
“ OPA IN DE NESTEN “ 

Komedie  in twee bedrijven 
 
Auteur Frits Criens 
Grime Jac. Senders 
Licht en geluid Joris Weel 
Decor Masker 
Meubilering “Peerke” 
Lay-out Jan Weel 
 
 
Personen: 

Opa Hameleers André Smeulders 
Thea Antoinette Melchiors 
Wies Desiree de Jong 
Anton de Bats Bert van Nuland 
Sof Hennie Weel 
Vic Henny van Mosseveld 
Bets Rianne v.d. Laar 
Stefan Hein Broers 
Lita Tanja Snijders 
Jansen 1 
Jansen 2 
 
 

 
Het hele spel speelt zich af in Rusthuis/Pension Quirinus van   
Opa Hameleers. 
 
Het eerste bedrijf bestaat uit twee taferelen. U merkt dat door 
lichtwisselingen 
 

PAUZE 
 
Het tweede bedrijf bestaat uit meerdere taferelen, ook weer 
aangeduid door lichtwisselingen. 
 
 
 
 

WILT U HET ROKEN ZO VEEL MOGELIJK BEPERKEN  EN UW 

MOBIELE TELEFOONS UITZETTEN 

 
Opa Hameleers is eigenaar van Rusthuis/Pension Quirinus. Zijn 
dochters Tea en Wies runnen de zaak met behulp van Stefan de 
knecht en kokkin Bets. 
De dochters verwijten Opa dat hij een meidengek is wat hij 
uiteraard ontkent. Op zijn beurt bespot Opa zijn dochters dat zij 
geen man kunnen krijgen. Hij geeft zijn dochters zwart op wit dat 
hij naar een bejaardenhuis gaat, zodra zij de ware Jacob gevonden 
hebben. De dochters laten een “Zweedse” opdraven als hulp in de 
huishouding en Opa slaat door. De gasten Sof en Vic van het 
Mannen Afwijzingsfront (MAF) doen daarbij ook een duit in het 
zakje, evenals de “Leutnant De Bats”. 
Maar………, Opa heeft ook een plannetje. 
Wij wensen U een genoeglijke avond. 
 
 
 
 
 
Met deze voorstelling zouden wij graag onze nieuwe regisseur aan U 
hebben voorgesteld. Twee maanden geleden hebben wij helaas de 
samenwerking moeten verbreken en is Toneelgroep “Masker“ in de 
aanloop naar deze voorstelling zonder regisseur komen zitten. 
Toch wilden wij U graag deze voorstelling aanbieden. 
Jo Damen heeft onlangs afscheid genomen als regisseur van 
Toneelgroep “Masker“, maar hij is nog steeds actief binnen de 
Toneelgroep. 
Op ons dringend verzoek is Jo bereid gevonden onze groep nog 
éénmaal te begeleiden naar deze voorstelling. Wij hopen voor ons 
allen met succes. 
 
 Het bestuur van Toneelgroep “ Masker “. 
 
 
 
 
 
Bent U nog geen donateur van onze groep of wilt U actief 
meewerken? Wij begroeten U graag. 
Op de tafel liggen aanmeldingskaarten. 
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