
’’De onbetaalbare Loodgieter’’ 
  een kluchtig spel in 3 bedrijven, geschreven door Hans van Wijngaarden 

         Toneelclub ERM speelt…... 

 Zaterdag 2 maart 2019    Vrijdag 8 maart 2019 

                      Zaterdag 9 maart 2019 

   in de Barnhouse van Steakhouse 34 te Erm 

   Aanvang: 20:00 uur         Zaal open: 19:15 uur  

  



De onbetaalbare Loodgieter 
Ria en Pim Westra zijn al drie-en-twintig jaar getrouwd en het wil de 

laatste tijd niet zo erg meer. Futiliteiten als een biefstuk, die verkeerd 

gebraden is, worden opgeblazen tot onoverkomelijke meningsverschil-

len. Tot ergernis van dochter Petra, die in de meeste gevallen wel de 

zijde van haar vader moet kiezen. Omdat moeder hopeloos onredelijk 

en prikkelbaar is.  

Ria ergert zich bovenal aan de arrogante houding van Pim, die meent 

dat Ria toch niet zonder hem kan. Als Pim dan ook op een gegeven 

moment besluit op afkoelings- alias zakenreis te gaan is Ria vast beslo-

ten haar onafhankelijkheid te bewijzen.  

Pim is echter nog geen vijf minuten de deur uit of oom Dirk komt on-

verwacht over uit Australië. En diens broer en zus (een zuinig boeren-

stelletje) kloppen, op uitnodiging van oom Dirk, eveneens aan haar 

deur. Want oom Dirk wenst, reeds bij zijn leven, zijn kapitaal te verde-

len onder zijn familieleden. Degene die het meest van hem weet, die 

dus in de veertig jaren van zijn afwezigheid het sterkst met hem heeft 

mee geleefd, krijgt het meest. Ria, het arme schaap, weet letterlijk 

niets van hem en ze verlangt dus al na vijf minuten dat Pim terug zou 

zijn.  

Omwille van de centen en in paniek roept ze de eerste de beste man 

te hulp, die haar voor de voeten loopt: de loodgieter. En dat is wel een 

heel apart figuur. Voor het geld zou hij Ria wel willen helpen maar of 

hij dat kan? Een wervelstorm aan misverstanden giert door het huis. 

  



Pim Westra (directeur van een puddingpoederfabriek)   

         Gerrit Derks 

Ria (zijn vrouw)         Marit Anholts 

Petra (hun dochter)        Janine Haddering 

Jossie (de dienstmeid)    Heidi Oldengarm 

Oom Dirk de Best (uit Australie)  Jan van Wijk 

Marie de Best (zijn zuster)   Nanja Blaak 

Nico de Best (haar tweelingbroer) Roelof Ensing 

Tante Truus       Janet Katerberg 

Loodgieter 

——————————————————————————— 

Souffleur:      Herman Hidding 

Grime:       Marrie Derks en Anna Renting 

Ontwerp progr.blad en pr:  Jacob Kiers 

Decors:      Jans Elling en Meine Oostwoud 

Regie:       Hammy Oldengarm 

 

  



KAARTVERKOOP 

 

 

Kaarten voor al deze voorstellingen zijn in voorverkoop verkrijg-

baar van 16 februari tot en met zaterdag 2 maart bij de fam. Sik-

ken aan de Dalerstraat 4 in Erm. Telelefoon: 0591-361896 

 

Start voorverkoop: 

Zaterdag 16  februari  van 9.30 uur tot 11.30 uur. 

Daarna op zaterdagen en werkdagen na 18.00 uur. 

 

                                  

         Entreeprijzen: 

         Leden Dorpsbelangen Erm:    4 euro p.p. 

         Niet leden:        6 euro p.p. 

         Kinderen t/m 12  jaar:    2 euro p.p.   

  

Het hele stuk speelt zich op één dag af. In het eerste bedrijf is het 

een vroege vrijdagmorgen in de zomer. Het tweede bedrijf speelt in 

de middag van diezelfde dag en in het derde bedrijf is het namid-

dag. 


