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Huldiging onzichtbare 
doch onmisbare sterren  



Deze Sus en Klus heten 
eigenlijk Herman Van Den 
Neste en Etienne Steukers. 
Zij zijn het uitvoerende team 
van de decorploeg.  
Wat je hen ook vraagt te 
bouwen of in elkaar te 
knutselen, ze maken het. 
Geen opdracht is te veel of 
te moeilijk. Het liefst werken 
ze in alle rust en zonder al te 
veel op de voorgrond te 
moeten treden. Veel toeters 
en bellen is niet aan hun 
besteed. Dat deze 
decormannen hun job graag 
doen en met veel plezier 
bewijst deze foto.  

Gloriemoment voor 



Dit seizoen heeft hun technische 
knobbel in z’n eentje licht en geluid in 
goede banen geleid. Een half uur voor 
de start was hij al in de weer om 
kabels aan te sluiten en terwijl 
iedereen aanstalten maakte om te 
vertrekken was hij nog bezig met 
opruimen! 
We kunnen gerust stellen dat hij een 
hoofdrol gespeeld heeft, zonder tekst.  
 
Een heel dikke pluim voor Dieter. 
 

Onze technische knobbel 
Dieter Snykers 



Toneelgroep Crescendo 

Deze kranige dame van 82 jaar is 
nog steeds schatbewaarder.  
Deze functie verzorgt ze tot in de 
puntjes. 
 
 
 

Bedankt en proficiat  
namens de hele groep 
 

Angele Cox 



Danny is reeds vele jaren actief binnen 
de toneelgroep. 
Hij heeft geen specifieke taken maar is 
een stille werker die niet graag op het 
voorplan treed. Het bestuur kan 
steeds beroep op hem doen.  
Hij is een onmisbare kracht en staat 
steeds klaar om een handje toe te 
steken zoals helpen bij opbouw decor, 
verven en behangen, het opsporen 
van attributen, het klaarzetten en 
opruimen van de zaal. 
 

De Bond Sint-Pieter 
Danny Massa 



Alain is reeds vele jaren actief binnen 
de toneelgroep. 
Hij heeft geen specifieke taken maar is 
een stille werker die niet graag op het 
voorplan treed. Het bestuur kan steeds 
beroep op hem doen.  
Hij is een onmisbare kracht en staat 
steeds klaar om een handje toe te 
steken zoals helpen bij opbouw decor, 
verven en behangen, het opsporen van 
attributen, het klaarzetten en 
opruimen van de zaal. 
 

De Bond Sint-Pieter 
Alain Rosseels 



Gerda, hun enige echte kusjesmadam. 
Deze goedlachse blonde vlam 
verwelkomt het publiek met poentjes 
die ze geeft met oogjes vol ondeugd 
en pret.  
Gerda, hun enige echte kusjesmadam. 

De Royerheikes 

Gerda Jacobs 



Ruben Thonissen is sinds 
enkele jaren een vaste 
waarde voor geluid en 
belichting. Zonder deze 
‘schakel’ zouden de 
voorstellingen niet tot hun 
recht komen. 
Als jonge gast is hij steeds 
paraat bij de repetities en de 
voorstellingen. 
 

Ruben Thonissen 



Ludwig De Herdt is het ’duiveltje 
doet alles’. Hij bouwt het decor 
en zorgt voor zoetigheid en 
drank bij de repetities. Tijdens 
de voorstellingen is hij de 
gedreven kracht bij de catering. 
Bij de laatste voorstelling 
‘Ballekes in tomatensaus’ 
konden de toeschouwers 
genieten van de ‘ballekes in 
tomatensaus’ van Ludwig.  
 

Ludwig De Herdt 



BEDANKT  
alle leden en medewerkers 

IEDEREEN  
is voor hen onmisbaar 



Al vanaf de start in 1982 
nam Jenne een rol voor 
haar rekening en vanaf 
1984 verscheen ook 
Herman jaarlijks op de 
planken. Zonder afbreuk 
te willen doen aan de 
prestaties van de andere 
spelers, mogen we gerust 
zeggen dat zij de twee 
pijlers zijn die de 
jaarlijkse voorstelling 
ondersteunen.  

Jenne Geerkens en Herman Schreurs 
 

Toneelgezelschap Horizon Opglabbeek 



Céline Drees  

Céline was er vanaf het 
eerste uur bij.  
Zij acteerde, werkte mee  
aan het decor, zorgt voor 
kleding, is bestuurslid en 
doet al jarenlang punctueel 
de boekhouding. 
Maar bovenal is ze door haar 
opgewekte aanwezigheid 
steeds een drijvende kracht 
in de groep. 



Bert was doorheen de jaren 
bestuurslid, acteur, 
decorbouwer, regisseur  
en vooral een kracht waarop 
ze altijd kunnen rekenen.  
Hoewel hij lang nog niet aan 
stoppen denkt, is zijn 
opvolging al verzekerd met 
zijn 2 acterende dochters. 

Bert Schelmans  



De duizendpoot van de groep.  
Ze acteert, regisseert, bouwt het 
decor, ontwerpt de affiches, zorgt 
voor de geluidsfragmenten, 
verzorgt de PR, geeft de meubels 
een ander kleurtje, regelt de 
theaterbrochures, maakt de 
programmaboekjes, legt de 
theaterzaal vast,....   
Het M-Theater dankt Stefanie 
voor haar eindeloze inzet en 
doorzettingsvermogen.  
De parel van de groep. 
 

M-Theater 
Stefanie Menten 



Bart is de klank- en lichtman van 
dienst.  
Met de glimlach en met een 
engelengeduld, slaagt hij er 
altijd in om de wensen van de 
regisseur om te zetten in 
werkelijkheid.  
Hij is ook altijd paraat om mee 
te helpen aan het decor.  
Bart is de onzichtbare maar zo 
belangrijke helpende kracht.  
 

M-Theater 
Bart Bielen 



Saartje Brockmans 
Saartje zet zich altijd in voor elke 
productie en medewerkers.  
Ze is een echte trekker en krijgt 
iedereen in ‘actiemodus’.  
Maar staat zelf altijd aan de zijlijn,  
uit de spotlight. 
Saartje is een toonbeeld van 
engagement, grondigheid en passie 
voor cultuur en jongeren binnen de 
vereniging vanuit de coulissen.  
De onzichtbare, maar zeer 
onmisbare ster bij Muzemix...  
Deze keer zelf in de spotlight.  
 

In de spotlight.  

 



K T G Sint-Bona Heusden-Berkenbos 
Onze ouderdomsdeken van 88 
jaar is reeds 60 jaar lid van de 
toneelgroep. Hij geniet er een 
groot ontzag en waardering van 
iedereen. Wij kennen hem als 
een stille, zeer ernstige en stipte 
medewerker die er steeds met 
volle overgave en liefde bij is. Zijn 
ontwerpen voor decor worden 
met uiterste nauwkeurigheid 
opgemeten en met de meetlat 
uitgetekend op schaalmodel.  De 
realisatie ervan is dan natuurlijk 
ook volledig onder zijn 
raadgeving en toezicht.   

Proficiat en dank, Fons. 
 

Fons Put 



Toneelkring Sint-Jan Genebos Ham 

Gerard Janssen  
                  Gerard was één van die stille werkers      
               waar men altijd kon op rekenen.   
           Stilzitten was aan hem niet besteed.  
    Indien er iets gemaakt moest worden was 
Gerard de eerste om te zeggen: “Ik zal dat wel 
doen.” Binnen de groep was Gerard een 
helpende hand bij het realiseren van de 
verlichting en alles wat met elektriciteit te 
maken had. Ook deed hij samen met zijn vrouw 
de kaartenverkoop. 
Velen zullen zich hem herinneren als de man die 
aan de drank bonnetjes zat. 
Hij was een echte toneelliefhebber en kon 
hiervan enorm genieten. Tijdens de laatste 
voorstelling heeft hij dan ook tot het laatste 
moment enorm genoten. 
Zijn familie, naaste omgeving en toneel Sint-Jan 
zullen hem enorm missen. 

Gerard bedankt voor ALLES. 
 



‘t Amateurke Neerharen 

Mario Willen 
 
Klank en licht ziet Mario 
als een plicht. 
Elk jaar staat hij er, vol 
vertrouwen. 
Een man, waar zij altijd 
op kunnen bouwen.  
Zonder Mario zitten zij  
in het donker. 
Kortom, hij is voor hen 
een wonder. 



‘t Amateurke Neerharen 

Irene Ruette 
 
Een voorzegster voor 't leven. 
Wie wil zich nog zo geven. 
Van bij de eerste repetitie is ze 
paraat.  
Een sterke vrouw in woord en 
daad. 
Ze willen haar blijven horen. 
Zonder Irene zijn ze verloren. 



BEDANKT  
alle leden en medewerkers 

IEDEREEN  
is voor hen onmisbaar 



Toneelvereniging ‘t Brugske 
Robert Werckx  

Reeds actief in de groep van bij de 
start in 1984. 
In het begin als speler, later en nu 
nog als toneelmeester, decorbouwer 
en zoveel meer. 
Dus zeg maar: een duivel doe al.  
Maar hij is ook niet om een grap 
verlegen. Spelers zullen dit beamen. 
Zij hopen dan ook om Robert nog 
heel lang in hun vereniging te 
hebben. 
Proficiat Robert en dank voor je inzet 
gedurende al die jaren. 
 



Toneelkring Nele 
Marie-Louise Rutten en Jos Claes  

Zij zijn de wielen van hun toneelgezelschap want geen kilometer is 
hen teveel. Zij zijn het chassis van het toneel want zij houden de 
groep samen. Zij zijn de motor  
die alles in gang zet. Zij zijn de  
olie die alles vlot doet lopen.  
Zij zijn de versnellingsbak die  
als het moet nog een  
versnelling hoger schakelt.  
Zij zijn het stuur dat de richting  
Bepaalt. Zij zijn de rem,  
de toeter en het licht.  
 
Iedereen kan bij hen terecht ook in goede en slechte dagen. 



Dank U  
voor de meer dan 35 jaren 
inzet. Voor wie nog niet zo 
lang bij de groep is, mag dit 
een voorbeeld zijn van 
belangloze inzet en 
samenwerking onder 
vrienden. 
Zij rekenen op alle leden om 
deze traditie te 
onderhouden. 
 

Alle leden zijn onmisbare 
sterren, voor of achter de 

schermen. 
Dus huldigen we de ganse groep met een 


