
We zijn er weer! Wie had gedacht dat er ineens een jaar geen 

theater georganiseerd kon worden? Met deze ladder presenteert 

WIJ Presenteert voorzichtig doch vol trots het theaterprogramma 

voor 2021-2022. Een afwisselend programma met cabaret, toneel, 

kindervoorstellingen, taal, komedie, kunst en muziek.

Zanger en meestervertaler Jan Rot gaat terug naar de jaren zestig. Hij kiest voor 
elk jaar zijn favoriete lied en met topgitarist Laszlo Versteeg naast hem komen 
dan uiteraard Beatles, Stones, Who en Kinks voorbij, maar ook hits die je bijna 
was vergeten, naast een paar fijne eigen nummers. En dan zijn er de herinne-
ringen, weetjes en verhalen. Met vertedering kijkt zestiger Jan terug naar zijn 
jaren in Indonesië, het verlof in 1967 waarin hij popmuziek ontdekte en besloot: 
ik word later zanger. 

Wat een drukte op het veld achter de school. Gekloink van buizen, mensen die 
lallen. Staat daar nou een lama? De geur van verse popcorn en zaagsel: het 
circus is in de stad! In de tent maken Bibi en Maximo zich klaar voor de grote 
show. Al wil het bij Maximo niet erg lukken. Per ongeluk laat hij het konijn van 
Bibi verdwijnen. Bibi is ontroostbaar. Wat moeten ze nu? Een fysieke, muzikale 
en humoristische voorstelling over missen. Van iets dat je kwijt bent tot het 
missen van je moeder.

OUDEJAARSCONFERENCE Een memorabel jaar dat besproken moet worden. 
Het is tijd voor de wervelende, verfrissende vierde oudejaarsconference van 
Javier. Hij is scherp van tong, absoluut niet kritisch en is nooit politiek incorrect. 
Guzman beschrijft een prachtige wereld met zo nu en dan misverstanden. Javier 
neemt het jaar met je door, zoals alleen hij dat kan. Hij bijt zichzelf vast in het 
nieuws. Belangrijk of onbelangrijk, het maakt niet uit, humor komt aan het licht. 
Dat belooft een avondje onbelemmerd lachen.

De opening van ons culturele seizoen. Uitkaik2021 wordt anders dan je gewend 
bent. Er zijn beperkingen, maar wij denken in mogelijkheden. De Uitkaik wordt 
coronaproof, maar wel met aloude ingrediënten; een samenspel van optredens 
door professioneel straattheater en lokale verenigingen dat zorgt voor verras-
sing, verwondering, ontmoeting, ontspanning en plezier voor deelnemers en 
toeschouwers. “Kom kaike, d’r is zoveul”

Er is een verpleegkundige die kan ruiken of u Parkinson heeft. Van al het inter-
netverkeer is 10-15% porno. 66% van de millennials weet zeker dat de wereld 
rond is. Met dit soort dingen zit Marcels hoofd dus vol. Dat maakt hem een 
aanwinst voor je pubquizteam, maar ook een buitengewoon irritant persoon om 
mee te discussiëren. Want elk standpunt kan hij relativeren tot je er bij neervalt. 
Hij gaat de hele avond wetenswaardigheden op je loslaten. En wat jij daar aan 
hebt? Weet ik veel.

Letters, woorden, zinnen, leestekens, ze zijn als de ingrediënten voor het 
bereiden van een maaltijd. In dit geval is Wim Daniëls, taalexpert en graag 
geziene gast in talkshows, de kok, de taalkok, die in zijn voorstelling Koken 
met taal laat zien wat er allemaal voor lekkers gemaakt kan worden met taal. 
Hij schotelt de verrukkelijkste taalgerechten voor, niet alleen voor fijnproevers, 
maar voor iedereen. En zijn programma ligt nooit zwaar op de maag. Een avond 
genieten van wat de taal te bieden heeft.

Maak kennis met Masha; een vrolijk en stoer meisje. Ze woont samen met haar 
opa en oma vlakbij het bos. Het enige wat ze van haar grootouders niet mag, is 
alleen naar het bos gaan. Dat is precies wat de ondeugende wat Masha doet. 
Eenmaal in het bos belandt ze in het huis van de grote bruine beer. Hij woont 
daar heel fijn maar hij voelt zich soms wat alleen. Daar brengt Masha verande-
ring in en een vriendschap is geboren. Samen gaan ze op spannende avonturen 
in het bos.

Een aangrijpende en uiterst herkenbare voorstelling over dementie en wat dit 
doet met de directe omgeving van iemand met dementie. Het publiek krijgt 
geen onverdund leed, maar een voorstelling met humor. Recht uit het hart en 
respectvol slaat ‘ervaringsdeskundige’ Pythia heersende taboes over en benoemt 
ze wat soms zo pijnlijk is. Oploskoffie heeft autobiografische elementen aange-
vuld met ‘geleende’ ervaringen. Geschikt voor iedereen, immers, we krijgen alle-
maal te maken met dementie. i.s.m. Dementievriendelijk Kaag en Braassem

VLAMOUSSE Saampies  NN (voorheen Alkeburcht) 
In Saampies benoemt Vlamousse totdat er niks meer te benoemen valt. ‘Maak 
het bespreekbaar’, is het credo. De angst voor de medemens moet worden door-
broken, excuses moeten gemaakt aan mens, dier en geslachtsdeel, steun betuigd 
aan minderheden en bovenal moet er geluisterd worden! Geen onderwerp te 
pijnlijk of Vlamousse smijt het op tafel. Vol goede bedoelingen, maar desalniet-
temin misplaatst moraliserend, worstelen ze zich door de thema’s van deze tijd. 

LUUK RANSIJN  SPLOTSZ 
De 21-jarige cabaretier Luuk Ransijn maakt muzikaal cabaret. Vorig jaar werd 
hij finalist van het Amsterdams Studenten Cabaret Festival en in oktober van dit 
jaar staat hij in de finale van het Griffioen de Stoep Cabaret Festival. Luuk maakt 
je deelgenoot van de reeks onhandige situaties waar hij in verzeild raakt en 
schuwt er niet voor zijn binnenwereld naar buiten te keren. Verwacht geen bele-
rende voorstelling met antwoorden, maar een avond vol zelfspot, ontroering en 
muziek.

Kunsttentoonstelling van kunstenaars uit Kaag en Braassem. Het thema 
bedachten we in 2019, toen we nog niet wisten hoe toepasselijk het werd … 
Pittig is gekruid, gepeperd of vurig. Maar ook kittig en dynamisch. Een pittig 
windje is behoorlijk krachtig en heb je weleens een pittig woordje met iemand 
gewisseld? We weten allemaal; 2020 en 2021 waren best pittig. Pikante, ernstige 
of degelijke kunst: als er maar pit in zit! Interesse om werk aan te leveren? Mail 
naar made@wijpresenteert.nl. 

 JAN ROT  OK BOOMER

 4+ ZIRKOES FANTAZTIKA  Theatergroep HEER OTTO

 JAVIER GUZMAN  2021 IN VERTWIJFELING VERBLEVEN

 UITKAIK 2021  STRAATTHEATERFESTIVAL

 MARCEL HARTEVELD  WEET IK VEEL

 3+ MASHA EN DE BEER  KOEKLA Poppentheater

 PYTHIA WINIA  OPLOSKOFFIE

 WIM DANIËLS  KOKEN MET TAAL

 DUBBELCABARET 

 Kunsttentoonstelling MADE AAN DE KADE+  PITTIG!

Zaterdag 2 oktober
20.30 uur
Theaterconcert
€17
Spreng
Kerkstraat 50,  
Oude Wetering

Zaterdag 6 november 
14.30 uur
Kinderen 4+ 
€8
NN (voorheen Alkeburcht)
Noordhoek 19, 
Roelofarendsveen

Zaterdag 27 november  
20.30 uur
Cabaret 
€18
HAL60
Pasteurweg 60, 
Roelofarendsveen

Zondag  
12 september
13.00-17.00 uur
Gratis
Noordhoek, Noord-
plein, Zuidplein, 
Roelofarendsveen

Zaterdag 30 oktober 
20.30 uur
Cabaret
€15
NN (voorheen Alkeburcht)
Noordhoek 19,
Roelofarendsveen

Zaterdag 13 november
20.30 uur
Cabaret
€15
NN (voorheen Alkeburcht)
Noordhoek 19,  
Roelofarendsveen

Zondag 17 oktober 
14.30 uur
Kinderen 3+
€8
NN (voorheen Alkeburcht)
Noordhoek 19, 
Roelofarendsveen

Zondag 7 november 
14.30 uur
Solovoorstelling
€7,50
NN (voorheen Alkeburcht)
Noordhoek 19, 
Roelofarendsveen

Vrijdag 10 december 
21.00 uur
€15,00

NN (voorheen Alkeburcht)
Noordhoek 19,  
Roelofarendsveen

SplotsZ
Sportpad 25, 
Roelofarendsveen

24 t/m 30 december 
10.30-16.00 uur
Noordkade, Witte 
Singel, Zuideinde 
(rondom de sluis), 
eind Noordeinde, 
Roelofarendsveen

LET OP: WE VERKOPEN GEDOCEERD AAN DE HAND VAN DE OP DAT MOMENT GELDENDE MAAT-
REGELEN. HET KAN ZIJN DAT EEN UITVERKOCHTE VOORSTELLING LATER WEER BESCHIKBAAR IS, 
OMDAT ER STAPSGEWIJS MEER KAARTEN VRIJGEGEVEN WORDEN. MOCHTEN ER VEEL KAARTEN 
VERKOCHT WORDEN, DAN KAN HET ZIJN DAT WE EEN VOORSTELLING OP TWEE VERSCHILLENDE 
TIJDEN GEVEN. HOUD ONS EN ONZE BERICHTGEVING IN DE GATEN! 

 10 SEPTEMBER 9.00 UUR START 
 DE ONLINE KAARTVERKOOP OP WWW.WIJPRESENTEERT.NL

 2
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Zondag 12 september UITKAIK 2021 Straattheaterfestival
Zaterdag 2 oktober JAN ROT - OK BOOMER Theaterconcert
Zondag 17 oktober MASHA EN DE BEER - KOEKLA POPPENTHEATER Kinderen 3+ 
Zaterdag 30 oktober MARCEL HARTEVELD - WEET IK VEEL Cabaret
Zaterdag 6 november ZIRKOES FANTAZTIKA - THEATERGROEP HEER OTTO Kinderen 4+ 
Zondag 7 november PYTHIA WINIA - OPLOSKOFFIE Solovoorstelling
Zaterdag 13 november WIM DANIËLS - KOKEN MET TAAL Cabaret
Zaterdag 27 november JAVIER GUZMAN - 2021 IN VERTWIJFELING VERBLEVEN Cabaret 
Vrijdag 10 december VLAMOUSSE & LUUK RANSIJN Dubbelcabaret
24 t/m 30 december MADE AAN DE KADE+ PITTIG! Kunsttentoonstelling 

20
22

 Zaterdag 22 januari WIDDERSHOVEN, NEEF & BOS - HET GAAT GOED MET NEDERLAND Muzikaal theater
Zondag 6 februari EEN HUIS VOOR HARRY - DE TOREN VAN GELUID Kinderen 2+ 
Zaterdag 12 februari LUDIQUE! - FROM BERLIN WITH LOVE Maskarade Cabaret 
Zaterdag 5 maart JEROENS CLAN - TERE ZIELTJES Cabaret
Zondag 6 maart SUPER JUFFIE - DE TOREN VAN GELUID Kinderen 5+
Zaterdag 26 maart LOES LUCA - UIT HET HOOFD Toneel 
Vrijdag 22 apri WIE NIET WEG IS WORDT GEZIEN - THE KLEZMER SOCIETY Kinderen 10+
Zaterdag 30 april GERARD ALDERLIEFSTE & FRIENDS - UNE BELLE HISTOIRE Muziektheater
Zaterdag 7 mei VIV & INGRID - AF! Muzikaal cabaret
Zondag 22 mei GONNIE EN GIJSJE, SAMEN OP PAD - KIRA KOOL Kinderen 2+ 
Zondag 29 mei KIJK IN DE WIJK 2022 Buurtfestival

 LADDER 
2021-2022



DIGITALE VERKOOP VAN ONZE VOORSTELLINGEN VIA DE WEBSITE WWW.WIJPRESENTEERT.NL START 

10  SEPTEMBER 9.00 UUR. ER WORDEN GEEN KAARTJES MEER VERKOCHT OF GERESERVEERD 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 OF INSTAGRAM-

PAGINA VAN WIJ PRESENTEERT OF VIA ONZE NIEUWSBRIEF. AANMELDEN VOOR DE NIEUWSBRIEF KAN OP 

DE NIEUWSPAGINA OP DE WEBSITE. WIJ PRESENTEERT BEDANKT DIANTHUS FLOWERS VOOR DE BLOEMEN.

WIJ STAAN ACHTER WIJ:
Dianthus Flowers

 LADDER 

In deze intieme voorstelling zien we Harry; een tevreden huiskat die graag 
binnen is. Het huis is groot genoeg en Harry heeft niet zoveel nodig. Maar wist 
je dat er maar één vlinder nodig is om dat te vergeten?! Met veel plezier neemt 
De Toren van Geluid de kinderen mee in dit kleine, muzikale avontuur over het 
grote (on)bekende. Over het uitslaan van je vleugels en het terecht komen op 
je pootjes. Om te zien wat je eerder niet zag. Naar het gelijknamige kinderboek 
van Leo Timmers.

Als er een dier in gevaar is, verandert juf Josje in Superjuffie. Zodra ze een hap 
van haar krijtje neemt, krijgt ze superkrachten en schiet ze als een tornado door 
de lucht. Zo redt ze alle dieren net op tijd! Al snel ontdekken haar leerlingen en 
Hakim, de conciërge, haar bijzondere gave. Gelukkig beloven ze niets tegen de 
strenge directeur te zeggen. Ondertussen gebeuren  
er hele vreemde dingen in de stadsdierentuin. 
Komt Superjuffies hulp op tijd?

Je waant je op een dorpsplein in Frankrijk waar Gerard Alderliefste samen 
met vrienden én met jou het Franse chanson viert. Geniet, zing mee en laat je 
verrassen door het achtkoppige muzikale gezelschap. Een avond vol bijzondere 
muzikale ontmoetingen en mooie verhalen. Gerard Alderliefste speelt het Franse 
chanson vol overgave in een achtmans bezetting! Een nieuw, energiek en super 
muzikaal gezelschap is ontstaan, dat Franse hits weer nieuw leven inblaast.

Wat weten we over onze nieuwe buren? Bij Kijk in de Wijk leren we elkaar 
kennen door een kijkje te nemen bij de mensen thuis. Met kunst en cultuur, 
optredens ‘tussen de schuifdeuren’ en een hapje en drankje uit eigen keuken 
beleven we meer over de culturen en gewoontes van de nieuwe inwoners van 
Kaag en Braassem. Kijk in de Wijk is huiskamertheater, kunst in de tuin én cultuur 
uit de keuken. De definitieve invulling volgt, houd onze website/sociale media in 
de gaten.

In de voorstelling ‘Het gaat goed met Nederland’, laten Maaike Widdershoven, 
Tony Neef en Ruud Bos hun licht schijnen over de (on)hebbelijkheden van de 
‘Medelanders’. Verpakt in teksten van o.a. Ivo de Wijs, Guus Vleugel, Jules de 
Corte praten en zingen zij over leugens en waarheid, domheid en humor, doem-
denken en hoop, links en rechts, mooi en lelijk. Maar vooral bezingen zij het opti-
misme, want ondanks alles gaat het goed met Nederland.

Er zijn twee soorten mensen: sneue lafaards die nooit iets nieuws durven te 
proberen én mensen zoals jij. Mensen die over tien jaar kunnen zeggen: ‘Ik was 
op 5 maart 2022 in Roelofarendsveen bij Jeroens Clan. En toen waren ze nog 
een stuk goedkoper.’ Na een succesvolle finalistentournee van het Leids Cabaret 
Festival komen Jip de Poorter, Matthias Tuns en Bram Kroon nu met ‘Tere ziel-
tjes’. Een programma vol snelle scènes, rauwe liedjes en scherpe grappen die jij 
op je werk gaat proberen na te vertellen. 

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. 
Deze voorstelling is 2x verplaatst. Kaarten voor 24-04-2020 of 23-04-2021 zijn deze avond ook geldig. 

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. Deze voorstelling is 2x 
verplaatst. Kaarten voor 17-05-2020 of 9-05-2021 zijn deze dag ook geldig. 

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 de stad die LUDIQUE! in het hart gesloten heeft: Berlijn! Deze voorstelling is 
2x verplaatst. Kaarten voor 18-04-2020 of 13-02-2021 zijn deze avond ook geldig. 

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 het 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. Een toneelstuk over een actrice die absoluut 
geen antwoord zoekt op de vraag: wie ben ik? maar dat antwoord toch krijgt.
Deze voorstelling is verplaatst. Kaarten voor 9-05-2020 zijn deze avond ook geldig. 

Is iets of iemand ooit echt af? Bouw je niet steen voor steen, stap voor stap 
aan je huis, je leven en jezelf? Viv & Ingrid bouwen hun eigen toevluchtsoord, 
compleet met poort, een hoekje voor de piano, gitaar en ruimte voor zichzelf. 
Ze bouwen aan een voorstelling met liedjes, gesprekken en andere materialen. 
Komt dit ooit af? Een voorstelling met herkenbaarheid en hilariteit. Je voelt je 
betrokken, meegezogen in hun bouwkunst, obstakels en chaos. 

 2+ EEN HUIS VOOR HARRY  DE TOREN VAN GELUID

 5+ SUPERJUFFIE  DE TOREN VAN GELUID

 GERARD ALDERLIEFSTE & FRIENDS  
  UNE BELLE HISTOIRE

 KIJK IN DE WIJK 

 MAAIKE WIDDERSHOVEN, TONY NEEF & RUUD BOS 
  HET GAAT GOED MET NEDERLAND

 JEROENS CLAN  TERE ZIELTJES

 LUDIQUE!  FROM BERLIN WITH LOVE

 LOES LUCA  UIT HET HOOFD

 VIV & INGRID  AF!

 10+ WIE NIET WEG IS WORDT GEZIEN  The Klezmer Society

 2+ GONNIE EN GIJSJE, SAMEN OP PAD  KIRA KOOL

Zondag 6 februari
15.30 uur
Kinderen 2+ 
€7,50
NN (voorheen Alkeburcht)
Noordhoek 19, 
Roelofarendsveen

Zondag 6 maart 
14.30 uur
Kinderen 5+
€9
HAL60
Pasteurweg 60, 
Roelofarendsveen

Zaterdag 30 april 
20.30 uur
Muziektheater
€17
HAL60
Pasteurweg 60, 
Roelofarendsveen

Zondag 29 mei
€15
Diverse locaties

Zaterdag 22 januari 
20.30 uur
Muzikaal theater
€20
HAL60
Pasteurweg 60,
Roelofarendsveen

Zaterdag 5 maart 
20.30 uur
Cabaret
€15
NN (voorheen Alkeburcht)
Noordhoek 19, 
Roelofarendsveen

Vrijdag 22 april
19.30 uur
Kinderen 10+
€7,50
NN (voorheen Alkeburcht)
Noordhoek 19, 
Roelofarendsveen

Zondag 22 mei 
11.30 & 14.30 uur
Kinderen 2+
€6,50
De Straat-Hof
W. v.d. Veldenweg 57, 
Leimuiden

Zaterdag 12 februari 
20.30 uur
Maskarade Cabaret 
€12,50
NN (voorheen Alkeburcht)
Noordhoek 19, 
Roelofarendsveen

Zaterdag 26 maart 
20.30 uur
Toneel zwarte komedie
€18
HAL60
Pasteurweg 60, 
Roelofarendsveen

Zaterdag 7 mei 
20.30 uur
Muzikaal cabaret
€12,50
Dorpshuis Plein 13
P. v.d. Plaatstraat 13, 
Rijpwetering

 WAT WIJ KWIJT WIL: 

2021-2022


