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De Toneelroute is mede mogelijk 
gemaakt door een groot aantal 

sponsoren. Daarnaast danken wij 
iedereen voor alle donaties van 
stoffen, kleding en attributen.
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Het Vosje ~ De Rooie Reiger ~ Flinn Winkelcafé ~ Zas & Fratsen
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Thema ‘Verbinding’ 
Het thema van dit lustrumjaar is 

‘Verbinding’. Het thema is gebaseerd op 
het samenvoegen van alle dorpen en steden 

in de gemeente Vijfheerenlanden.

→   Om 12.30 uur start de spectaculaire openingsact, 
met de terechtstelling van kwakzalver Marine 
Zevenstuivers. Ze heeft zich de woede van het 
volk op de hals gehaald met het verkopen van 
eigengemaakte hoestdrankjes. Op een open wagen 
wordt de kwakzalver naar het schavot gereden. 
De optocht start bij de Kleine klok en eindigt bij 
het Stedelijk museum. Daar zullen de rechters en 
magistraat een oordeel vellen over haar lot. 

→   Na de opening worden er doorlopend 29 toneel- en 
muziekstukken opgevoerd op en rond de Voorstraat. 
Een deel is buiten te zien en een deel wordt binnen 
opgevoerd. Diverse monumenten hebben hun pand of 
tuin opengesteld voor de Toneelroute. 

→   De toneelstukken zijn allen gebaseerd op 
waargebeurde verhalen en anekdotes uit de dorpen 
en steden van de gemeente Vijfheerenlanden.

→   De Toneelroute wordt mogelijk gemaakt door ca. 
400 vrijwilligers die al maanden bezig zijn met 
de voorbereiding van deze dag. Tekstschrijvers, 
regisseurs, acteurs en muzikanten. Modinettes die de 
prachtige kleding verzorgen. Suppoosten, cateraars, 
decorbouwers, verkeersregelaars en EHBO-ers  
zorgen dat de dag goed verloopt. En natuurlijk de 
fotografen die deze mooie dag vastleggen.

Wij wensen u heel veel kijk- en luisterplezier.

Het bestuur van de Toneelroute

www.toneelroute.nl

Zo werken de ‘binnenlocaties’
Uit veiligheid is de toegang per act van 

een binnenlocatie beperkt.  

De binnenvoorstellingen worden doorlopend gespeeld. 
De aanvangstijd staat op een klok bij de ingang. Wan-
neer u een binnenvoorstelling wilt bezoeken gaat u bij 
deze locatie in de rij staan. De suppoost handhaaft per 

voorstelling het aantal bezoekers. Het kan zijn dat u 
door drukte op de volgende voorstelling moet wachten. 

De binnenlocaties zijn opengesteld door eigenaren  
van monumentenpanden. Bedenk dat u in iemands 

privé woning bent. Op binnenlocaties mag niet gerookt, 
gegeten of gedronken worden. Volg altijd de  

aanwijzingen van de suppoost op.

Hoe herken ik een medewerker?
Alle medewerkers aan de Toneelroute (behalve de ac-
teurs) dragen een Toneelroute badge. Daarnaast zijn 
hulpverleners ook herkenbaar aan een gekleurd hesje. 
U kunt bij hen terecht voor vragen over de Toneelroute. 
Indien zij een verzoek hebben, wilt u dan zo vriendelijk 

zijn om dit op te volgen? Zo doen wij er alles aan om de 
Toneelroute soepel en veilig te laten verlopen.

Wat te doen bij calamiteiten?
Mocht zich een calamiteit voordoen, meld  

dit dan direct aan de dichtsbijzijnde Toneelroute 
medewerker. Deze is herkenbaar aan een rood 

hesje of Toneelroute badge

Welkom bij de  
lustrum editie van 

de Toneelroute
Aanvangstijden:

Om 12.30 uur start de Toneelroute  
met de openingsact op de Voorstraat.  

Deze begint bij de Kleine klok en eindigt voor 
het Stedelijk Museum.

Om 13.00 uur starten alle overige acts  
en tot 17.00 uur worden deze een  

aantal keren per uur opgevoerd. 

De aanvangstijden staan aangegeven  
op de klokborden bij iedere locatie.

De toegang is gratis. 

De terechtstelling van kwakzalver 
Marine Zevenstuivers!



1 Opening
Locatie: Voorstraat Opening
De opening van de Toneelroute begint bij de Klei-
ne klok en eindigt bij het stedelijk museum. Een 
kwakzalver krijgt haar verdiende loon … of niet?

2 Waar werd oprechter trouw...
Locatie: Grote Kerk / afwisselend
Wachten, wachten, wachten …. op de Gijsbrecht 
van Aemstel. 

Muziek - Marilou Krouwel & 
Eelkje v/d Woude
Locatie: Grote Kerk / afwisselend
Aansprekend klassiek programma waarin deze 
professionals de heldere tonen van dwarsfluit 
en piano combineren.

Muziek - IJsselsteins kamerkoor
Locatie:  Grote Kerk / afwisselend
Een gevarieerd programma van lichte muziek.

3 Wilhelmina van Pruissen
Locatie: Voorstraat 103
Kern theater Vijfheerenlanden speelt.

4 De blazer
Locatie: Voorstraat 102
Een werknemer van de Glasfabriek in Leerdam, 
blaast in zijn stamkroeg iets te hoog van de toren.

5 Muziek - Christine Peursum  
en Hannes
Locatie: Voorstraat 97 voor het museum
Straatmuzikanten op draailier.

6 Padden in mijn buik
Locatie: Voorstraat 97 Stedelijk Museum
In Schoonrewoerd ging iemand naar de dokter 
omdat hij dacht dat hij betoverd was.

7 Muziek - D’ouwe Gart
Locatie: Voorstraat 90
Dwalen door de tijd met liederen over Vianen 
en de Vijfheerenlanden.

8 De verdwenen schedel
Locatie: Voorstraat 86
Een bijzondere vondst in de kelder zorgt voor 
slapeloze nachten.

9 Gewoon lelijk
Locatie: Voorstraat 81
Kwaaitongen tussen de lakens.

10 De geleegde gildebus
Locatie: Kerkplein
In de 16e en 17e eeuw waren er in Vianen tal  
van ambachtsgilden. Inkomsten borg men  
op in een gildebus. Aan het eind van het jaar  
was de bus ….. leeg?

11 De chaotische verbinding
Locatie: Voorstraat 56
Wat doet een doorgeslagen hoofdverpleegster 
met een rol verband?

12 Blaffende honden bijten wel
Locatie: Voorstraat 39
In 1886 wordt Vianen opgeschrikt door een 
geval van hondsdolheid. 

13 Muziek - Arkels Visserskoor
Locatie: Bij de grote pomp
Geniet van Nederlandstalige meezingers  
tot lerse ballads, Engelstalige shanties en  
evergreens.

14 De Termeise broodstaking
Locatie: Voorstraat 32
Om sjoemelen te voorkomen moet het brood 
rond 1649 aan een bepaald gewicht voldoen. 
In Termei zijn twee bakkers het er niet mee eens.

15 Muziek - Tegenwind
Locatie: Mobiele act tussen Kleine klok en  
gemeentehuis 
Verrassen, bewegen en avontuurlijke blaas-
muziek.

16 Je verdiende loon
Locatie: Gemeentehuis Burgerzaal
Een inkijkje in de strafrechtpraktijken van de 
16e, 17e en 18e eeuw in de Vijfheerenlanden.

18 Grensgeval
Locatie: Mobiele act
Cornelis en Marianne wonen op de grens van 
Ameide en Hei en Boeicop. Hij wil bij Hei en 
Boeicop horen want daar zijn de boeren, zijn 
handel en….

19 Muziek - Lucas Florent
Locatie: Mobiele act
Onze wandelende troubadour kom je tegen bij 
de deelnemende terrassen.

20 Harde heelmeesters
Locatie:  Voorstraat 7 in de tuin
Hoe borstklopperij van twee artsen eindigt in 
totale waanzin.

21 Muziek - Cora den Oudsten
Locatie: Lekpoort
De kasteelheer van de Lekpoort probeert de  
Vijfheerenlanden te verbinden met prachtige 
muziek uit alle windstreken.

22 Muziek - Tot&Met: De dagwacht
Locatie: Grasveld achter Lekpoort
Theaterkoor Tot&Met! uit Den Bosch brengt  
een muzikale pose.

23 De rebel van Vianen
Locatie: Voorstraat 2 / afwisselend
Nieuwsgierigheid komt Elsie Vroon duur te 
staan. Haar man Hendrik gaat verhaal halen  
bij de schouw.

Muziek - Entre Dos
Locatie: Voorstraat 2 / afwisselend
Karin Jochems op fluit en altfluit en Adriaan 
Dropsie op gitaar en octaafgitaar spelen warme 
mediterrane muziek, klassiek of een vleugje jazz.

24 Vrijstad Perikelen
Locatie:  Langendijk Nr 4-6
Wie beslist of je de Vrijstad in mag? En wie 
weet er een slaatje uit te slaan?

25 Een goede aderlating
Locatie: Het Zwaantje, Kortendijk 6
Een roddeltante ontdekt een zwartgallige  
waarheid.

26 Arsenicum en een jonge meid
Locatie: Kortendijk 13
De oude Dirk had nooit verwacht nog eens 
te trouwen met de veel jongere Hendrikje, 
 maar zij heeft andere plannen.

27 Muziek - Tamarix
Locatie: Hofje Achterstraat/Hofplein
Vroeger werden liederen gespeeld om het 
publiek te vermaken en op te vrolijken of om 
verhalen over heroische gebeurtenissen  
door te geven.

28 Morrege ga ik visse
Locatie: Hofplein bij de Wilhelminaboom
In 1937 was het recht om te vissen voor-
behouden aan de Schout en de Heemraad.  
Maar als de drank in de man is…..

29 Jong en oud van jaren,  
moet niet samen paren
Locatie: Op het veldje bij de Watertoren
De schout heeft recht gesproken. Een  
arsenicumvergiftiging blijft niet ongestraft.

30 In het water gevallen
Locatie:  Hofplein bij de Pomp
Vroeger was men afhankelijk van een water-
pomp, dus wat deed je als de kinderen toe  
waren aan hun wasbeurt? 

31 Muzikale afsluiting
Locatie:  Voor het stadhuis
Om 16:45 uur wordt de toneelrouten op een 
theatrale muzikale manier afgesloten
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Legenda
  Openingsact

  Binnenlocatie

  Buitenlocatie

  Mobile act

  Deelnemend horeca

  EHBO

  Toiletten


