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Kaartverkoop Rederijkers gestart 

De kaartverkoop voor het jubileumstuk van 
Rederijkerskamer ‘Jan Nieuwenhuyzen’ is 
gestart. Op 17 november 2012 vindt de 
opvoering van het blijspel ‘Rust, Vrede en 
Flinterman’ plaats in Amicitia te Lekkerkerk. 
Het stuk speelt zich af in de showroom van de 
begrafenisonderneming 'Flinterman Uitvaarten'. 
Aan het hoofd van de onderneming staat Esmé 
Flinterman die ook de zorg draagt over haar 
dementerende moeder en haar puberende 
dochter. Als op een gegeven moment neef Leo 
(of heet hij toch Lenny) Flinterman komt 
opdagen, krijgt de familie te maken met allerlei 
onvoorziene situaties. Een origineel blijspel met 

een bijna dodelijke dosis humor, melancholie en spanning. 
Omdat de Rederijkers het 140-jarig jubileum vieren krijgt de avond een 
feestelijk tintje. Dankzij de vele sponsors worden de toeschouwers na 
afloop op een hapje en een drankje getrakteerd.  De gebruikelijke 
verloting ontbreekt ook deze keer niet. Na afloop is er een spetterend 
optreden van zanger Peter Rietveld. 
Kaarten à 8 euro zijn verkrijgbaar aan de zaal, via de website 
www.rederijkers-lekkerkerk.nl en in de voorverkoop via telefoonnummer: 
0180-661775. De zaal gaat open om 19:30 uur en het toneelstuk begint 
om 20:00 uur in Amicitia. Donateurs krijgen, zoals gebruikelijk, twee 
vrijkaarten thuisbezorgd. Wilt u ook donateur worden bel dan 0180 – 
661775. 



 

Rol Omschrijving Gespeeld door 

Esmé Flinterman eigenaresse Flinterman Marijke Boersma 

Colette Flinterman dochter van Esmé Zella Boersma 

Maria Flinterman verwarde oma Corney Liefting 

Lenny (Leo) Flinterman foute neef Jaap Schep 

Samuel medewerker Flinterman Dick Schiesser 

Huisarts druk,druk,druk Ellen Klerk 

Dulcinea Trattoria Italiaanse advocate Mara van der Horst 

Bea de Roos dominante "schuldeiser" Evelyne Maaskant 

Gerard de Roos niet zo snuggere partner Gijsbert van Bekkum 

Jesse goudvis Lotte van Vliet 

Bel goudvis Anne Maaskant 

Regie  Caroline van der Graaf 

Souffleurs Henriëtte Blikslager Leo Klinge 

Toneelmeesters Frits Mitgenberg senior Frits Mitgenberg junior 

Inspeciënten Margit Rietveld Sylvia de Vries 

 
 

 


