De Heks van Nattenhaesdonck
OPENLUCHTSPEKTAKEL IN HINGENE
‘Koninklijke Toneelkring De Morgenster’ en ‘Ons Klein-Brabants Boerenerf, Havesdonckhoeve
vzw’ slaan, na 19 jaar, terug de handen in elkaar om wederom een openluchtspektakel op te
voeren. Dat de twee Hingense verenigingen niet aan hun proefstuk toe zijn, kan aangetoond
worden aan de hand van vorige theatervoorstellingen zoals ‘Het Gezin van Paemel’ (1993) en
‘Den Boerenkrijg’ (1998), waar ze op heel wat lof, door het toen aanwezige publiek, konden
rekenen.
Tijdens een boekvoorstelling van schrijver Roger Vanhoeck naar aanleiding van het boek
‘Heksen moeten branden’ kwam men op het lumineuze idee om dit verhaal in een theaterscript
te gieten. In 2016 was het zover. Regisseur Fons Desmedt kon meteen aan de slag om het
script hier en daar nog wat bij te schaven in hoofde van de locatie en de ervaring van de vorige
massaproducties.
Meer dan 60 acteurs en figuranten zullen in een indrukwekkend kader op de
Havesdonckhoeve de geschiedenis doen herleven. Het publiek zal zich weer kunnen wanen
in het Nattenhaesdonck anno 1604 en zal getuige zijn van het proces van Jeanne Vandersluys,
de heks van Nattenhaesdonck.
Naast de acteurs en figuranten mogen de twee verenigingen ook telkens rekenen op hun
medewerkers en dat is de dag van vandaag niet meer zo evident. Maar gelukkig kunnen de
twee verenigingen rekenen op hun vaste waarden en sympathisanten.
We schrijven het jaar 1604 volgens de christelijke
jaartelling. In de Zuidelijke Nederlanden, waar de
Spaanse Kroon de plak zwaait, woedt de Tachtigjarige
Oorlog volop én godsdienstvervolgingen zijn schering
en inslag waardoor een kwart miljoen protestanten
onze contreien ontvluchten.
Na de dood van haar zoon Stoffel, bij een
sabotagedaad op de sluis aan de Schelde en de
verbanning van haar echtgenoot Corneel, een
mandenmaker, verliest Jeanne Vandersluys alle
levenslust. Ze dwaalt doelloos rond en wordt een
gemakkelijke prooi voor diegenen die wraak willen
nemen op haar man Corneel. Hij durfde het aan om de
zoon van rechter Doderoens aan te klagen voor moord
op rentmeester Disentis.
Jeanne wordt zo een gemakkelijke prooi voor hen die
wraak willen nemen op haar man. Een blikseminslag,
een verdronken koe, een dood paard of een breuk in
de Schelde- of Rupeldijk waren al voldoende om Jeanne te beschuldigen van… hekserij!! Ze
wordt veroordeeld tot de brandstapel waardoor haar dochter, Beatrijs, verweesd achterblijft.
Gelukkig is er nog de jonge rechtsgeleerde, Servaes Vlaminck, die het hart op de juiste plaats
heeft en toch zal proberen, op gevaar van eigen lijf en leden, om Jeanne van de gruwelijke

brandstapel te redden. Zal het hem lukken? Kom kijken naar ons openluchtspektakel en beleef
het verhaal zelf.

ONS KLEIN-BRABANTS BOERENERF
Havesdonckhoeve v.z.w.
Museum van oud landbouwalaam en volkshuisraad
Nattenhaasdonkstraat 13
2880 Bornem-Wintam
(langs de Scheldelandroute)

Het museum “Ons Klein-Brabants Boerenerf, Havesdonckhoeve” wil niet louter de “bezitter”
zijn van het alaam en de volkshuisraad, maar veeleer de “bewaarder” die de verzameling aan
de volgende generatie doorgeeft.

LIGGING VAN HET MUSEUM
In het zuidwestelijke deel van de Provincie Antwerpen ligt Klein-Brabant
dat de fusiegemeenten Bornem, Puurs en Sint-Amands omvat. Deze
streek tussen Schelde en Rupel ontwaakt op economisch, sociaal,
cultureel en toeristisch vlak, bezit de befaamde Scheldelandroute en het
Aspergepad.
Een waaier van expositieruimten en musea kwam deze routes verrijken.
Bornem en deelgemeenten, nemen hier het grootste gedeelte voor hun
rekening. Omarmd door
Schelde en Rupel ligt Nattenhaasdonk, de oudste kern van de Bornemse deelgemeente
Hingene. Hier is de lucht nog zuiver, zijn de grachten nog niet vervuild en overheerst het groen.
Vroeger telde Nattenhaasdonk zeven boerderijtjes, waarvan er geen enkel in bedrijf is
gebleven. De Nattenhaasdonkstraat, een smalle kasseiweg, kronkelt er tussen akkers, weiland
en bos en brengt u tot bij de “Havesdonckhoeve”, een naam die in 1979 aan de overgebleven
boerderijgebouwen is gegeven.
De Havesdonckhoeve ligt aan de rand van een stiltegebied, vlak in de buurt van de Pastoor
Huveneersheuvel. Achter haar muren koestert een groep enthousiaste onbezoldigde
vrijwilligers een rijke verzameling oud landbouwalaam en volkshuisraad uit Klein-Brabant.

GESCHIEDENIS
Begin 1979 werd in de schoot van de plaatselijke Landelijke Gilde een werkgroep Heemkunde
opgericht. Een jaar later op 09 juni 1980 had de stichtingsvergadering plaats van de vereniging
zonder winstoogmerk “Ons KleinBrabants Boerenerf, Havesdonckhoeve”, museum van oud

landbouwalaam en volks-huisraad. Een initiatief dat met de geestdriftige inzet van bestuur,
leden en met de medewerking van vele mensen uit Klein-Brabant werd gerealiseerd en
waaraan nog bestendig wordt verder gewerkt.
De achttiende van de oogstmaand 1979 opende de heer burgemeester J. Van Eetvelt op
plechtige wijze het museum. De vzw Ons Klein-Brabants Boerenerf Havesdonckhoeve, heeft
als doelstelling het oud landbouwalaam en volkshuisraad uit eigen streek en omgeving te
verzamelen om het in zijn eigen kader onder te brengen, te beschermen tegen verder verval,
tentoon te stellen en te bewaren voor het nageslacht.
Het museum heeft de verwaandheid iets voor te hebben op vele anderen : het blijft niet bij een
doodse aangelegenheid.
Met de Havesdonckhoevefeesten die jaarlijks plaatsvinden de zondag ná 15 augustus halfoogst - wordt steeds een bepaald thema uitgewerkt. Zo kan de bezoeker zich met een
beetje verbeelding in de leefwereld van weleer wanen, als het ware door het Klein-Brabant
van vroeger stappen. Aldus wordt de verzameling in haar eigen kader voor een stuk opnieuw
tot leven gewekt. Op die manier tracht Ons Klein-Brabants Boerenerf Havesdonckhoeve vzw,
een levendig museum te zijn, een museum met een hart, waar men in schuur en stal naast
oud landbouwalaam ook nog wat stof kan aantreffen en dieren op de binnenhof. Kortom het
beeld van de boerderij uit het Klein-Brabant van weleer wordt terug opgeroepen.
Ons Klein-Brabants Boerenerf streeft er naar het Havesdonckhoevemuseum een zo volledig
mogelijk geschiedkundige waarde mee te geven. Zo reikt het initiatief in elk geval verder dan
een louter inspelen op een gevoel van nostalgie.
Een eerbiedwaardig ruraal erfgoed blijft de verzameling alleszins. Het zijn immers voorwerpen
waaraan hand en hart en geest kleven van het Klein-Brabantse voorgeslacht.
Met dit museum wil de vzw Ons Klein-Brabants Boerenerf Havesdonckhoeve dan ook hulde
brengen aan deze harde werkers. Her en der worden monumenten en standbeelden opgericht.
Dit museum is een monument, een standbeeld, een hulde aan al de mensen uit alle
leefgemeenschappen van Klein-Brabant die met deze volkshuisraad en dit alaam geleefd en
gewerkt hebben.
Op het erf van de Havesdonckhoeve kan ook de oude heropgerichte afwateringssluis uit de
Scheldedijk van het Spierenbroeck bezocht. Aan de ingang werd Donatus Kwik gestandbeeld.
Boerenzoon uit Nattenhaasdonck en figuur uit het boek “Het Goudland” van Hendrik
Conscience.
Met hun reus Donatus Kwik gaan de Donatus Ghesellen geregeld naar folkloristische
reuzenstoeten in binnen- en buitenland. Ook aan de “Week van de Smaak” doet het museum
mee. Uit de stenen houtoven van de boerderij zijn er dan typische boerengerechten van
vroeger. Wanneer de thema’s het toelaten wordt ook deelgenomen aan de Erfgoeddag en de
Monumentendag. Verder werkt het Havesdonckhoevemuseum eveneens mee bij activiteiten
van andere plaatselijke verenigingen o.a. de tweejaarlijkse Heksentochten van de Landelijke
Gilde.

TOEGANKELIJKHEID VAN HET MUSEUM
Vanaf Pasen tot en met de laatste zondag van september : iedere zondag van 14 tot 17 uur en
na afspraak. Feestdagen gesloten.

SECRETARIAAT
Kon. Astridlaan 154 - 2880 Bornem-Hingene
Tel. 03.889 18 47 e-mail :
Havesdonckhoeve@skynet.be
www.bornem.be
www.tento.be

Roger vanhoeck
AUTEUR “HEKSEN MOETEN BRANDEN”

Geboren in Antwerpen (1946) maar steeds
woonachtig in Puurs. Studeerde af als onderwijzer
aan de Normaalschool van Sint-Niklaas in 1966
en gaf 16 jaar les in het Buitengewoon Lager
Onderwijs in Puurs.
Veel van zijn leerlingen, met leerproblemen,
hadden geen interesse in lezen. Om hen toch de
zin in een goed boek bij te brengen, begon Roger
met het schrijven van een vervolgverhaal. Elke
dag ging het verhaal een stukje verder. De
leerlingen mochten zelf suggesties doen. Zo
slaagde hij erin hen te boeien. Op het einde van
het schooljaar had hij een verhaal klaar van wel
tweehonderd velletjes. Na veel schrappen en
schaven bleven er niet eens de helft van over,
maar 'Ontvoering in de sneeuw' was geboren. Het
gebrek aan leesinteresse der leerlingen lag aan
de basis voor zijn eerste boeken. Ondertussen
was Roger Vanhoeck ook gestart met het
schrijven van Vlaamse Filmpjes (Altiora),
Historische Verhalen (De Sikkel) en meerdere
toneelwerken.
De drang om een echt boek te schrijven nam toe
en tijdens een bezoek aan de Hare Krishnabeweging in Durbuy sprong de vonk over. "In de ban van Krishna' (De Vries-Brouwers) werd
zijn eerste jeugdroman.
Ondertussen schakelde Roger over naar een administratieve functie en later als secretaris van
het O.C.M.W. te Puurs. De schrijfmicrobe liet hem echter niet meer los. Hij wou steeds
verhalen vertellen met een onderliggende boodschap voor iedereen, vooral voor de jongeren!
Met zeer veel passie schrijft hij over de donkerste bladzijden uit onze geschiedenis. Zijn
jeugdboek “Heksen moeten branden” is daar een goed voorbeeld van.
Onlangs kreeg hij, als erkenning, een werkbeurs van ‘SABAM for Culture’ om research te doen
voor zijn nieuwste roman over het getto van Budapest.

WOORDJE VAN DE AUTEUR
“Na de persvoorstelling van mijn boek Heksen moeten branden in het landelijke kader van de
Havesdonckhoeve werd tussen pot en pint de kiem gelegd van ‘De heks van
Nattenhaasdonck’. De bestuursleden en de secretaris van ‘Ons Klein-Brabants Boerenerf’
waren onmiddellijk enthousiast.
Mijn taak om uit het boek een toneelscript te distilleren was niet eens zo’n moeilijke klus. Ik
moest niets nieuws creëren, enkel het plot en de meeste dialogen herkauwen. Over de
uiteindelijke creatie maakte ik mij ook niet al te veel zorgen. Dat is het werk van de regisseur,
dacht ik maar.

Pas nadat ik naar hartenlust paarden ten tonele voerde, voor overstromingen zorgde,
volksverhuizingen over de scène joeg, soldaten liet vermoorden, onschuldigen liet veroordelen
door corrupte rechters en ten slotte een simpele vrouw als heks liet sterven op de brandstapel,
besefte ik met welke enorme taak ik regisseur Fons Desmedt van ‘Toneelkring De Morgenster’
opzadelde. Diep in mijn hart stak het twijfelduiveltje de kop op.

Maarde eerste ontmoeting
, met Fons en de technici‘Dvan
e Morgenster
’ o.l.v. oorzitter
v
Harry Van Eetvelt
, stelde
me meteen gerust. Fons had mijn script tot op het bot uitgebeend, mogelijkheden afgewogen in functie van h
decor, een enkele scène geschrapt en voor een passender slot gezorgd. Of ik daarmee akkoord kon gaan?
Uiteraard
!
Naarmate de repetities vorderen groeit
ook mijn bewondering. De mensen van
e Morgenster
‘D
’ zijn er alvast in
geslaagd om van mijn naakte tekst een groots en aangrijpend toneelstuk
Heelteveel
maken.
dank daarvoor!
De bezoekers van dit openluchtspektak
el zullen zich zeker laten meeslepen in het” verhaal.

Roger Vanhoeck
roger.vanhoeck@skynet.be
website: users.skynet.be/rogervanhoeck

Het boek “HEKSEN MOETEN BRANDEN”
KORTE INHOUD
Heksen horen niet alleen thuis in sprookjes.
In het verleden werden vrouwen wel eens
beschuldigd van hekserij en dat had zware
gevolgen. Het overkwam Jeanne die na de
dood van haar zoon Dirk en de verbanning
van haar echtgenoot alle levenslust verliest.
Ze dwaalt doelloos rond en wordt een
gemakkelijke prooi voor diegenen die wraak
willen nemen op haar man Corneel. Hij
durfde het aan om de zoon van rechter
Doderoens aan te klagen voor moord om
zo het leven van een onschuldige te redden.
Het wordt Corneel niet in dank afgenomen.
Hij wordt verbannen naar Venlo op twaalf
dagreizen van Hingene.
Voor Jeanne en haar dochter Beatrijs
breken sombere tijden aan. Jeanne wordt
ervan beschuldigd met de duivel omgang te
hebben en andermans eigendommen te
beschadigen. Een blikseminslag, een dode
koe..; het was in die tijd voldoende om een
schuldige aan te wijzen. Maar ondanks alle
folteringen in de gevangenis weigert Jeanne
iets
te
bekennen.
Ook
dat
wordt
verkeerdelijk geduid en ze wordt tot de
brandstapel veroordeeld. Haar bezittingen worden verbeurd verklaard en Beatrijs zal
in een klooster ondergebracht worden. Maar juist op het moment dat alles er
hopeloos uitziet, verschijnt Servaes Vlamynck, de jonge assistent van rechter
Doderoens. Hij beseft hoe onrechtvaardig het vonnis is en wil Beatrijs en
haar moeder helpen. Zijn verzoekschrift bij de opperrechter in Gent om het vonnis
te herzien via een 'Aanvraag tot de weegproef', wordt ingewilligd. Maar de tijd
dringt en omdat ook de natuur als spelbreker optreedt, kan de heksenverbranding
slechts op het nippertje afgelast worden. Helaas kort nadien sterft Jeanne in de
cel. Haar lijk wordt haastig begraven, zodat Beatrijs niet eens afscheid kan nemen
van haar moeder. Dat is op zijn minst verdacht vooral omdat alles klaar was
voor de herziening. Servaes blijft zich het lot van Beatrijs aantrekken en dat
zint rechter Doderoens niet, maar gelukkig zijn er ook mensen die het hart op
de juiste plaats hebben en deze kwetsbare jonge mensen helpen om elders hun
toekomst op te bouwen.
Roger Vanhoeck beschrijft met passie die donkere bladzijde uit onze geschiedenis.
In de periode 1550-1650 werden honderden vrouwen als heks veroordeeld en
terechtgesteld. Politieke motieven en de verbeten strijd tussen katholieken en
protestanten speelden daarin zeker een rol, maar ook afgunst en bijgeloof. Ook
vandaag nog zijn er landen waar mensen zich laten meeslepen door hun angst

voor wie anders is en waar rechters het niet zo nauw nemen met de waarheid. En is
de traagheid van het gerecht ook niet een ander blijvend pijnpunt? Deze historische roman
maakt jongeren bewust van het belang van een eerlijke en onafhankelijke
rechtspraak. Het vraagt veel moed om zoals Corneel en Servaes of de naamloze
kapitein zich te verzetten tegen corruptie en machtsmisbruik en het op te nemen voor
de zwakken.

Bron: Rita Ghesquiere - http://www.lees-wijzer.be/begeleider/boek/heksen-moeten-branden

KONINKLIJKE TONEELKRING DE MORGENSTER
HINGENE
Het gebeurde allemaal in een lokaaltje achter de toenmalige bibliotheek, naast de parochiezaal
(waar nu de turnzaal is) op 25 november 1962. De aanwezigen op de allereerste vergadering
voor de oprichting van een toneelkring waren: Onderpastoor Van Dam, Pieter De Rijck, Louis
Van Herbruggen, Edmond De Wachter, Fons Desmedt, Daniël Van den Bossche en Frans
Cools.
Bij het brainstormen werden er vier namen genoteerd: Spoetnik, De Morgenster, Taal & Kunst
en Hingense Komedie. Na een stemming voor dé naam werd er uiteindelijk gekozen voor
Toneelkring De Morgenster.
Het eerste bestuur:
Voorzitter: Daniel Van Den Bossche
Secretaris en schatbewaarder: Louis Van Herbruggen
Leden: Fons Desmedt, Pieter De Rijcke, E.P Van Damme
(onderpastoor) Geld in kas: 0,00 fr.
In het “patronaat van Hingene werd de eerste vertoning van “De Morgenster” op het
toneelpodium gebracht. Het décor was opgebouwd met lichte panelen en behangen met
behangselpapier, dus heel licht en fragiel. Het was uitsluitend ”mannentoneel”, want er mocht
geen gemengd toneel gespeeld worden in “het patronaat”. En toch……… de eerste
“souffleuse” was een vrouw. Wie had dat aangedurfd om tussen al die mannen op te treden?
Dat was: juffrouw Celine De Wachter!! Ze zat natuurlijk heel bescheiden in het souffleurshokje,
onder de scène.
Gelukkig werd ze door Frans (SUS) Cools gevoederd met de nodige “saucisses”. Acteurs:
Frans Cools, Lode Van Herbruggen, Daniel van den Bossche, Pieter de Rijck, Pierre
Blommaert, Fons Desmedt. De algemene leiding en regie was in handen van: Jan Roskam.
Na deze eerste vertoning werd reeds gesproken over het spelen van “gemengd toneel. Wij
met een ongerust gemoed naar de pastoor Loos.
Pastoor Loos: "Gemengd toneel? Dat mag van mij…..Maar jullie moeten wel toelating vragen
aan meneer den deken van Puurs."
Deken De Block : "Neen!!! Dat mag niet !! Dat mag alleen bij uitzonderlijke gelegenheden. Bv.
Het jubileum van de Pastoor of de voor andere gelegenheden van de parochie."
Dus…..Wij moesten uitkijken naar een nieuw onderkomen en vonden dat in Zaal “De Zwaan”.
Echter was er totaal geen accommodatie voor enige toneelopvoeringen voorzien. Daarom
legden 4 mensen van het bestuur de som van 1000 Belg.Fr. bij elkaar en daarmee kon Jan
Roskam aan de slag om een toneelpodium met schermen en zo klaar te stomen. De belichting

bestond uit lampen onder een kapje, opgesteld aan de rand van de scène. Op 3 maart 1963
werd dan de eerste vertoning gepland in “De Zwaan” met de opvoering van het drama:
“Gerrie’s Wraak” van Edmond Lauwaet in de regie van Jan Roskam.
Noot: Na de vertoning trakteerde “Jef van De Zwaan” met een etentje bij “den drukker” Désiré
Thiry in café “Plantijn”. Hij zorgde voor kip met curry op een vrijdagavond. ‘s Zondags preekte
onderpastoor Van Damme: “Vrijdag is “vlees derven”…ook voor verenigingen en……kip is ook
vlees !!!”
Vanaf dan zorgde “De Morgenster” elk jaar voor een geslaagde toneelproductie met
overbekende stukken als: “Paradijsvogels”, “Slisse Bouwt”, “De Spaanse Vlieg”, “De Fatale
Datum”, “Bemoeial” en vele andere… Al deze stukken en nog vele daarna, tot 1981 stonden
steeds onder de regie van Jan Roskam. Jan was een echt monument voor onze toneelkring.
De drijvende kracht en “manusje van alles”. Hij koos de stukken, regisseerde en zorgde ook
nog voor een aangepast, soms fantastisch décor.
NOOT: Jan brak thuis zijn eigen gebouwde schouwmantel uit en plaatste die, voor de
voorstelling van “Het gezin van Paemel”, op de scène.
Vanaf 1971 verzorgde “De Morgenster” ook een tweede productie, in maart en gratis, ten
voordele van een plaatselijke vereniging: de parochie, de K.W.B, Het kerkkoor St-Stefanus,
KVK Hingene, de Scheldelandcrossers, Chirojongens Hingene, de Vrije Basisschool Hingene,
Jeugd KVK Hingene, ziekenzorg Hingene.
Vanaf 1975 werd de jaarlijkse toneelproductie gespreid over 2 weekends. Het 2de weekend
speelde “De Morgenster” ten voordele van “Ziekenzorg Hingene”. In 1981 stopte Jan Roskam
met regie, na 29 toneelproducties onder zijn leiding. Hij bleef nog wel actief als décorbouwer
in de “Studio Morgenster”. Petrus Buyst nam de regie over en startte met: “Groenten Uit Balen”
van Walter Van den Broeck.
Vanaf dan zal “de Morgenster" ook een bijkomende voorstelling verzorgen in “Het Volkshuis”
in Bornem.
In 1969 en 1970 nam “De Morgenster” deel aan het “Jeugdtoneeltoornooi” van het A.K.V.T. te
Mechelen. Onder meer werd opgevoerd: “Smidje Smee”. Na deze deelnamen besloten wij te
starten met een “Jeugdafdeling” te Hingene. Deze jeugdafdeling kreeg en eigen bestuur en
zorgde voor eigen middelen. Vanaf dan zal ons
Jeugdtoneel “De Morgenster elk jaar, met eigen middelen en bestuur een jeugdtoneelproductie
ten berde geven in Hingene. Er werd gestart in 1971 met “Merlijn De Tovenaar” nadien volgden
elk jaar een jeugdtoneelproductie: “Als Zwervers Ontwaken”, “Knappibollo”, "Mijn kinderen zijn
mijn kinderen niet" en vele andere jeugdproducties. Maar ons jeugdtoneel waagde zich ook
aan “het grotere werk: “Tramlijn Begeerte”, “Als Een Kat Op Een Heet Zinken Dak”, “Een Vloog
Over Het Koekoeksnest”, “ Straatafval” en zoveel meer ….Heel veel kinderen en jongeren
vonden toen de weg naar “De Zwaan” om toneel te spelen. Er werd zelfs een
openluchtvoorstelling gegeven in het Park d’Ursel met de opvoering van “Den Boerenkrijg”.
De hele grote zomervakantie werd er gerepeteerd met meer dan 100 jongeren!
In 1987 vierde “De Morgenster” haar 25-jarig jubileum. Voor deze gelegenheid deden we
beroep op een externe regisseur: Juul Lambrechts, dé “amateurtoneelspecialist” van Klein
Brabant. Hij regisseerde voor ons zijn eigen werk “Toren Van Bazel”. Hiervan werd eveneens
een voorstelling gebracht in “Den Boomgaard” (Bornem) en “De Kollebloem” (Puurs).
Noot: “De Kollebloem” was die avond (14.02.88) volledig uitverkocht.

Later deden we nog eens beroep doen op Juul Lambrechts voor de opvoering van de
“Orchideeënkwekers” in 1991. Ondertussen had onze ”Studio Morgenster” in “De Zwaan”
gezorgd voor een echte schouwburg met klapzetels en op “gradins” zodat de zichtbaarheid
voor ons publiek enorm verbeterde. In mei 1992 werd de schouwburg ”Ter Dilft” in Bornem
geopend. De 4 Bornemse toneelkringen verzorgden, het speciaal voor deze gelegenheid
geschreven stuk van Juul Lambrechts: “De Familie Cleyn-Legrand”.
Noot: Het fenomenaal décor kon jammer genoeg niet op de scène en moest voor een gedeelte
worden afgezaagd. Onze mensen van “de studio” hadden aan de opbouw ten volle
meegewerkt.
En dan ging de geschiedenis verder op weg naar de 50… Ondertussen engageerde “De
Morgenster” zich ook voor plaatselijke activiteiten. We richtten in of werkten mee aan: “De
Dreeffeesten”, “De Kasteelfeesten”, “ De DoeWeekends”, “Schietingen op de Liggende Wip”,
“De Paashaastochten”, “Vieringen Van 100-Jarigen”, “Muziek In Het Park” en vele andere ……
“De Morgenster” ging op theaterbezoek in: “Minard-Gent”, “K.N.S. Antwerpen”, “de
zusterverenigingen uit Groot-Bornem”, “De Poesjenellenkelder-Antwerpen” en vele andere….
“De Morgenster” ging ook op reis en zelfs op weekend: “La Roche”, “Keulen en Rijnvaart naar
Altenahr”, “De Rode berg”, “Kastelentocht”, enzovoort.
In 1993 zorgde “De Morgenster” samen met de VZW Havesdonckhoeve voor de
openluchtvoorstelling van: “Het Gezin Van Paemel” van Cyriel Buysse op de
Havesdonckhoeve. Meer dan 100 actrices, acteurs en figuranten speelden het massaspel in
Nattenhaesdonck. Een echt Vlaams epos uit onze geschiedenis.
In
1998
zorgde
”De
Morgenster” voor een tweede
openluchtvoorstelling,
eveneens met de medewerking
van
de
VZW
Havesdonckhoeve: “De
Boerenkrijg
In
Nattenhaesdonck” en dit ter
gelegenheid van de 200ste
verjaardag van de Boerenkrijg.
Ondertussen verzorgde “De
Morgenster”
steeds
haar
jaarlijkse toneelproducties in
zaal “De Zwaan” met “Kerstmis
Op
‘t
Heiken”,
“Den
Dronkaard”,
”Liefde
Half
Om
TIJDENS ÉÉN VAN DE
ELE
V REPET
ITIES VOOR HET
Half”, ”Sextet”, "Een Vlo In Het
MASSASPEKTAKEL ‘DEN
BOERENKRIJG’ 1998
Oor”, “Paljas”. Vanaf 2006
zouden we dan verhuizen naar onze gloednieuwe theaterzaal in het
“Gemeenschapshuis” van Hingene aan de
Vleminckxstraat
(in
de vroegere
gemeentelijke jongensschool). Het gemeentebestuur zorgde voor een prachtige
toneelzaal met “alles erop en eraan”. Volgende stukken sluiten deze rij af: “Familietrekjes”, “ Bed
In ,Bed Uit”, "Tom Dick en Harry", "Prive Voor Twee", "Vakantiekiekjes" , "Boeing Boeing"
In 2012 vierde De Morgenster haar “Gouden Jubileum” met een gezellig teerfeest, een gezellig
receptie en een tentoonstelling. Het gemeentebestuur zorgde ondertussen voor een echt
theater met “roodfloeren” zetels op aangepaste traptribune om onze toeschouwers te kunnen

verwennen met echt toneel voor iedereen. Zo kan onze toneelkring verder groeien en bloeien
in de toekomst.
Midden 2012 droeg voorzitter Fons Desmedt de fakkel over aan zijn opvolger Harry Van
Eetvelt. Op diezelfde vergadering werd besloten om Fons, voor zijn jaren inzet om onze
vereniging te leiden, de eretitel van erevoorzitter toe te wijzen.
Op 5 augustus 2014 kregen wij een schrijven van de Koning met de vermelding dat we het
statuut van “Koninklijke” toegewezen kregen. Sinds die dag gaan we door het leven als
Koninklijke Toneelkring De Morgenster.

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Ruipenbroekstraat 13 - 2880 Bornem-Hingene
Tel. 0495 58 69 58 e-mail :
harry.van.eetvelt@telenet.be
www.toneelkring-demorgenster.be
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