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49e Speelseizoen
Toneelvereniging DE GROEIENDE GINSTE 
nodigt u graag uit op een voorstelling van:

Auteur :  Julia Engelen - Regie : Bart Durieux

Elk jaar na de feestdagen wordt er in hotel "Met Volle Goesting" een kuurweek georganiseerd.  Telkens komt hetzelfde groepje dames afzakken
om er te kuren, de nieuwjaarskilootjes af te werken en... te genieten van de "behandeling" van dokter Kurt De Nayer.  Deze slaagt er elk jaar
wonderwel in om alle dames tevreden naar huis te laten vertrekken.

Maar dit jaar komt Claire, de verloofde van dokter De Nayer, met haar vriendin mee om te kuren.  Dokter en verloofde weten niets van elkaars
aanwezigheid, maar het hotelpersoneel des te meer.  Klusjesman Frans en portier-garçon Guido wringen zich in alle bochten om de strikt geplande
afspraken met de dokter niet in het honderd te laten lopen.  Terwijl dienstmeisjes Rosa en Sandra het allemaal met plezier laten gebeuren.
Maar dan komt een Italiaanse driftkikker binnenvallen voor "de controle".   Manager Geldhof weet niet meer waar hij het heeft en plooit zich
dubbel om de controleur "bello pico" te ontvangen.

Als de controleur verliefd wordt op de barones, die eigenlijk door de dokter wil "behandeld" worden, als Guido een brief schrijft aan Frans, als
madame Vansteenkiste haar afspraak met de dokter moet delen met Marie-Thèrese, als de verloofden plots oog in oog staan, kan dokter De
Nayer niet anders dan de handdoek in de ring gooien. Maar dan kent hij Giovanni Pontiaci nog niet, of is het Pantani ?

Veel kijkgenot !

Met volle goesting !



We verwelkomen u graag op één van de
volgende voorstellingen in de GINSTEZAAL 
Molstenstraat 83 - 8780 Oostrozebeke :

Vrijdag 10 januari 2020 20 u
Zaterdag 11 januari 2020 20 u
Zondag 12 januari 2020 15 u
Vrijdag 17 januari 2020  20 u
Zaterdag 18 januari 2020 20 u
Zondag 19 januari 2020 15 u
Vrijdag 24 januari 2020 20 u
Zaterdag 25 januari 2020 20 u

TOEGANGSKAARTEN 
met GERESERVEERDE PLAATS: 8 euro

Reserveren kan vanaf zaterdag 7 december 2019 om 10 uur 
online via www.degroeiendeginste.be

• Of tijdens de kaartenverkoop op zaterdag 7 december 2019 van 
10 tot 14 uur in de Ginstezaal, Molstenstraat, Oostrozebeke. 
De kaarten moeten dan wel cash betaald worden.

• Of telefonisch op nr. 056 66 56 08 bij Veerle Claerhout 
(op weekdagen na 18 u) 



Oh dokteur  
ik eerst ?

Wulder meugen
nogal draaien hé

Rosa ?

Oh dokteur 
ik eerst ?

Oh dokteur
ik eerst ?

Stinkt mijnen
asem ?

De 
Nee'j ie riekt

goed !
't Is in zijne kop

geslagen ...

‘k
Ieke hier vore de 

controle, si ?



En
Vuile profiteur !

Gene
bambino's vóór den

trouw, hé !

En
Vuile profiteur !

Nee g’ zulle !

Nein
danke ich 

rauche nicht !
Vuurtje ?

Nummerke
14 en 21 ? 
Verkeerd !

Moe'k ik uwe
toernavies 

vasthouden ?



Fotoreportage met dank aan :

CAFE CENTRAAL
PRAAT- EN EETCAFÉ 
MARKT 12 - 8780 OOSTROZEBEKE -056 49 37 39

Realisatie van de folder : met dank aan :

Kantoor Oostrozebeke
Kerkstraat 1  8780 Oostrozebeke

Tel 056 66 65 07 - Fax 056 80 20 04

0.N.806 166 010 FSMA. nr 104462

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

Libbrecht

Koen Libbrecht

Molstenstraat 71
8780 Oostrozebeke (De Ginste)

tel.056 66 67 68
Open :  zaterdag & zondag

Ie
Hiere geldwolven !

Ik doe hier nogal
bane met die flasse

Ik
Oeh  ! Moeten
zwijgen doe

zeer !

Ik ben zot
van 

dokteurs !


