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Welkom beste
toeschouwer! 

Mogen we u eerst onze alleroprechtste en beste wensen

overmaken voor het nieuwe kalenderjaar? Het toneelseizoen

is natuurlijk al lang aan de gang, maar zo'n jaarwisseling

verdient ook zijn moment de gloire.

Wat hadden we ons 2022 anders voorgesteld.

Op het ogenblik dat we ons seizoen samenstelden, baadde de

wereld in collectieve opluchting: de cultuursector was terug

open en met de vaccinatiecampagne in volle gang, zag het

ernaar uit dat we u - eindelijk! - terug op een normaal

toneelseizoen zouden mogen tracteren.

Jammer genoeg bleek het coronavirus nog een heel spannend

tweede bedrijf voor ons in petto te hebben. Heel even zag het

er zelfs naar uit dat we u vandaag niet zouden mogen

ontvangen, toen de cultuursector wederom gesloten werd in

de strijd tegen het virus. Maar gelukkig vernamen we nog op

tijd dat er toch gespeeld zou mogen worden en spelen zullen

we! 

We zijn dan ook ontzettend blij dat

we u vandaag hier mogen

ontvangen, in zo veilig  mogelijke

omstandigheden en in (hopelijk)

goede gezondheid. 

U ziet vandaag een sterk staaltje

hedendaagse Franse komedie

waaraan hard werd gewerkt door de

ganse ploeg. Een luchtigere

productie, wat in deze tijden een

welkome verademing kan zijn. Zet u

dus comfortabel neer, leun wat

achterover in uw stoel en geniet van

de perikelen in het deftige

appartementsgebouw waar het

koppel Lebrun zopas zijn intrede

heeft gedaan!

Veel kijkplezier,

De redactie. 

"En bovendien zijn er veel mensen die Lebrun heten. Die
vandaal kent misschien een Lebrun, een andere Lebrun, hij
denkt dat het een idioot is, hij vond dat het nodig was om dat in
de lift te krassen. Misschien gaat het zelfs helemaal niet over
u."
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CREW

Regie - Marie Goossens

Productieleiding - Tine
Wijnants
Scèneregie - Bonny Humblet
en David Willems
Souffleur - Wim Hambrouck

Geluid - Robin Vancuyck
Licht - Niels Wilberts
Decor - Tom Vandeweyer,
Philippe Mommens, Stany
Quintes, Matisse Vandeweyer,
Jeannine Vroonen
Grime - Chloé Morioux

Kaartenverkoop -Chantal
Leblanc

 
 
 
 

Wat fantastisch is
aan het internet,
dat is de ludieke
kant. Ik vind dat

ge de dingen altijd
ludiek moet

kunnen benaderen
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CAST

Roos Wuyckens - mevrouw Bouvier
Frans Pierson - meneer Bouvier

Chloé Morioux - mevrouw Cholley
Frank De Beule - meneer Cholley

Eline D'Hooge - mevrouw Lebrun
Jasper Driesmans -meneer Lebrun 
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Een boodschap van Marie, de regisseur

In prille coronatijden, toen ik nog dacht dat de corona-affaire er een was die hoop en al een
paar maanden zou duren, werd mij dit stuk aangereikt. Vanaf de eerste bladzijden wist ik
het, dit stuk is dik vet spek voor mijn bek. De rake en ontmaskerende humor, zonder te
schofferen, het op schrandere manier de draak steken met de dwaasheid en pedanterie
van menig burger… Ik was onmiddellijk verkocht. 

De personages – eerder dom dan kwaadwillig - hebben over alles en nog wat een
uitgesproken oordeel. Sommigen onder hen weten de helft van de tijd wel niet over wat
het precies gaat maar dat zullen ze nooit laten blijken. Althans, dat denken ze toch.  

Ben heel blij dat ik dit kon doen. Het was een zeer aangename en deugdelijke bedoening,
zelfs met de irritante mondmaskers, het afgelasten, het weer opstarten met aangepaste
cast, het weer afgelasten, het nog maar eens opnieuw opstarten en de voortdurende
onzekerheid van “gaan we het resultaat van onze ijver wel kunnen laten zien?”. Soit, ’t is
gelukt en we zijn gelukkig!

Ik wou deze komedie zo realistisch mogelijk brengen, met een weliswaar lichte overdrijving
in de typering van de personages. “Ge moet altijd een beetje overdrijven om uw punt te
maken” zei mijn vader altijd. Ik overdrijf constant… 

Heerlijk stuk! Enjoy!

Met zeer veel dank aan de acteurs,
voor hun doorzettingsvermogen,
inzet, optimisme, geduld en
acteertalent. Ook heel veel dank aan
eenieder die op een andere manier
aan deze productie heeft
meegewerkt. 

Marie
 

pagina 06



pagina 07



Het verhaal

Wat zou u doen, als u op een openbare
plaats uw familienaam zou zien staan,
gevolgd door "= klootzak"?

Net dat overkomt het koppel Lebrun.
Meneer en mevrouw Lebrun zijn net
ingetrokken in een deftig
appartementsgebouw. Enkele dagen na
hun verhuis krast iemand de toch wel
zeer offensieve boodschap in het
bedieningspaneel van de lift van het
gebouw. 

Hoe moet het echtpaar hier mee
omgaan? Ze zijn pas nieuw in het
gebouw en kennen hun buren niet. Hoe
kunnen ze er nu achterkomen wie - en
nog belangrijker - waarom die tekst toch
in de lift is gekrast?

In hun speurtocht naar de waarheid
leren ze hun nieuwe buren beter
kennen. Die blijken niet helemaal de
deftige mensen te zijn die men
verwacht aan te treffen in een gebouw
met standing.

In een laatste poging om de waarheid te
achterhalen, nodigt meneer Lebrun de
buren dan maar uit voor een borrel, in
de hoop de dader uit zijn schulp te
lokken.

Maar gaat deze zijn of haar ware aard
prijsgeven? 
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WIE IS DE REGISSEUR? 

Marie Goossens werd geboren en is getogen in
Leuven. Ze is moeder van twee zonen en twee
dochters en werkte als directiesecretaresse bij
Videohouse NV - Media Facilities.

Vanaf haar 17de was Marie druk in de weer met
toneelspelen bij Toneel4 in Leuven.  In de jaren
‘90 stopte ze met acteren om stukken te
schrijven en te regisseren, hoofdzakelijk voor
jongeren. Ze pende een aantal veelal lichtelijk
absurde toneelstukken neer, waaronder ook
een hilarische komedie voor volwassenen in
het Leuvens (“Zemmenet geziëd up ’t
wiêrbericht”). Al deze stukken werden voor het
eerst opgevoerd door ToviKito/Toneel4
Leuven.
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Na het jongerentijdperk stort ze zich op het regisseren van volwassenen, bij voorkeur in komedies. 

En komedies regisseren, dat kan Marie! Er is geen gekende komedie-auteur waar ze nog geen
brochure van onder handen heeft genomen. Ze staat gekend om haar vlotte regiestijl waardoor de
voorstelling als een wervelwind voorbij waait. Als toeschouwer laat je alles best gewoon over je
heen komen, zo kan je optimaal genieten van de grappige momenten en het gevoel voor timing dat
Marie haar acteurs bijbrengt. Want dat is misschien wel de grootste kracht van Marie als regisseur:
haar gevoel voor timing overbrengen en er zo voor zorgen dat alles precies verloopt zoals het moet,
waardoor de situatie voor zichzelf kan spreken, zonder dat er geforceerde momenten ontstaan.

"De kras" is ondertussen e tweede voorstelling die Marie voor De Dijlezonen onder handen neemt,
na het succesvolle "Wie zonder zonde is". Ook in De kras zie je typische Marie Goossens elementen
terugkomen: de snelle speelstijl, de nadruk op timing en de uitgesproken mimiek zijn allemaal echte
Marie-trekjes die er - hopelijk toch - een  wervelende en ontspannende voorstelling van zullen
maken.
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Uit sympathie:

 

Eddy Van Weddingen
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WIE IS DE GÉRALD SIBLEYRAS? 
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Gérald Sibleyras is een - naar theaternormen dan toch -
jonge Franse auteur.

Hij werd geboren in 1961, waardoor hij dit jaar, jawel, 61
jaar oud is.

Hij raakte oorspronkelijk bekend als radiomaker en
schreef in 2000 samen met zijn co-auteur Jean Dell zijn
eerste theaterstuk, "Le béret et la tortue". Dit was niet
zijn eerste scénario. Sibleyras schrijft immers ook
scenario's voor radio en film.

Eens gebeten door de theatermicrobe was Sibleyras
niet meer te stoppen. Er volgde bijna jaarlijks een nieuw
script waaronder in 2004 "De kras". 

Gérald Sibleyras
Foto: bron onbekend

Inmiddels is Sibleyras al lang geen nobele onbekende meer in het theaterlandschap. Hij ontving
talrijke nominaties en prijzen voor zijn werk waaronder de prestigieuze Laurence Olivier Award voor
beste komedie met zijn stuk "Le Vent des peupliers", naar het Nederlands vertaald als "Helden".

Met "De kras" brengen De Dijlezonen u hun eerste Sibleyras. Het zal vast niet de laatste worden!  
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Burenhinder
Iedereen die ooit in een appartement
heeft gewoond, zal het wel kennen. De
bovenburen lopen iets te hardvoetig door
hun appartement. De buren naast u
hebben de gewoonte om iedere ochtend
in de douche een aria te zingen. Om 6u 's
ochtends. En de onderburen hebben een
kleuter van drie die van na schooltijd tot
bedtijd - en soms later - uit volle borst alle
liedjes van juf Roos meezingt. Of eerder
meegilt.
 
Kortom: u wordt in uw rust verstoord.

Wanneer enkele pogingen tot gesprek
met de buurman of -vrouw geen soelaas
bieden, stelt u zich vast snel de vraag
"Wat kan ik hiertegen beginnen"?

En u heeft geluk! Waar vroeger de wet vrij
onduidelijk was en de vraag of iets
burenhinder uitmaakte vooral in de
rechtspraak gezocht diende te worden, is
er sinds 1 september 2021 een nieuwe
regelgeving van kracht geworden in het
nieuwe wetboek goederenrecht.

De wet somt vier voorwaarden op
waaraan moet zijn voldaan vooraleer er
kan gesproken worden van burenhinder:
- de eigendommen moeten naburig zijn.
- er moet overlast of hinder zijn door een
daad of een nalatigheid.
- er moet een oorzakelijk verband zijn
tussen het nabuurschap en de overlast
- en tenslotte moet de overlast voldoende
ernstig zijn. 
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In geval van burenhinder is dit gelukkig meestal eenvoudig aantoonbaar. U wordt wakker om 6u 's
morgens omdat uw buurman verkiest om te zingen in zijn douche. Daar zijn weinig andere oorzaken
aan toe te voegen.

Het laatste kenmerk is misschien wel het belangrijkste, of alleszins toch voor de meeste mensen
het moeilijkste om te vatten: de hinder moet voldoende ernstig zijn. Dit betekent dat men een  

Wat betekent dat nu concreet?

Nabuurschap impliceert dat de eigendommen in
elkaars buurt moeten liggen. Ze moeten niet per sé
aan elkaar grenzen.

Het oorzakelijk verband is een juridisch begrip dat
meer inhoudt dan wat men in de gewone spreektaal
als oorzaak en gevolg benoemd. Niet alles wat op het
eerste gezicht als oorzakelijk kan worden beschouwd,
is dat juridisch ook. Zo dient er ook rekening
gehouden te worden met de eigen fout van het
slachtoffer of diens voorgestemdheid, kan het zijn dat
er meerdere oorzaken zijn die hebben bijgedragen tot
hetzelfde gevolg... Kortom: het is niet evident om te
beoordelen of een bepaalde daad werkelijk in
causaal verband staat met de berokkende schade. 
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een boel andere: was de hinder er al voor u in de woning ging wonen? U verzetten tegen de
luchthaven van Zaventem wanneer er niets veranderd is aan hun vluchtschema en u vorige maand
een huis kocht recht onder de startbaan is natuurlijk niet serieus. Al bij al blijft, ook onder de nieuwe
wet, de vraag of een bepaalde situatie als buitengewoon hinderlijk kan worden beschouwd een
feitenkwestie die door de bevoegde rechtbank zal beoordeeld worden. 

zekere hoeveelheid hinder moet verdragen van zijn
buren. Samenleven zorgt er nu eenmaal voor dat men
soms wat last ondervindt door wat zijn gebuur doet. Zo
moet uw buurman uiteraard ook zijn gras afrijden. Voor
zover hij dat doet op de toegelaten uren en met een
normale grasmaaier en niet om pakweg middernacht
met een luide zitmaaier voor een klein stadstuintje, zal u
het geluid erbij moeten nemen. In appartementen is een
zekere hoeveelheid geluid normaal. Daar kan u, behalve
zelf beter isoleren, niets tegen ondernemen. 

Om te oordelen of hinder bovenmatig is, geeft de
nieuwe wet aan dat er rekening gehouden moet worden
met de frequentie en intensiteit van de hinder alsook met
het tijdstip en de andere omstandigheden waarbinnen
de hinder zich voordoet.

Naast de wettelijke criteria zijn er natuurlijk nog steeds 
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dan kan u ook steeds klacht indienen bij de bevoegde diensten. 

En wat kan u verwachten? Indien de Vrederechter oordeelt dat er sprake is van burenhinder, kan de
buur verplicht worden de hinder te staken of op te lossen. Ook kan u een financiële vergoeding
krijgen om het ongemak te compenseren. 
Wat niet kan zijn maatregelen die een nieuw onevenwicht creëren tussen de beide eigendommen:
de maatregelen moeten er steeds op gericht zijn het evenwicht te herstellen.

Wat kan u nu zelf ondernemen
wanneer u denkt dat u bovenmatige
hinder ondervindt van uw buren?

Allereerst: ga het gesprek aan. Lukt
dat niet of heeft dat niet het
beoogde resultaat, stuur dan een
aangetekende brief naar uw buren
waarin u duidelijk omschrijft welke
hinder u ondervindt en vraag
duidelijk om ermee te stoppen.

Als dat nog altijd geen zoden aan de
dijk brengt, kan u zich wenden tot
de Vrederechter. Dit kan door
middel van een eenvoudige brief
waarin u de situatie uitlegt 

en vraagt om uw buren op te roepen in verzoening. De
Vrederechter zal dan uw buren en uzelf uitnodigen op
een zitting in zijn of haar bureau en zal door middel van
een gesprek proberen u beiden tot een oplossing te
laten komen. Lukt dat niet of komt uw buur niet opdagen
(dat is immers niet verplicht, een oproeping in
verzoening is geen dagvaarding) dan zit er niets anders
op dat een procedure te starten, eveneens bij de
Vrederechter.

U kan dit zelfstandig doen, maar weet dat u steeds de
gerechtelijke procedurevoorschriften zal moeten
naleven en zal moeten bewijzen dat er aan alle
voorwaarden voor burenhinder is voldaan. Het kan dan
ook zinvol zijn om u te laten bijstaan door een advocaat.
Als uw buur door de hinder ook een wet of een
reglement onvertreedt (bijvoorbeeld bij nachtlawaai), 
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NEEM OOK EEN

KIJKJE BIJ

JEUGDTONEELTROEP

DZIPPIE

29 en 30 april - Cool@School
Willy Wuyts in een regie van
Bieke Jorissen 

 
 
 

WAT BRENGEN DE DIJLEZONEN NOG DIT SEIZOEN? 

1 en 2 april 2022 - Hunkerig 
Peter De Graef naar Anton Checkhov in een regie van Jo Matthijs

20 en 21 mei 2022 - Het diner
Kees Prins naar Herman Koch in een regie van Frank De Beule 


