
NIEUW DIT JAAR: ALLEEN ONLINE KAARTVERKOOP  
START 9 SEPTEMBER 12.00 UUR: WWW.WIJPRESENTEERT.NL

WIJ Presenteert presenteert met deze ladder het theaterprogramma 
voor 2019-2020. Een afwisselend programma met cabaret, toneel, 
kindervoorstellingen, komedie, college, kunst en muziek. 

 Kinderen 4+ 
 Zondag 13 oktober
 14.30 uur
  SplotsZ 
Sportpad 25 
Roelofarendsveen
 € 7,50

 Cabaret
 Zaterdag 26 oktober
 20.30 uur
  HAL60 
Pasteurweg 60 
Roelofarendsveen
 € 12,50

 Theatercollege 
 Zaterdag 9 november
 LET OP! 19.30 uur
  HAL60 
Pasteurweg 60 
Roelofarendsveen
 € 15,-

 Kinderen 6+
 Zondag 10 november
 14.30 uur
  Alkeburcht 
Noordhoek 19 
Roelofarendsveen
 € 7,50

 Concert
 Donderdag 28 november
 20.30 uur
  HAL60 
Pasteurweg 60 
Roelofarendsveen
 € 20,-

  Dubbelcabaret
  Vrijdag 6 december
  21.00 uur
  Alkeburcht 
Noordhoek 19 
SplotsZ 
Sportpad 25 
Roelofarendsveen
  € 15,-

 Kinderen 4+ 
 Zondag 19 januari
 14.30 uur
  Dorpshuis Oud Ade 
Schoolplein 5 
Oud Ade
 € 7,50

  Kunsttentoonstelling 
MADE
  28 en 29 december
 11.00 - 17.00 uur
  Spreng, Kerkstraat 50 
Oude Wetering
  Vrijwillige bijdrage

 Muziek 
 Zaterdag 19 oktober
 14.30 uur
  Woudsoord 
Weteringpad 3 
Woubrugge
 € 5,-

 Cabaret
 Vrijdag 4 oktober
 20.30 uur
  HAL60 
Pasteurweg 60 
Roelofarendsveen
 € 15,-

 Zondag 15 september
 13.00 - 17.00 uur
  Noordhoek, 
Noordeinde en 
Noordplein 
Roelofarendsveen

 gratis

Hoe word je een goede astronaut? Moet je hoog durven klimmen? Goed kunnen 
sporten? Weten waar de planeten staan? André het astronautje neemt je mee 
naar een bijzondere plek en verklapt daar een geheim… In deze solovoorstel-
ling, gebaseerd op de belevenissen van astronaut André Kuipers, maken 
kinderen op speelse wijze kennis met de ruimtevaart, het leven als 
astronaut én met onze mooie maar kwetsbare planeet.

Mouna wordt er schijtziek van: angst, argwaan en vreemdelingenhaat. 
Mensen lijken hun wereld steeds kleiner te maken; gevangen in hun eigen 
gevangenis. Waarom jezelf vrijwillig opsluiten in een klein benauwd hokje? 
Mouna heeft dit zelf door een darmaandoening drie jaar noodgedwongen 
moeten doen en ze kan je vertellen: je wordt er schijtziek van. Wat is er gebeurd 
in de tijd dat ze op het toilet zat? Laroussi gaat geen taboe uit de weg!

Het eerste deel van Kom Plott over de aanslag op de Twin Towers en de hiermee 
samenhangende ‘conspiracies’ overdonderde het publiek. In het tweede deel 
blijkt dat een aantal complotten achteraf waarheid zijn gebleken, zoals de 
Gladio-affaire. Plus een reeks absurde samenzweringen waar je hartelijk van 
in de lach schiet. Waren er twéé Titanics? Heeft Stanley Kubrick de volledig-in-
scène-gezette maanlanding gefilmd? Je kin zakt op je borst van verbazing!

Elène werkt al jaren als toiletjuffrouw in een superduur warenhuis, maar droomt 
eigenlijk van verre reizen. Ze verveelt zich. Elke dag is hetzelfde. Op een dag is 
er iets raars aan de hand. Elènes klanten gaan de WC in, maar komen er niet 
meer uit. Ze gaat op onderzoek uit met behulp van de kinderen. Zal ze het 
mysterie ontrafelen? Een flitsende, humoristische voorstelling over hoe 
je angsten overwint en dromen najaagt.

De eerste grote liefde van de veelzijdige performer Karin Bloemen is: 
zingen! Belangrijke inspiratiebronnen voor haar zijn  zangeressen als 
Billie Holiday en Aretha Franklin. De stijl van de Old School Band sluit daar 
naadloos op aan: funk, jazz en soul. Karin gaat ‘old school’ helemaal voor 
de muziek en het komt allemaal voorbij: van eigen stukken tot en met 
covers uit het rijke repertoire van Billie, Aretha, Norah, Amy, etc, etc. 

Alkeburcht Tim Hartog SCHADEVRIJE JAREN
Vroeg of laat lopen we allemaal wel een keer schade op. In de liefde, vriend-
schappen of als ouders van een opgroeiend kind. De vraag is hoe om te gaan met 
deze schade. Hoe groot is het en kun je ermee door blijven lopen? Of maak je er mel-
ding van en vervallen daarmee je schadevrije jaren? Tim onderzoekt hoe we voor-
komen dat we als onzekere oververzekerden onszelf niet meer vertrouwen.

SplotsZ Farbod Moghaddam VERS VAN DE PERS
Zijn hart is als een vogel in een kooi, maar op het podium is het als een blaadje in 
de wind. Geproduceerd in Iran en geassembleerd in Nederland neemt Farbod 
(winnaar juryprijs Leids Cabaret Festival 2018) je mee in een mysterieuze reis door 
zijn ziel. Vlieg mee op een tapijt door de bazaar van zijn geurige en kleurige 
herinneringen. Wordt dit een nacht uit duizenden of één uit duizend en 
één nachten? Verwacht een avond vol emotie, inspiratie. En sarcasme.

Alice is veranderd. Ze heeft haar blauwe jurkje verruild voor een hoodie. 
Haar keurige schoentjes voor stoere gympen. En huilen? Daar doet ze niet 
meer aan! Alice kijkt stoer de wereld in door haar ronde brilletje. Maar als 
Alice veranderd is, is Wonderland dan nog wel hetzelfde? Heeft het konijn nog 
wel haast? Is de rups nog raadselachtig, de hoedenmaker zo gek als een deur?  
Of is iedereen een beetje in de war? 

Bevooroordeeld, partijdig, subjectief en vooringenomen. Ja, het thema gekleurd 
is meer dan alleen kunst met een kleurtje! Na een aantal jaren Kaskade zijn 
we terug in de Spreng met lokale kunst in diverse schakeringen. Een grote 
verscheidenheid aan fleurige, kleurige, karaktervolle, kenmerkende, 
kunstzinnige werken, maar wel met nuances! Interesse om werk aan te 
leveren? Mail dan naar wijpresenteertmade@gmail.com

André het astronautje KLEIN AMSTERDAM PRODUCTIES

Mouna Laroussi SCHIJTZIEK

George van Houts KOM PLOTT II

WC Monster LEFKOP

Karin Bloemen BILLIE, ARETHA, NORAH, AMY… KARIN! 

Dubbeltheater

Alice in Wonderland MARISKA SIMON

MADE Gekleurd

Marjolein Meijer & band VAN BERINI TOT SOLEX

Katinka Polderman POLDERMAN DRAAGT EEN STEENTJE BIJ

STRAATTHEATER UitKaik 2019

Marjolein leidt het publiek door haar muzikale leven, samen met de 
muzikanten Walter en Onno Kuipers. Het drietal brengt de allermooiste 
oude liedjes, maar ook gloednieuwe, afwisselend spetterend en ingetogen, 
vrolijk en stemmig, goed gearrangeerd en mooi van eenvoud. En zoals we 
van Marjolein gewend zijn – we kennen haar als Annie van de Berini’s 
– wordt alles gelardeerd met smeuïge verhalen, ontroerende achter-
gronden en een vette lach.

Al vijftien jaar draagt Katinka Polderman, de meest onverschrokken liedjes-
bakker van de lage landen, haar unieke steentje bij aan het cabaret. Ook in haar 
zesde voorstelling is de tegendraadse taalvirtuoos ongepolijst, gortdroog, 
origineel en onverstoorbaar. De Zeeuwse trekt ook nu onverdroten ten 
strijde tegen vertrutting en kuddegeest, eigenwijs en met haar kenmer-
kende nuchterheid. 

Het culturele seizoen wordt weer geopend met UitKaik. Diverse straattheater-
acts zullen u verbaasd laten staan. DIT JAAR STARTEN WIJ MET DE DIGITALE VERKOOP 

VAN ONZE VOORSTELLINGEN VIA DE WEBSITE WWW.WIJPRESENTEERT.NL. Er kunnen 
geen kaartjes meer gekocht of gereserveerd worden tijdens de Uitkaik. 
UitKaik wordt mede mogelijk gemaakt door Winkelhart Roelofarendsveen en 
Oranjecomité Juliana. www.winkelhartroelofarendsveen.nl, www.oranjecomite.eu. 
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 Zondag 15 september UITKAIK 2019 Straattheater 
 Vrijdag 4 oktober KATINKA POLDERMAN - POLDERMAN DRAAGT EEN STEENTJE BIJ Cabaret 
 Zondag 13 oktober ANDRÉ HET ASTRONAUTJE - KLEIN AMSTERDAM PRODUCTIES Kinderen 4+ 
  Zaterdag 19 oktober MARJOLEIN MEIJER & BAND - VAN BERINI TOT SOLEX Muziek 
 Zaterdag 26 oktober MOUNA LAROUSSI - SCHIJTZIEK Cabaret 
 Zaterdag 9 november GEORGE VAN HOUTS - KOM PLOTT II Theatercollege 
 Zondag 10 november WC MONSTER - LEFKOP Kinderen 6+ 
  Donderdag 28 november KARIN BLOEMEN - BILLIE, ARETHA, NORAH, AMY… KARIN! Concert 
 Vrijdag 6 december TIM HARTOG + FARBOD MOGHADDAM Dubbelcabaret 
  28 en 29 december MADE - GEKLEURD Kunsttentoonstelling 
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  Zondag 19 januari ALICE IN WONDERLAND - MARISKA SIMON Kinderen 4+ 
  Zaterdag 25 januari NEDERPOP ALL STARS - ZELFS JE NAAM IS MOOI Theaterconcert 
 Zondag 9 februari TARZAN - ILA VAN DER POUW Kinderen 6+ 
  Zaterdag 15 februari TIM KNOL - LOST & FOUND 2 Theatertour 
 Zaterdag 7 maart BENJAMIN VAN DER VELDEN + JANNEKE JAGER + JIM SPEELMANS Cabaretmarathon 
 Zondag 8 maart OVER EEN KLEINE MOL DIE WIL WETEN WIE ER... - MENEER MONSTER Kinderen 3+ 
  Zaterdag 28 maart FRED DELFGAAUW - IN DE WACHTKAMER VAN DE LIEFDE Toneel 
  Zaterdag 18 april LUDIQUE! - FROM BERLIN WITH LOVE Cabaretmuziek 
 Vrijdag 24 april WIE NIET WEG IS WORDT GEZIEN - THE KLEZMER SOCIETY Jeugd 10+ 
  Zaterdag 9 mei LOES LUCA - KOP STUK (TRY-OUT) Zwarte komedie 
 Zondag 17 mei GONNIE EN GIJSJE, SAMEN OP STAP - KATOESJA THEATERPRODUCTIES Kinderen 2+ 
  Zaterdag 18 juli DE SLUIS, DE POORT NAAR DE PRACHTIGE POLDER Sluisconcert 

Dubbeltheater

2019-2020
Seizoen



  Kinderen 6+ 
  Zondag 9 februari
  14.30 uur
  HAL60 
Pasteurweg 60 
Roelofarendsveen
  € 8,50

  Theatertour
  Zaterdag 15 februari
  20.30 uur
  HAL60 
Pasteurweg 60 
Roelofarendsveen
  € 16,-

  Kinderen 10+
  Vrijdag 24 april
  19.30 uur
  SplotsZ 
Sportpad 25 
Roelofarendsveen
  € 7,50

  Zwarte komedie, 
  Zaterdag 9 mei
  20.30 uur
  Alkeburcht 
Noordhoek 19 
Roelofarendsveen
  € 18,-

  Kinderen 2+
  Zondag 17 mei
  11.30 en 14.30 uur
  Boerderij Straat-Hof 
W. vd Veldenweg 57 
Leimuiden
  € 6,50

  Sluisconcert
  Zaterdag 18 juli
  20.30 uur
  Sluis 
Noordkade 
Roelofarendsveen
  Vrijwillige bijdrage

  Zaterdag 7 maart     20.30 uur     HAL60, Pasteurweg 60, Roelofarendsveen     €17,50

  Theaterconcert
  Zaterdag 25 januari
  20.30 uur
  HAL60 
Pasteurweg 60 
Roelofarendsveen
  €15,-

Een gorillamoeder ontfermt zich over een in de jungle achtergelaten baby en geeft 
hem de naam Tarzan. Na tien jaar verschijnt tante Jane in de jungle, op zoek naar 
het vermiste neefje. Tarzan leidt inmiddels een vrolijk apenleven en is nieuws-
gierig naar andere mensen. Gorillamoeder Kala besluit dat Tarzan mensen moet 
leren kennen. Dan komt er een verrassende aap uit de mouw! Een voorstelling over 
wie je bent, waar je thuis hoort en over de moed om voor jezelf te kiezen.

Jim Speelmans  
HUPPATHEE
Tegenwoordig is het 
gemeengoed om op toneel te 
staan met slechts een microfoon, 
een rode draad en een boodschap. 
Jim toont aan dat er meer moge-
lijk is. Hij is eerlijk, scherp van 
geest, teder en humoristisch 
tegelijk. Een komische, 
kleurrijke, dynamische 
solovoorstelling met 
een hoge grapdichtheid. 

Mol komt boven om te kijken of de zon al op is als er ineens op zijn kop gepoept 
wordt. Kak! Wat goor! Mol gaat op zoek naar de dader en ontmoet wonderlijke 
dieren die duidelijk maken dat zij het niet waren... Dan zijn er twee stront-
vliegen die hem kunnen helpen. Een hilarische voorstelling. Een fysieke, 
bijna woordeloze productie over onrecht wat je aan wordt gedaan en of je 
gelijk halen vervolgens wel zo verstandig is. Van de makers van ‘De Gruffalo’.

Na een reeks van succesvolle optredens in binnen- en buitenland komen 
Gerald Drent en Martijn Mulders naar Roelofarendsveen! Je wordt op 
geheel eigen wijze meegenomen op een persoonlijke, muzikale reis door 
hun wonderlijke wereld, van Bertold Brecht tot Hildegard Knef, van Marlene 
Dietrich tot Nina Hagen, van Broadway naar Berlijn. Een liefdesverklaring en 
hedendaagse ode aan stad die LUDIQUE! het hart gesloten heeft: Berlijn!

Ze heeft haar hele leven gezongen, gespeeld en gedanst. Heeft succes 
gehad en kent de goot, heeft de liefde in volle glorie gekend, maar ook 
zwart als de hel. Haar hoofd is een kijkdoos waar flarden van haar leven zich 
aandienen en weer verdwijnen. ‘Ze proberen mij allemaal gek te maken, maar 
dat gaat niet lukken,’ zei ze. Toch is het gebeurd. Over een artieste die haar leven 
nog eens beleeft, zoals het is geweest. Of zoals het misschien wel nooit is geweest.

Vanuit een boot of vanaf de kade genieten van een avond topmuziek met 
een vleugje theater. Dit bijzondere concert wordt gepresenteerd vanaf het 
podium over de sluis in Roelofarendsveen. Het thema van deze editie is ‘de 
sluis, de poort naar de prachtige polder’. Met de mooiste muziek wordt 
er een ode gebracht aan de polder, de ingang naar de Tulpenroute, de 
verhalen van mijn opa en wat nog op kan duiken.

Twee jaar geleden zagen we: jullie hebben nog lang niet genoeg van al die 
heerlijke Nederpopklassiekers. All Stars zelf gelukkig ook niet! Elk concert 
is een feestje, met al die oude bekende nummers aangevuld met hedendaagse 
popsongs. Van de beste versies van ‘Vriendschap’, ‘Zelfs je naam is mooi’ en 
‘België’ ben je verzekerd. Een onvergetelijke avond uit waarbij je niet stil kan 
blijven zitten. Goed nieuws: we zetten voor jullie wat stoelen aan de kant! 

Nederland maakte in 2010 kennis met Tim Knol en was gelijk overtuigd van zijn 
talent. Hij speelde op alle grote festivals, in talloze clubs en deed verschillende 
theatertours. In 2015 was Tim in Roelofarendsveen met het eerste deel van 
Lost & Found. Nu speelt Tim werk van zijn album Cut the Wire en van zijn 
nieuwe cd Happy Hour met de Blue Grass Boogiemen, maar ook een aantal 
covers, waarover hij ook deze keer prachtige verhalen vertelt.

De unieke voorstellingen van Fred Delfgaauw laten zich moeilijk 
omschrijven. Simpelweg omdat je ze moet zien, moet meemaken. Paul 
van Vliet, Hans Dorrestijn, Freek de Jonge, Jeroen van Merwijk, Rob Bloem-
kolk en Sjaak Bral schreven mee aan de dialogen van onder meer de karakters 
Sjonnie, de bajesklant, de doorrookte weduwe en meneer De Peuter. Delfgaauw 
laat zijn personages op onnavolgbare wijze tot leven komen. Kom het beleven!

Ter ere van 75 jaar bevrijding in Nederland een bijzondere muziekvertelvoorstel-
ling. Bert vertelt het oorlogsverhaal van zijn moeder Ida Vos. Toen Bert zeven 
was, wist hij al dat zijn moeder iets had meegemaakt dat zó groot was, dat hij er 
geen vragen over mocht stellen. Toen hij dertien was, kreeg hij van zijn moeder 
een manuscript, hij was de eerste lezer. “Hierin staan alle antwoorden”, zei ze. 
Hij las het in één nacht uit. Toen wist hij eindelijk wat er met zijn familie was gebeurd.

Dit is Gonnie. Gonnie is een gansje en zit bij de hooiberg. Een klein geel gansje 
met knalrode lievelingslaarsjes. Op een dag zijn haar lievelingslaarsjes weg… 
Gonnie gaat op zoek, voorbij de hooiberg en ontdekt de wereld. Daar ontmoet 
ze Gijsje en samen gaan ze op stap. Ze gaan op ontdekkingstocht. Welke 
dieren komen ze allemaal tegen? Welke geluiden horen ze? En zien ze de 
laarsjes nog terug? Met liedjes van Ageeth de Haan.

Tarzan ILA VAN DER POUW

Cabaretmarathon 

Ludique! FROM BERLIN WITH LOVE

Loes Luca KOP STUK (TRY-OUT) 

De sluis, DE POORT NAAR DE PRACHTIGE POLDER

Nederpop All Stars ZELFS JE NAAM IS MOOI

Tim Knol LOST & FOUND 2

Fred Delfgaauw IN DE WACHTKAMER VAN DE LIEFDE

Wie niet weg is wordt gezien THE KLEZMER SOCIETY

Gonnie en Gijsje, samen op stap KATOESJA THEATERPRODUCTIES

  Maskerade  
cabaret-muziek
  Zaterdag 18 april
  20.30 uur
  Alkeburcht 
Noordhoek 19 
Roelofarendsveen
  € 12,50

  Kinderen 3+
  Zondag 8 maart
  14.00 en 16.00 uur
  Dorpshuis Oud Ade 
Schoolplein 5 
Oud Ade
  € 8,-

  Toneel 
  Zaterdag 28 maart
  20.30 uur 
  Alkeburcht 
Noordhoek 19 
Roelofarendsveen
  € 16,-

Wat Wij kwijt wil:
DIT JAAR STARTEN WIJ MET DE DIGITALE VERKOOP VAN ONZE VOORSTELLINGEN VIA DE WEBSITE WWW.WIJPRESENTEERT.NL. Er kunnen geen 
kaartjes meer gekocht of gereserveerd worden tijdens de Uitkaik, via Veenerick of via e-mail. Kaartjes kunnen, indien voorradig, 
wel aan de zaal gekocht worden, vanaf een half uur voor aanvang van de voorstelling. U KUNT BIJ ONS PINNEN. WIJ Presenteert geeft 
GEEN RESTITUTIE OP GEKOCHTE TICKETS. Te laat komen is voor de artiesten en het overige publiek erg storend, het kan zijn dat de toegang 
tot de zaal, na aanvang, geweigerd wordt. MOBIELE TELEFOONS moeten tijdens de voorstellingen uitgeschakeld zijn. Meer informatie 
is te vinden op www.wijpresenteert.nl, de Facebookpagina van WIJ Presenteert of via onze nieuwsbrief. Aanmelden of afmelden 
voor de nieuwsbrief kan via PROMO@WIJPRESENTEERT.NL. WIJ Presenteert bedankt SYL-N-MEER voor de bloemen.

WIJ STAAN ACHTER WIJ:
SYL-N-MEER

Benjamin van der Velden  
JA MAAR HOE DAN? 
Benjamin vraagt zich altijd 
af hoe iets werkt. Soms uit 
wanhoop, maar meestal 
uit interesse. Neem deze 
promotekst, voor een voor-
stelling die over een jaar af 
moet zijn. Nog geen woord 
op papier, de piano onbe-
roerd. Hij wil u verrassen 
en de romantiek bewaren. 
Ja, maar hoe dan? 

Janneke Jager  
FEMME FAÇADE 
Wat laten we zien aan de 
buiten wereld, welk masker 
zetten we op? En wie vinden  
we belangrijker: onszelf of  
ons Hooggeëerd Publiek…?  
Janneke vertelt over haar ver-
leden met een familiegeheim. 
Ze gaat in breekbare luister-
liedjes, gênante anekdotes en 
een grimmig sprookje op zoek 
naar de naakte waarheid...

2020
2019
Ladder

Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft MENEER MONSTER


