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“Stampij in de abdij” 

“Broeders en nonnen, waar zijn we aan begonnen” 
 

Met bovenstaande titel brengt de toneelvereniging “Doekmaroploo” dit jaar een toneelstuk 
op de planken. Een blijspel waarin de nodige komische verwikkelingen plaatsvinden in een 
klooster. Het stuk is geschreven door W.A. de Groot. 
 
In dat klooster hebben de nonnen enorm te lijden onder het schrikbewind van de zeer 
strenge moederoverste. De nonnen proberen hier van alles aan te doen, maar door de 
tegenwerking van zowel de moederoverste zelf als van haar gemene hulpje zuster Dorothé 
lijken alle pogingen gedoemd te mislukken. Dan komt er een brief van hogerhand waarin de 
kardinaal schrijft dat er vanwege bezuinigingen een aantal broeders in het klooster moeten 
worden gehuisvest. De samenwerking tussen de broeders en de nonnen verloopt prima, 
maar moederoverste is in alle staten en is het hier niet mee eens. Zij ziet haar opgebouwde 
imperium verdwijnen als sneeuw voor de zon en ook de op handen zijnde verbouwing van 
haar klooster zijn haar een doorn in het oog. Zij zet alles op alles om de broeders weer weg 
te krijgen en middels list en bedrog lijkt het haar nog te lukken ook. Pas aan het einde van 
dit kolderieke toneelstuk volgt de verrassende ontknoping. 
 
“Doekmaroploo” zal dit jaar een speciale uitvoering geven voor alle KBO-leden van de 
gemeente SintAnthonis. Deze uitvoering zal plaatsvinden in de “Oude Heerlijkheid” in Oploo 
en zal worden uitgevoerd op Zondagmiddag 22 maart 2020 om 14.00 uur. 
 
De entreeprijs bedraagt € 10,00 per persoon en is incl. een kop koffie/thee met een lekker 
stuk vlaai. 
Als u hier naar toe wilt, maak dan vóór 14 februari de entreeprijs over naar onze 
penningmeester op bankrekeningnr: NL 76 RABO 0156209233 t.n.v. KBO afd.Wanroij, 
ovv. “Toneel Oploo”.  
 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om zelf voor vervoer te zorgen, neem dan kontakt op 
met: Koos Aben, tel. 451947 of 06-20670173, zodat we het voor U proberen alsnog te 
regelen. Da’s pas service……….nietwaar! 
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WILT U OOK DIGITAAL VAARDIG WORDEN?  

SENIORWEB-VRIJWILLIGERS ONDERSTEUNEN U GRAAG! 
 

Kom 18 februari a.s. naar de computervraagdagen van SeniorWeb Wanroij, 

gevestigd in de Soos van onze KBO. 
 
Wilt u ook meer kunnen doen met uw smartphone, tablet of computer? Zoals 
WhatsApp gebruiken, foto’s bewerken, uw apparaat beveiligen en onderhouden, 
apps op uw tablet gebruiken of leren omgaan met de OV-chipkaart?  
Of heeft u andere vragen over het gebruik van uw computer, tablet of smartphone? 
Kom naar de Computervraagdagen van SeniorWeb in de Soos in Wanroij op dinsdag 

18 februari van 9:30 uur tot 12:00 uur. 

Onze geduldige vrijwilligers staan voor u klaar en helpen u graag bij al uw vragen. U 
bent van harte welkom! 
 
Vanaf januari 2020 geeft SeniorWeb voor leden van de KBO ook privélessen aan 
huis of in groepjes van 2 of 3 personen in ons leercentrum. Voor nadere informatie 
hierover kunt u ons bereiken via ons mailadres: seniorwebwanroij@gmail.com 
 

Het adres van ons Leercentrum is: De Soos, Kwikstraat 6 in Wanroij . 
Voor meer informatie kijk ook op http://wanroij.seniorweb.nl 
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