75, 3600 Genk
tel. 089/38 16 04  -  fax 089/38 68 10

BORMANS
Wand- & vloerbekleding

Maaseikerbaan 173
3600 Genk-Waterschei tel. 089 65 81 21

LORRAINE
Taverne • Restaurant • Antiek Vergaderzalen • Feestzalen

Hoogstraat 18 (tov. de kerk van Genk),Tel. 089/35 17 31

Verfijnde Italiaanse deegwaren 
Op grootmoeders wijze

Fantuzi-Mura
Socialestraat 8B - 3600 Genk

tel. 089/38 58 49



NOVEMBER 2010

Familietrekjes

Een ziekenhuis-klucht van Ray Cooney
In een regie van René Meeuwis

MAART 2011
Fred

Kortspel op teksten van Toneelgoep Carver
In een regie van Inge Liefsoens 

O n s  v o l g e n d  t o n e e l s e i z o e n  2 0 1 0 - 2 0 1 1 (onder voorbehoud)



Giorgio Armani - E. Zegna
Van Laack - Valentino - 

Paul & Shark - Versace Jeans Gant 
V2 - Brax - Armani Jeans

TEL. 089/35 21 32



Neem je me mee ?
(“Two” van Ryan Adams)
Tekst Gust Nulens

neem je me mee 
mee naar je huis
en ik maak me onzichtbaar geloof me
want hier is het koud
koud in mijn hart
’t is gebroken en ik wil graag bij jou zijn
en ik struikel en ik val
want jij bent zo mooi

laat me binnen bij jou want dit is de start   
laat me binnen bij jou en open je hart

en jij vindt het wel goed
want je weet wat je doet
en je wilt wel een tijdje voor me zorgen
want ik heb een goed hart
maar ik zie het wat zwart
al was ’t maar een nachtje tot morgen

want ik struikel en ik val 
en jij bent zo mooi,

laat me binnen bij jou want dit is de start   
laat me binnen bij jou want dit is de start   
laat me binnen bij jou want dit is de start   
laat me binnen bij jou en open je hart

De Deurbel

Tekst Gust Nulens

een onbekende man
loopt over het pad
dat hij ongetwijfeld
snel verlaten had

hij kijkt niet om
en  stapt dus wel heel erg strak
in dat opvallend vreemde
mooie zwarte pak

hij zet zijn koffer neer
en krabt wat aan zijn been
voor de rest kijkt hij 
omzichtig om zich heen

hij gaat weer verder
hij moet zeker ergens zijn
vermijdt de plassen
dansend als een everzwijn

hij draait nu rechts af
op naar kaspers erf
zou hij opzoek zijn
naar een oord van groot verderf ?

hij komt het tuinpad op
en stap nu wel heel snel
naar deur en brengt zijn
vinger naar de bel

M u z i e k t e k s t e n



Verlangen
(“Desire” van Ryan Adams)
Tekst Gust Nulens

zoals de golven in een wilde oceaan
van verlangen tegen hun ka gaan slaan
zo hoor j’ook nu nog een zacht gehuil
aan de overkant van de kiezelkuil

’t is haar verlangen 
haar groot verlangen
haar diep verlangen
haar verlangen

als je ooit nog liefde wil verstaan
zal je heel even een eindje verder gaan
heel sterk gedreven door je genotsorgaan
wees met je leven meer dan ooit begaan

het heet verlangen
groot verlangen
diep verlangen
jou verlangen

zeg me nu niet meer dat ‘k nog wachten moet
het is de tijd nu hier die mij versmachten doet
je zal me vinden bij de  kiezelkuil
brandend, verlangend naar onze zieleruil

het heet verlangen
groot verlangen
diep verlangen
jou verlangen

Mooie Tuin    
(“Fields of Gold”  van Lisa Cassidy)        
Tekst Gust Nulens

ik herinner me met mijn ogen toe
de dagen dat je lachte
we zijn ouder nu en je lijkt wat moe
als je denkt aan onze mooie tuin

wolken dreven weg, hemels straalden op
de dagen dat je lachte
mooi gezicht van jou net als van een pop 
zaten wij in onze mooie tuin

refrein
wat heb je aan valse beloftes?
en ik weet, ik deed er wel een paar ja …
maar ik zweer je als je nu niet bij me weg gaat
kijken wij naar onze mooie tuin
zoals toen naar onze mooie tuin

stilaan komt de wind en hij neemt je mee
het lijkt weer of je lachte
je bent mooier nu dan de mooiste fee
in onze tere mooie tuin

wolken dreven weg, hemels straalden op
de dagen dat je lachte
mooi gezicht van jou net als van een pop
zaten wij in onze mooie tuin
in onze tere mooie tuin
onze eigen mooie tuin

Echte Liefde
(“The first cut is the deepest” 
van Cat Stevens)
Tekst Gust Nulens

ik gaf je meer dan mijn ziel en mijn hart
door een ander leven  wij nu apart
het voelt wat vreemd als je nu naar me lacht
je kijkt naar mij  
en  je ogen ze strelen me zacht 
ik ben ondersteboven van jou en ik weet

refrein
echte liefde zit dieper ik hou van jou !
mijn echte liefde zit dieper
zeg me eerlijk als jij van me houdt
dat jij me weg leidt uit dit donkere woud

ik wil je spreken zo snel als dat kan
ik wil proberen zeg wat denk je er van?
we komen samen en we praten het uit 
je lacht nu weer
en we nemen een heel lief besluit
ik ben ondersteboven van jou en ik weet

refrein



Mooie Woorden
( “I don’t wanna talk about it” van Amy 
Labelle & Rod Stewart)
Tekst : Gust Nulens

uit je oog rolt een traan
het is duidelijk je wilt me wat zeggen:
dat je nu weg zal gaan
en dat het moeilijk is om alles uit te leggen

refrein
waarom zoveel mooie woorden?
na alle woorden die ik van je hoorde
verlies ik nu wel helemaal het noorden
breekt mijn hart
ooo mijn hart

ik sta hier heel alleen
het is koud, ‘k voel me eenzaam en verloren
koud van verdriet nog steeds gek van haar
en de maan staart me aan
en ze glimlacht en ze toont me mijn spiegel

refrein

Kaatje is verdronken                
Tekst : Luc De Vos & Tim Lievens

kaatje is verdronken
in de vijver bij het sas
het was al na de noonen 
toen zij vertrokken was

de vijver lag verscholen 
voorbij het laatste huis
niemand liet er zich ooit zien
maar kaatje voelde zich er thuis
op die zondag in augustus
wist zij zich plots bespied
de wind viel even stil
er klonken stemmen in het riet

twee jongens doken op
de ene had een tand van goud
en hij sprak zoete woorden
alles aan hem leek vertrouwd

de andere hield zich rustig
en hij zei niet veel
maar kaatje zag zijn hart
kloppen in zijn keel

refrein 
en kaatje is verdronken
in de vijver bij het sas
het was al na de noonen 
toen zij vertrokken was

de ene droeg de andere op
kaatje iets te geven
toen het om haar halsje hing
had zij nog een kwartier te leven

zo’n mooi medaillon
daar moet iets tegenover staan
zei die ene jongen
anders moeten wij haar slaan

de andere jongen lachtte
en drukte kaatje op de grond
die nu zachtjes huilde
om wat haar te wachten stond

refrein  X 2



Loon & Weddebeheer bvba
LOONVERWERKING

SOCIAAL ADVIES
PERSONEELSZAKEN

Doelvoetstraat 7, 3580 Beringen

Tel. 011/45 60 60
Fax 011/45 38 49


