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HET VERHAAL
Welkom bij de voorstelling “Zussendag”!

Het belooft een gezellige dag te worden voor Keetje. Ze is er 
helemaal klaar voor om er samen met haar zussen An en Zus een 
echte zussendag van te maken. Een heerlijke dag om te ontspannen 
in de beautyfarm. Haar totaal verschillende zussen kunnen elkaar 
eigenlijk niet luchten of zien, maar met een verwendag in het 
vooruitzicht moet ook dat helemaal goed komen. En wie weet 
krijgt Keetje het zelfs nog voor elkaar dat er een verzoening komt 
tussen de twee kemphanen. 

Ook Bert, de man van Keetje, heeft een mooi vooruitzicht; een 
rustige, vrije dag waarop hij fijn met zijn duivenhobby aan de slag 
kan. Hun puberdochters Marjan en Sophie hebben ieder hun 
eigen plannen voor deze dag. Geen vuiltje aan de lucht zou je 
zeggen, maar dat blijkt al snel stilte voor de storm te zijn. Als de 
politie op de stoep staat met een vervelende mededeling is het 
huis bijna letterlijk te klein. De woonkeuken van Keetje en Bert 
wordt al snel het toneel waar zich de meest hilarische situaties 
afspelen. De nieuwsgierige buren Sjaan en Hans zitten daar maar 
al te graag met hun neus bovenop. En of de drie zussen ooit nog 
bij die beautyfarm komen…? 

U gaat het vandaag zien en meemaken bij het Stiphoutse toneel 
in De Smed! 

Wij wensen u veel kijk- en luisterplezier bij “Zussendag”. 
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Hans Rooijakkers
als Agent Kwik

Bjorn Houben
als Agent Fit

Plony Hoevers
als Zus

Therris Vogels
als Keetje

Carmen Masella-Vreeling  
als An

Rudy Janssen
als Hans

Rie van der Velden
als Sjaan 

Wilma Rooijakkers
als Marjan

Rob van Knegsel
als Stanley Mes

Willem van der Sluis
als Peet Oom

Thijs van der Velden
als Joey

Anne Houthooft
als Sophie

Henk de Gouw
als Bert
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