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48e Speelseizoen
Toneelvereniging DE GROEIENDE GINSTE 
nodigt u graag uit op een voorstelling van:

Auteur :  Ray Cooney - Regie : Bart Durieux

Wat doet een minister van binnenlandse zaken in suite 648 van hotel Metropole in Brussel, terwijl hij eigenlijk aan het debat moet deelnemen in het par-
lement? En wat doet Vicky, de secretaresse van de oppositie, in datzelfde hotel, terwijl ze bij haar tante Jeanne in Hasselt zou moeten zijn? En als Bobby,
de “vent” van Vicky, dat allemaal niet vertrouwt? En als een detective iets ongelooflijks hards op zijn hoofd krijgt?

Dan moet Prudent, de secretaris van de minister, dat allemaal komen oplossen. Hij doet alles om zijn baas uit de penarie te halen, terwijl die zelf steeds
verder verstrengeld raakt in zijn eigen leugens. 

En het zit hem ook niet mee, want iedereen heeft wel iets verloren in suite 648: de overijverige manager van het hotel, die zijn reputatie wil hoog houden,
de garçon, die graag een graantje meepikt van de situatie, de echtgenote van de minister, die hem eens wil verrassen, de verpleegster van “Mammie”…
Iedereen draagt zijn steentje bij aan de totale chaos.

Maar wie brengt redding? Prudent? De garçon? Of biedt suite 650 of het Warandepark een oplossing?

Geniet van het geharrewar op het zesde verdiep van hotel Metropole! En o ja, die avond worden geen nieuwe wetten gestemd in het parlement…

Foei minister !



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

Vrijdag 04 januari 2019 20 u
Zaterdag 05 januari 2019 20 u
Zondag 06 januari 2019 15 u
Vrijdag 11 januari 2019  20 u
Zaterdag 12 januari 2019 20 u
Zondag 13 januari 2019 15 u
Vrijdag 18 januari 2019 20 u
Zaterdag 19 januari 2019 20 u

TOEGANGSKAARTEN 
met GERESERVEERDE PLAATS: 8 euro

Reserveren kan vanaf zaterdag 1 december 2018 om 10 uur 
online via www.degroeiendeginste.be

• Of tijdens de kaartenverkoop op zaterdag 1 december 2018 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) 

Roomservice



Koest
Bobby !

Merci De Decker !

De 

wrééé veistre !

Smijt hem in de
boskes, zegt-ie!

Ik hete 
De Rijcke

Wachten totda ze
changez roepen !

De
Da verwondert

mie niet !

TO BE or 
NOT TO BE

Voorzekers 
wel !



Mammie is over
heur toeren.

Mijne Staf kan't nogal
zeggen, he ́.

Maar
'k zitte wel in
de pootink.

En
'n hotel moet je

soigneren
Maria

make-bed-now

Titty Vicky 
zeker

Ik noeme ze 
Typie Vicky

Scusi, signori,
make-bed-now.



Fotoreportage met dank aan :
HOTEL SWAENENBURG
Vanaf januari 2019 zal er ‘s middags een lunch te verkrijgen zijn.

Verhuur van zaal voor allerhande verschillende festiviteiten.

Ingelmunstersteenweg 173-175-Oostrozebeke - 056/66.33.44

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
Zeg ne keer goe'ndag,

Pierke tegen de mensen

‘k ben allergisch 
aan deuren.

Ik
Huppekee !Huppekee !


