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Het theateraanbod van Het Punt wordt mede mogelijk gemaakt door:

Legenda
In deze brochure vindt u bij iedere voorstelling 
icoontjes. Hieronder vindt u in de legenda de 
betekenis van ieder icoontje.

Verkoop op  
stoelnummer

Staconcert

Inclusief drankje na afloop
van de voorstelling

Inclusief kopje koffie/thee
voor aanvang van de voorstelling

cultuur, geniet ervan!
Cultuur raakt ons allemaal, ongeacht rang of stand, huidskleur, politieke voorkeur, 
geaardheid of religieuze achtergrond. De deur naar cultuur staat voor iedereen 
wagenwijd open, altijd. Cultuur leeft overal, zeker in een gemeente als Twenterand 
met al zijn diversiteit, de verschillende dorpskernen Den Ham, Vriezenveen, 
Westerhaar, Geerdijk en Vroomshoop, maar vooral natuurlijk als één gemeente.

Samen met mijn medeprogrammaraadsleden Ria Spoor, Betsie Ribberink, Joke Eising, 
Marion Palstra, Jan Leemhuis en Egbert  van der Weide, is het ons (de programmaraad 
van theater Het Punt) weer gelukt om u een heel mooi en uitgebalanceerd cultureel 
programma te kunnen presenteren dat verrassender is dan ooit en voor elk wat wils 
biedt. Muziek, cabaret, toneel, film, maatschappelijk theater. Voor jong én ouder!

Het hoofddoel voor ons als programmaraad is om voor de inwoners van de Gemeente 
Twenterand en omstreken een leuk en gevarieerd programma samen te stellen. Daarvoor 
gaan wij regelmatig in overleg met andere organisaties. Zo nemen wij deel aan de OKTO 
(Overleg Kleine Theaters Overijssel) en proberen wij in samenwerking met Theater 
Turf in Vriezenveen een paar leuke extra activiteiten te ontwikkelen. In deze brochure 
vindt u ook een aantal pagina’s met daarop de programmering van Theater TURF. 

Onze bezettingsgraad is voor het vierde jaar op rij weer gestegen. Daar 
zijn we trots op en daaruit blijkt dat we met onze programmering in een 
groeiende behoefte voorzien voor de gehele gemeente Twenterand. 

Wij nodigen u van harte uit in ons prachtige theater in Het Punt en 
hopen, samen met u, te mogen genieten van al die mooie (culturele) 
voorstellingen en ontmoeten u graag na afloop in het gezellige Grand Café.

We zien elkaar!

Een hartelijke groet aan u allen,

Namens de programmaraad van Theater Het Punt,

Harry ten Brinke (voorzitter)



Coco, een jonge studente, heeft geen flauw idee wat ze met haar leven moet. Totdat haar 
moeder terminaal ziek blijkt en op droge wijze zegt: “Ik ga dood”. Coco wil haar moeder 
helpen in de tijd die ze nog met haar heeft en  grijpt het nieuwe doel in haar leven met beide 
handen aan. Ze trekt bij haar moeder in om voor haar te zorgen. Dorst is een verfilming 
van de gelijknamige roman van Esther Gerritsen. Als vervolg op de documentaire van 
Heleen van Rooyen over het thema Alzheimer, nu deze indrukwekkende maar ook 
humoristische film met Simone Kleinsma. Voor (h)erkenning van dit actuele thema.

donderdag 10 oktober 2019 | 20:00 uur | 7,00

Verrassend, muzikaal en poëtisch toneel!
Laat je verrassen door de rijke, geestige dialogen en de humor waarmee toneelgroep Het 
Volk keer op keer ‘mannelijk onvermogen’ weet vorm te geven. In ‘Het vermoeden van 
Poincaré’ zijn twee heren voor langere tijd tot elkaars aanwezigheid veroordeeld, omdat 
het Alpenchalet waarin zij zich bevinden door hevige sneeuwval geïsoleerd is geraakt. 
Door de situatie worden ze gedwongen elkaar beter te leren kennen, maar de taal blijkt 
een enorm obstakel in het wederzijds begrip. Niet zozeer het vermoeden van Poincaré 
(Frans wiskundige en wetenschapsfilosoof), als wel het onvermogen om een vermoeden 
met behulp van taal te doorgronden is de inspiratiebron van Het Volk voor  dit toneelstuk.

zaterdag 5 oktober 2019 | 20:00 uur | 17,50

TONEELGROEP HET VOLK

Rasechte Tukkers die Twenteranders willen laten lachen!
Thijs Kemperink, Ernest Beuving en André Manuel nemen u in ‘Tukkerware Party’ mee 
in een gegarandeerd lachwekkende avond. Zij delen hun leukste ervaringen en geven 
advies, zonder mooie verkooppraatjes zoals u gewend bent van zulke traditionele 
party’s. Hun product: drie Twentse goden die graag ‘out of the Bokse’ denken… Door 
hun jarenlange ervaring leveren ze maatwerk voor elk individu. Hoe meer personen 
er aanwezig zijn op de party, des te goedkoper is het product te leveren. Na de party 
is er ruimte genoeg om de producten uit te proberen. Enthousiast geworden? Kom 
dan allemaal naar de Tukkerware Party en beleef een onvergetelijk leuke avond.

zaterdag 21 september 2019 | 20:00 uur | 15,00

GOEIE TUKKERS ZIJN GEEN MOTHERF*CKERS FILMAVOND | DORST
Theater met een toefje Zorg



Mind-illusionist onderzoekt: Is privacy een illusie?

zaterdag 12 oktober 2019 | 20:00 uur | 20,50

JOCHEM NOOYEN | PRIVACY

Het legendarische gevangenisconcert van The Man in Black!

zaterdag 19 oktober 2019 | 20:00 uur | 22,50

JOHNNY CASH AT SAN QUENTIN

Sinterklaas kent je verlangens, Facebook weet wanneer je je relatie gaat verbreken en 
sommige supermarkten hebben eerder door dan jij dat je in verwachting bent. ‘Als je 
graag wilt dat iets geheim blijft, dan kun je maar beter helemaal geen gebruik maken van 
internet’, aldus Google-CEO Eric Schmidt. In  deze  illusieshow  verwondert brein-jongleur 
en acteur Jochem Nooyen, bekend van onder andere Rundfunk, je met miraculeuze 
begoochelingen. Hij leest je gedachten en achterhaalt schijnbaar moeiteloos wat 
je dacht te kunnen verbergen. Kan hij zijn eigen geheimen bewaren? Is privacy een 
illusie? Alles wat je online doet is te achterhalen, maar je gedachten zijn veilig. Toch?

Een vrolijke, interactieve familievoorstelling!

zaterdag 26 oktober 2019 | 16:00 uur | 7,50

BANG MANNETJE (4+)

Een vrolijke, interactieve voorstelling voor de kleinste Twenteranders onder ons en 
natuurlijk ook voor de grote, gebaseerd op het gelijknamige prentenboek van Mathilde 
Stein en Mies van Hout. In een intieme sfeer speelt en zingt Joes een dag uit het leven 
van Bang Mannetje. Iedereen is wel eens bang, of je nu groot of heel klein bent. Bang 
om de straat op te gaan in zijn lievelings bloemenbroek, bang om iets te zeggen als er 
iemand voordringt bij de bakker en bang voor spoken onder zijn bed. De toverboom kan 
hem veranderen in een dapper mannetje, maar dan moet hij wel eerst de draak, de spin 
en de heks in het wilde woeste woud trotseren! Gaat het hem lukken de boom te vinden?

Ze stonden in 2018 al in Twenterand, en keren dit seizoen terug. Nu in Het Punt! De songs 
die The Man in Black zelf met zoveel liefde en overtuiging wist te brengen worden nieuw 
leven ingeblazen door de Def Americans Johnny Cash Tribute. Als geen ander weten 
deze Brabanders meer dan 50 jaar na de eerste hits van Johnny Cash de swing, sfeer 
en rebellie van een optreden van deze legendarische Amerikaanse outlaw verbluffend 
goed te raken. Tijdens het optreden werden Cash en zijn band bijgestaan door Carl 
Perkins, the Carter Sisters en de Statler Brothers. Met Johnny Cash at San Quentin 
brengen de Def Americans hét legendarische gevangenisconcert van Johnny Cash terug!



Snoeihard terug in Twenterand met Oald Zeer! REPRISE!
Hendrik keert weer terug naar Twenterand na de uitverkochte Oald Zeer vorig seizoen. 
Voor iedereen die hem gemist heeft of geen genoeg van de toornige Tukker kan krijgen. 
Het typetje van Bert Eeftink staat aan de vooravond van zijn 65ste verjaardag en dat 
maakt hem alles behalve vrolijk. Sterker nog: hij gruwelt van alle feestelijkheden die 
hem zonder twijfel te wachten staan. Felicitaties, cadeautjes, schijtlollige spandoeken 
in de tuin? “Vot met den pröttel!” Tegelijkertijd beseft hij dat hij ruim over de helft van 
zijn aardse bestaan is en dat levert een hoop pijnlijke bespiegelingen op. De meesten 
worden milder van toon; Hendrik niet. “Helligheid is net stront, ut moet d’r oet!”. 

zaterdag 2 november 2019 | 20:00 uur | 20,00

HELLIGEN HENDRIK | OALD ZEER

Kom alles te weten over wijn! Inclusief hapjes!
Na het succes van whiskey en bier nu voor alle wijnliefhebbers (in de dop) van 
Twenterand en omstreken: Proefpunt. Wijn! Inclusief hapjes! Bij deze avondvullende 
proeverij ben je als ervaren én minder ervaren wijndrinker aan het juiste adres! In 
twee uur tijd neemt vinoloog Marco Jacobs je mee door zowel de traditionele als de 
nieuwe wijnlanden en -streken met heerlijke rode, witte en dessertwijnen. Kom alles 
te weten over wijnproeven en hoe je dat moet doen, wat is de kleur, wat is de geur, 
hoe smaakt deze én wat je proeft als je de wijn hebt uitgespuugd (of niet natuurlijk)! 
Heb je zelf een vraag? Marco beantwoordt ze graag. Leuk, gezellig én informatief!

vrijdag 15 november 2019 | 20:00 uur | 25,00

PROEFPUNT: WIJN.
Gedurfd en werkelijk hilarisch theater: ode aan de man van nu!

zaterdag 23 november 2019 | 20:15 uur | 17,50

DE GESTAMPTE MEISJES | BALLEN 2.0

Mannen hebben het niet makkelijk vandaag de dag. Vrouwen zijn sterk, onafhankelijk, 
vinden dat ze alles zelf moeten kunnen en dan krijg je als man ook nog #metoo over je 
heen. Geen wonder dat je dan onzeker wordt. De Meisjes willen hun excuses aanbieden: 
mannen mogen weer man zijn. Fysiek cabaret dat op geestige wijze gehakt maakt 
van de rolverdeling tussen mannen en vrouwen. BALLEN 2.0: energiek, humoristisch, 
waarin wordt geschuurd, getwerkt, geleden en gework-out, maar die ook een 
kwetsbare en eerlijke kant laat zien. Scherp op en sóms over het randje! Wat mannen 
nu echt willen, wat vrouwen van ze willen en wat ze überhaupt van elkaar willen!

uitverkocht!



NIEUW BIJ HET PUNT! De Lazy Sunday Afternoon! 
Kom een middag fijn relaxen in Het Punt en geniet van fijne muziek onder het genot van 
een hapje en een drankje. Big Band ‘Eigthy-Nine’ uit Borne brengt luisteraars terug in 
de nostalgische sfeer van de jaren ’20 tot ’60. De overbekende classics uit deze tijd van 
Glenn Miller, Benny Goodman, Count Basie, en Duke Ellington staan op het programma. 
Hét swingtijdperk waarin de big-bands tot bloei kwamen. Zangeres Loes Ossevoort 
en zanger Martin ter Haar maken de show compleet. Zij brengen hun interpretatie 
van de legendarische vocalisten uit die tijd. Leeftijd maakt niet uit als je samen 
muziek maakt en deze passie deelt. Dat maakt Big Band Eighty-Nine echt bijzonder!

zondag 15 december 2019 | 15:00 uur | 15,00

Als Kerst met Ballen is geweest dan begint Kerst pas echt
De Enschedese (rock)band ENorm, alom bekend van ‘Op hoes an veur Kesmis’ 
(Serious Request 2012 Enschede), staat dit seizoen voor de vierde keer in Het 
Punt. Vanaf dit concert begint de kerstperiode pas echt. De stropdas gaat af 
en het kerstpak gaat aan. Daarnaast spreekt de samenstelling van de show veel 
mensen aan: een mix van bekende kerstnummers, Top2000-stukken én eigen 
werk. Alles in een stevig rock-jasje. Ieder jaar past ENorm de show aan met een 
nieuw repertoire, verschillende gastmuzikanten en elke keer een andere sfeer 
op het podium en in de zaal. Kerst met Ballen is HET kerstfeest van Twente! 

zaterdag 14 december 2019 | 20:00 uur | 18,50

BIG BAND EIGHTY NINE

ENORM | KERST MET BALLEN

Kerst met Ballen wordt mede 
mogelijk gemaakt door:

Hét mopperigste kerstverhaal is terug!
De Grinch is de achtste animatiefilm van Illumination en Universal Pictures (makers 
van Verschrikkelijke Ikke, Minions, Huisdiergeheimen en Sing). Dit herkenbare verhaal 
over de magie van kerst is grappig, hartverwarmend en een visueel feestje voor de hele 
familie. De film gaat over De Grinch, een mopperkont die van plan is om het kerstfeest 
te stelen. Hij wordt op andere gedachten gebracht door het vrolijke meisje Cindy-Lou 
die juist dol is op kerst. Met de stem van Carlo Boszhard als de Grinch en verder met 
stemmen van onder andere Ilse Warringa, Karin Bloemen en Fedja van Huêt. Gaat De 
Grinch zorgen voor een mopperige kerst in Twenterand of sluiten we hem in ons hart?

zaterdag 21 december 2019 | 15:30 uur | 5,00

FILMMIDDAG | DE GRINCH (NL)



Hét grote muzikale feest rondom de Top2000!
Dé muzikale sensatie uit de regio keert terug naar Het Punt! Coverband Creebles 
speelt namelijk voor de derde maal hét Top2000-concert voor jong en ouder, voor ieder 
wat wils! In één avond nemen Karlien Bosch, Christian Bosch, Tony Kleinjan, Henk Valk, 
Tjeerd Kleinjan en Rik Bosch je mee naar de mooiste muzikale treffers uit de Top2000. 
De band kan er haar ei volledig in kwijt! Doel is het enthousiasme in het maken van 
muziek overbrengen op het publiek. Van kleine akoestische ballads tot grootse 
rocknummers met vette gitaarsolo’s. Ook deze editie zorgen de artiesten weer voor een 
boel verrassende muzikale toppers. HET feestje om 2019 grandioos mee af te sluiten! 

vrijdag 27 december 2019 | 20:00 uur | 12,50

Een magisch Hollandse middag om nooit te vergeten!
Rasentertainer Henk van den Bos is van vele markten thuis. Met zijn synoniem Henk 
Hollands gaat hij u verrassen met een programma vol gezelligheid, herkenbaarheid en 
humor. Nederlandstalige meezingers maken van ieder feestje een feest! Een bijzonder 
optreden vol met verrassingen. Er komt zelfs een zingende vogel voorbij. Deze vogel is 
uniek in de wereld. Hij kan, zonder dat Henk Hollands hem ook maar aanraakt, zingen 
en dansen tijdens deze Stralende Dag. Het programma voor iedereen, want we hebben 
allemaal een stralende dag nodig! Henk Hollands belooft een geweldige meezingshow 
te worden voor iedereen die op zoek is naar een vleugje Hollandse nostalgie! 

donderdag 16 januari 2020 | 14:30 uur | 8,50

CREEBLES PLAYS TOP2000 HENK HOLLANDS | EEN STRALENDE DAG

THIJS KEMPERINK | EERLIJK DUURT HET KORTST!
Thijs weet eindelijk wat hij wil: eerlijk zijn!

zaterdag 11 januari 2020 | 20:00 uur | 17,50

Een eerlijke prijs betalen, een eerlijke mening hebben en eerlijk zijn naar zichzelf en 
anderen. Kan je dan liefhebben, een relatie aangaan of de avond gezellig houden? Is 
liegen niet veel beter soms? Is de auto van de buurman wel zo mooi als je tegen hem 
zei? Als Thijs echt eerlijk is, dan is zijn vrouw… Thijs twijfelt. Gaat hij de hele avond 
eerlijk zijn of wordt het een ode aan de leugen? Liegen is leuker, maar eerlijk duurt 
het langst. Eén ding is zeker niet gelogen. Thijs is oprecht blij dat u deze avond 
samen met hem komt beleven. Eerlijk waar! Een rasechte Tukker, verhalenverteller, 
met een authentieke persoonlijkheid en programma’s over alledaagse thema’s!



Joris Linssen & band: enthousiasme en muzikaliteit!
Laat je verrassen door het enthousiasme van zanger/tv-presentator Joris Linssen en zijn 
muzikale vrienden Marcel van der Schot, Kees van den Hoogen, Erik van Loo en Djem van 
Dijk. Al meer dan tien jaar zetten ze elke zaal op de kop. Raken en geraakt worden, daar 
draait alles om. En dat doen ze vol overgave met hun opzwepende liedjes, prachtige 
ballades, ontroerende levensverhalen, gevoelige teksten en loepzuivere samenzang. Een 
theaterconcert vol interactie, energie, ontroering. Recht in het hart: RAAK! Niet voor niets 
zeggen bezoekers: ‘Zoveel enthousiasme, gevoeligheid en muzikaliteit. Dit blijft nog lang 
bij me’ en ‘Deze avond zal ik niet vlug vergeten, maar als een parel in mijn hart bewaren.’ 

vrijdag 17 januari 2020 | 20:00 uur | 22,50

20 Jaar verslaafd,10 jaar clean. Arjan brengt zijn levensverhaal

zaterdag 25 januari 2020 | 20:00 uur | 16,50

KOP OF MUNT!

Deze  indrukwekkende  theaterproductie gaat over het aangrijpende levensverhaal 
van Arjan van Essen: de gokverslaafde die zichzelf speelt. Na 10 jaar vergeving vragen 
en sorry zeggen is het tijd om uit te reiken naar anderen om hen de spiegel voor te 
houden. Hoe een leven met twee gezichten ook twee waarheden kan bevatten. Om dit 
te begrijpen moeten we het eerst willen zien. Arjan vergokte tonnen geld van anderen. 
Schokkend, zeker als prominent politicus, met vooraanstaande rollen binnen de kerk en 
stichtingen. De première was binnen drie dagen uitverkocht, de kaartverkoop voor de 
volgende voorstelling ging als een trein. Twijfel dan ook niet en bestel snel uw kaarten.

Herkenbare popgeschiedenis komt weer tot leven!
Een heerlijke avond nostalgie? Terug in de tijd en herinneringen weer naar boven 
halen van (lang) vervlogen tijden? Als het om gezelligheid en sfeer gaat mag Eastmen 
Company niet ontbreken! Een talentvol zestal dat gegarandeerd staat voor prachtige 
ballads, afgewisseld met swingende en unforgettable oldies, evergreens, romantische 
folksongs, populaire tophits en alternatieve. Want zeg nou zelf, wat is er nou leuker om 
met vrienden, buren of anderen “A Walk Down Memory Lane” te beleven. Luister naar deze 
enthousiaste- en zuivergestemde muziekvrienden, die de herkenbare popgeschiedenis 
van de laatste decennia voor het millennium hoog in het vaandel willen houden.

zaterdag 15 februari 2020 | 20:00 uur | 12,50

EASTMEN COMPANYJORIS LINSSEN & CARAMBA | RAAK!



The Incredible Story | As told by The Cosmic Carnival!

zaterdag 7 maart 2020 | 20:00 uur | 22,50

FLEETWOOD MAC
Fleetwood Mac. Wereldberoemd vanwege de vele intriges, personeelswisselingen en de 
mystiek rond optredens. Maar vooral dankzij een reeks ijzersterke, tijdloze hits. The Cosmic 
Carnival vertelt het indrukwekkende verhaal van deze bijzondere band van A tot Z. Van de 
bluesperiode in het London van de jaren zestig tot aan de Amerikaanse hitsuccessen van 
de jaren zeventig en daarna. Klassiekers als ‘Albatross’, ‘Dreams’ en ‘Go Your Own Way’ 
passeren allemaal de revue. Een uniek repertoire met een diversiteit en dynamiek. Een 
oeuvre om van te smullen, gebracht door The Cosmic Carnival, winnaar van de Grote Prijs 
van Nederland en al ruim tien jaar één van de meest gevierde live-acts van de Lage Landen.

Angela brengt het muziektheater naar Twenterand!
Dit multitalent draait haar hand niet om voor presenteren, zingen, dansen én acteren: Ze 
kan het allemaal! Grote faam kreeg ze als onderdeel van de meidengroep de Dolly Dots 
en liet Nederland ook kennismaken met haar andere talenten. Dit seizoen komt ze met 
haar theatertour ‘Lueke Binge’ naar Het Punt, waar zij samen met haar muzikale kompaan 
Nico Brandsen hun 25-jarige bestaan zal vieren. Nu Angela ook nog eens 60 wordt en haar 
dochters volwassen zijn, is het hoog tijd om haar positie in deze steeds sneller draaiende 
wereld te bepalen. En dat dat een groot feest gaat worden is zeker. Angela pakt je bij 
de kladden met een prachtig verhaal en wondermooie liedjes die je tot in je kern raken!

zaterdag 29 februari 2020 | 20:00 uur | 19,50

ANGELA GROOTHUIZEN | LUEKE BINGE
DE cabaretière uit Tukkerland!

zaterdag 14 maart 2020 | 20:00 uur | 17,50

NATHALIE BAARTMAN | BREEK
Na alle mannelijke cabaretiers is nu het podium voor dé geweldige grappenvrouw 
uit Twente! De voorstelling Breek gaat over ontheemd zijn, met het ongemak van 
stilte, op het randje van de gekte. ‘Mensen denken dat ik elke avond om elf uur mijn 
moestuin inloop om al mijn courgettes persoonlijk welterusten te wensen’, aldus 
Baartman. Ze zegt: ‘Neem een “breek”, joh. Verstil de gewoonte, troost de verwarde 
mens en luister. Breek die hartkorst en gooi je telefoon in het hooi. Bladder af en 
adem weer.’ De opvolger van ‘Voest’, gebracht door “een bijzonder, eigenzinnig en 
betrokken cabaretier”, zoals Theaterkrant de Bornse Nathalie Baartman omschreef.



Meisjes vertellen en zingen, in hun eigen moerstaal!
Met hun eerste theatervoorstelling TEGELTJESWIJSHEID veroverden zij het hart van de 
theaterbezoeker. In hun nieuwe voorstelling MOERSTAAL liggen de tegeltjes in scherven 
en proberen zij de stukken aan elkaar te lijmen. De woorden hebben een andere volgorde 
gekregen en de liedjes zijn nog brutaler. Wie denkt hun repertoire nu wel te kennen 
wordt enorm verrast. Zijn wij zo direct als men beweert of zijn we gewoon lomp? Zijn wij 
nou échte praters of zwijgen we liever, want wat zullen de buren wel niet denken? De 
Meisjes willen wel even praten. In hun eigen muzikale taal, onze moerstaal... Laat je door 
de Meisjes met de Wijsjes omverblazen om met een zonnige lach de zaal te verlaten.

zaterdag 21 maart 2020 | 20:00 uur | 19,50

Grunniger troebadoer brengt vol passie ‘De wolf is trug’!
Voor de tweede maal keert Jan Henk de Groot terug naar Het Punt. Bezoekers van 
zijn voorstelling in 2018 waren erg onder de indruk van zijn liedjes, sfeer en prachtige 
verhalen. In ‘De Wolf is Trug’ heeft Jan Henk de Troebadoersroedel tijdelijk verlaten. 
Als een eenzame wolf sluipt hij langs de theaters van Stad en Ommelaand met vragen 
als: waar zijn de sprookjes gebleven? Wat heb je echt nodig in het leven om gelukkig 
te zijn? Liefde, succes, geld, gitaren,... Likes of juist ongeluk? En waar hoor je eigenlijk 
thuis? Jan Henk won in 2013 de DvhN streektaalprijs voor het album ‘Weerom’. De 
Groot is in ‘De wolf is trug’ op zijn best met sterke verhalen en rake Grunneger laidjes.

zaterdag 18 april 2020 | 21:00 uur | 12,50

JAN HENK DE GROOT

Terug naar de tijd van kniekous en schoolmelk met Harald!
Schrijven met een kroontjespen en een inktlap. De letterdoos, het telraam, de grote 
kolenkachel in de klas. Soms zaten er wel 50 kinderen in hun houten schoolbankjes. 
Als je de les niet geleerd had kreeg je het ezelsbord om je nek! Met zijn voorstellingen, 
specifiek gericht op ouderen, komt oud-Vroomshoper Harald Veenstra weer naar Het 
Punt. Om hen te herinneren aan die fijne tijd van vroeger, met tientallen liedjes, omlijst 
met honderden bijzondere foto’s en bewegende beelden uit het Polygoonjournaal. We 
zijn weer helemaal terug in de tijd van kniekous en schoolmelk. De grote bel wordt 
weer geluid en wie er erg z’n best doet krijgt misschien wel een Tien met een Griffel! 

woensdag 22 april 2020 | 14:30 uur | 8,50

DE MEISJES MET DE WIJSJES HARALD VEENSTRA



Theater met een Toefje Zorg: Solovoorstelling
Eindelijk hebben ze elkaar gevonden. Ze beginnen een leven samen en krijgen een 
prachtige zoon. Dan gaat hij zoals elk jaar skiën met vrienden, maar deze keer komt hij niet 
terug. Na de begrafenis rest er een levensgroot gat dat opnieuw gevuld moet worden. 
Maar hoe? Over een ondenkbaar verlies en de onwaarschijnlijke kracht om opnieuw te 
beginnen, gebaseerd op het boek van journalist Carolien Spaans. De voorstelling wordt 
gespeeld door Saskia Temmink  ( ‘De Vloer op’, ‘De 12 van Oldenheim’ en ‘Bloedverwanten’). 
Een tragikomische monoloog over een vrouw die de dood van haar man een plek 
heeft te geven, maar tegelijkertijd ook als moeder door moet met het dagelijks leven. 

dinsdag 2 juni 2020 | 20:00 uur | 22,50

DOET SNEEUW PIJN

De theatervoorstelling over de wereldberoemde roman!
Oorlogswinter (Jan Terlouw) is Nederlands bekendste jeugdboek over de Tweede 
Wereldoorlog. Het vertelt het verhaal van Michiel van Beuzekom, die in de laatste 
oorlogswinter (‘45) betrokken raakt bij het verzorgen van een Engelse piloot die in de 
bossen achter zijn huis is neergestort. Nu, 75 jaar na de bevrijding van Nederland, bewerkt 
én produceert Theatergroep De Jonge Honden in samenwerking met 75 jaar Vrijheid 
in Overijssel en Stichting 4 Oost het boek tot een bloedspannende theatervoorstelling 
over vriendschap, vertrouwen en volwassen worden in een verschrikkelijke 
oorlog. Niets is wat het lijkt, niemand is te vertrouwen, nergens ben je écht veilig.

zaterdag 25 april 2020  | 12,50 (aanvangstijd volgt later)

OORLOGSWINTER

7/14 
sept

Feestweek Vroomshoop XXL 
Extra lange feestweek! 
7 t/m 14 september 2019

TE GAST IN HET PUNT

27 
sept

Jubileumconcert Elly & Rikkert 
Muzikaal duo ‘50 jaar mooi geweest’ 
Vrijdag 27 september 2019

28 
sept

Majoretteconcours 
Het concours van De Harmonie! 
Zaterdag 28 september 2019

25 
okt

Springkussenfestival XL 
Op de leukste kussens van Dennis Verhuur! 
Vrijdag 25 oktober 2019

1 
nov

Höllenboer | Geile Vla 
Levend Vroomshoop brengt Höllenboer! 
Vrijdag 1 november 2019

9 
nov

Prinsenbal | CV De Smoezen
Het Punt weer omgetoverd voor de Prins! 
Zaterdag 9 november 2019

14 
nov

TizNix
Muzikaal meezingconcert voor ouderen! 
Donderdag 14 november 2019

16 
nov

Heel Vroomshoop Zingt 
HET koorproject van Twenterand! 
Zaterdag 16 november 2019

22/29 
nov

Vroomshoopse DorpsKwizz 
Kenner van Vroomshoop? Quiz dan mee! 
Vrijdag 22 & 29 november 2019

30 
nov

Najaarsconcert De Harmonie 
Het concert van orkest en malletband 
Zaterdag 30 november 2019

7 
dec

Toneelavond Elck wat Wills 
Oranjevereniging Vroomshoop 
Zaterdag 7 december 2019

28 
dec

Zaalvoetbal Protos Weering 
Het toernooi der toernooien is terug! 
Zaterdag 28 december 2019

31 
jan

Gala-avonden | CV De Smoezen
DE carnavalsavonden in het theater! 
31 januari 2019 & 1 februari 2020

21/22 
feb

Toneelavond Heisa Baalder 
Oranjevereniging Vroomshoop 
21 & 22 februari 2020

27 
mrt

Pokertoernooi 
Pak jij de titel pokerwinnaar Twenterand?! 
27 maart 2020

21 
okt

EetMee met Anna Geerdink 
Van onder tot boven goed
Maandag 21 oktober 2019

17 
okt

Jeugdorkest Denemarken
Orkesteret Bersaerk brengt muzikaliteit! 
Donderdag 17 oktober 2019 | 5,00

Tickets
Alle ticketprijzen zijn inclusief servicekosten.
Wilt u tickets bestellen? Dan kan dit: 
- Via www.welkombijhetpunt.nl via iDeal 
- Via theaterkassa (contant of PIN)
   maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van   
   11:00 uur t/m 17:00 uur 
- Via 0546-705050 en vervolgens via iDeal
Voorverkoop
Vrienden en sponsoren van Het Punt 
krijgen voorrang op de kaartverkoop. 
Wilt u hier ook van profiteren? Zie 
welkombijhetpunt.nl voor meer informatie.
Retourneren/annuleren
Bij het retourneren of annuleren van gekochte 
tickets ontvangt u een waardebon van Het Punt.
Voor de voorwaarden zie welkombijhetpunt.nl.
Uitverkocht/wachtlijst
Indien een voorstelling is uitverkocht dan is het 
mogelijk om op de wachtlijst geplaatst te worden. 
Hiervoor belt u met Het Punt via 0546-705050.
Zaal
Ons theater is voorzien van genummerde 
stoelen en rijen. Deze vindt u terug op uw ticket. 
Bij staconcerten is dit niet van toepassing.
Rolstoelplaatsen
Ons theater beschikt over een beperkt aantal 
rolstoelplaatsen. Indien u hier gebruik van wilt 
maken kunt u uw tickets telefonisch of aan 
de theaterkassa kopen (zie kopje ‘tickets’).

Huisregels
Wees op tijd. Smartphones, tablets en andere 
apparatuur dienen op stil gezet te worden. Eten 
en drinken meenemen/nuttigen in de zaal is niet 
toegestaan, mits het een staconcert betreft. 
Parkeren
Parkeren bij Het Punt is gratis en er is ruim 
voldoende parkeergelegenheid. Het station 
vindt u aan de achterzijde van ons pand. 

De volledige versie van de ticketinformatie van 
Theater Het Punt vindt u op onze website.

TICKETINFORMATIE
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info & tickets: www.theaterturf.nl

Genieten van spannende verhalen, muziek 
en griezelen in het halfduister. Al wandelend 
of rijdend in het treintje bereik je  een 
locatie waar mooie verhalen worden verteld. 
Plotseling sta je oog in oog met heksen en 
witte wieven en luister je naar muziek tussen 
de bomen in een steeds donker wordende 
natuur. Als de zon daalt wordt het steeds 
geheimzinniger.  Zowel voor volwassenen als 
kinderen jaarlijks weer een prachtige avond. 

SAGENFESTIVAL   

Cabaret, muziek en een lezing in de mix. 
Cabaretier Roel Verburg weet als één van de 
weinigen in Nederland stand-up comedy te 
combineren met muziek. Waar bij de meeste 
cabaretiers de liedjes vaak een rustpunt vormen, 
gaan bij hem de grappen in hoog tempo door. Op 
vrijdagochtend met een afsluitend lied te horen 
bij Jeroen van Inkel (Rinkeldekinkel, Veronica). 
Populaire schrijfster Nelleke Noordervliet 
begon aan een fictief dagboek van Multatuli’s 
eerste vrouw, barones Everdina Huberta van 
Wijnbergen. Het boek verscheen uiteindelijk in 
1987 als Tine of De dalen waar het leven woont. 
Meteen werd Noordervliet erkend als een van de 
belangrijkste hedendaagse Nederlandse schrijvers.

CULTUURCOCKTAIL
Negen mensen vertellen een verhaal in 10 
minuten tijd. Sinds twee jaar worden er 
regelmatig vertelavonden gehouden bij café 
de Piep’n. Het concept is: 9 mensen vertellen 
een persoonlijk en waargebeurd verhaal 
en krijgen daar 10 minuten voor. Prachtige 
verhalen, ontroerend, grappig en verrassend. 
Een groot succes. Ook een mooi verhaal?   
Meld je aan via tenx9vriezenveen@gmail.com.

TENX9
Twenterandse Aletta Berkhof met haar band 
laat de boel swingen. U heeft ze waarschijnlijk 
ook al gespot op de editie 2019 van Randrock 
in Vriezenveen gezien of anders wel op één 
van de vele locaties in de omgeving. Times 
Like These timmert aan de weg. En aan het 
prille begin van 2020 nu ook  in CCK2 in 
Vriezenveen. Het repertoire van de band bestaat 
uit rockmuziek waarin de gitaar een belangrijke 
hoofdrol speelt. Rockmuziek van de jaren 
‘70 en ‘80 vormt de basis van hun repertoire.  
Mooi om het nieuwe jaar swingend in te gaan!

TIMES LIKE THESE
Goochelaar Jan, de vrolijkste van Nederland, 
kreeg op zijn 8ste verjaardag een goocheldoos. 
De grootste fout die zijn ouders hebben 
gemaakt? Nee hoor, want Jan heeft er zijn 
beroep van gemaakt. Hij is de grappigste, de 
leukste en wonderlijkste goochelaar van heel 
Nederland. Dat wordt een geweldige middag 
voor de kinderen van Vriezenveen. En dat in de 
krokusvakantie, mooier kan het niet. Van 4 tot 
12 jaar en voor iedereen die dit ook leuk vindt.

GOOCHELAAR JAN

Klassiek, pop en rock muzikaal aaneengeregen. 
‘Roept u maar!’ Ook al zijn het vijf verschillende 
verzoeken, de pianist is in staat ze in elkaar te 
breien op een onnavolgbare wijze. De interactie 
met zijn publiek is groot en het publiek is altijd 
weer verrast door zijn grote improvisatietalent. 
Jan Vayne speelt op de vleugel en op het orgel 
in de Ontmoetingskerk. Dit concert komt 
tot stand in samenwerking met de Orgel en 
Muziek Commissie van de Ontmoetingskerk.

JAN VAYNE

Café de Piep’n  
Oosteinde 31 Vriezenveen

16 oktober 2019 | 20:00 uur | entree gratis

Het Wapen van Vriezenveen
Westeinde 6, Vriezenveen

15 november 2019 | 20.00 uur | € 10,00         

CCK2
Kerkstraat 2 Vriezenveen

18 januari 2020 | 20.00 uur | € 10,00

CCK2
Kerkstraat 2 Vriezenveen

19 februari 2020 | 14.00 uur | € 5,00

Een bourgondische Tukker die standup 
comedian, cabaretier en presentator is.

Thijs behoeft geen introductie. Iedereen kent 
hem als de echte verhalenverteller. Geen Twentse 
cabaretier (die in het Twents spreekt), maar 
wel een cabaretier uit Twente. Gegarandeerd 
een welkome gast in Vriezenveen. Deze keer 
is het een try-out voor zijn nieuwste show.

THIJS KEMPERINK

Veenmuseum
Paterswal 9 Vriezenveensche Veld

31 augustus 2019 | 19.00 uur 
€ 5,00 | <12jr gratis

Ontmoetingskerk 
Schout Doddestraat 1 Vriezenveen

8 oktober 2019 | 20.00 uur | € 15,00 

CCK2 
Kerkstraat 2 Vriezenveen

30 november 2019 | 20.00 uur | € 15,00

met sopraan Valeria Boermistrova & pianist 
Henk Linker

Een feestelijk aangekleed klassiek concert. In 
het prachtige Harmsenhuis aan het Westeinde 
in Vriezenveen treedt in een intieme en gezellige 
sfeer op zangeres Valeria Boermistrova, 
begeleid door Henk Linker op de spinet.
In de pauze -en daarna- een gezellig samenzijn 
met ‘wijntje en een treintje’. Beperkt aantal 
plaatsen dus snel zijn met kaarten bestellen.

HUISKAMERCONCERT 

Harmsenhuis  
Westeinde 384 Vriezenveen

21 december 2019 | 20.00 uur | € 25,00 



gewoon bij


