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Het Gezin Van Paemel 
Theatervoorstelling met JO DE MEYERE 

½ Dagtrip Deinze - CC. Leietheater 
Zondag 29 september 2019 - 14u30 

Deelnameprijs: €35 of €30 voor leden vtbKultuur en VAB 
Let op: NIEUW REK. NR. : BE72 9795 7867 4016 van vtbKultuur DAMME 

Beste vrienden van vtbKultuur DAMME, 

Vroege vogels zijn er als de kippen bij. Met vtbKultuur Nationaal kunnen we intekenen op deze  
exclusieve voorstelling voor vtbKultuur-deelnemers. De uitzonderlijke prijs voor deze gekende 
theatervoorstelling met busvervoer heen en terug naar Deinze is meer dan aanlokkelijk. 

Cyriel Buysse uit Nevele schreef dit theaterstuk en in de “Oostvlaamse “streektaal komen de kleurrijke 
personages tot leven. Eén van de allerbeste Vlaamse acteurs Jo De Meyere realiseert een van zijn 
grootste dromen en speelt de boer met een vastberadenheid en naturel alsof hij in een boerenkiel 
geboren is. Amateur/liefhebbers uit Deinze en omstreken maken deel uit van de cast en zeten stuk 
voor stuk sterke figuren neer. 

“Z’hên op ’t volk geschoten, moeder”, met deze fenomenale openingszin start het meeslepende relaas 
van het gezin Van Paemel. Dit Vlaams boerengezin gaat begin 20ste eeuw gebukt onder armoede en 
wordt vernederd door de adel, tevens pachtheren van het erf. De kinderen Van Paemel leggen zich 
niet zomaar neer bij dit armtierig bestaan. Ze zijn jong, bruisen van levenslust en zoeken een nieuwe 
toekomst. Voor boer Van Paemel is er geen uitweg, ‘wirken, nondedzju ! tot da’k ‘r bij valle’ is de kern 
van zijn leven. 

Programma: 

 13u00: vertrek autocar Sijsele – Lindenplein (Kloosterstraat) ! 

 Bij aankomst gelegenheid voor een koffie en sanitair oponthoud 

 14u30 toneelvoorstelling – gereserveerde zitplaatsen ! 

 Na de voorstelling korte (vrijblijvende) nazit in de bar en huiswaarts tegen 18u00 

 

Wegens beperkt aantal deelnemers (max. 50), zonder uitstel dringend betalen 
TOT EN MET 15 juli as. !   Betaalvolgorde is  bepalend voor deelname 

Wachtlijst wordt desnoods voorzien 

Let op: NIEUW  REK. NR. : BE72 9795 7867 4016 van vtbKultuur DAMME   

Annuleringen worden na deze datum niet terugbetaald. 
 
Contact: Willy Soenens – willysoenens@telenet.be of  tel. 050 35 05 74 
 
 
Johan Dessein, voorzitter vtbKultuur DAMME 
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