
 

 

 
WIJ STELLEN U VOOR : “DE POESJE VAN SINT ANDRIES” 
 

Na het succes van vorig jaar , toen Jos Smos “de zingende stadsgids” onze 
deelnemers in  vervoering wist te brengen tracht de kring de Antwerpse lijn 
door te trekken  en heeft gemeend dat de “Poesje van Sint Andries”, hiervoor 
de uitgelezen mogelijkheid is. 
 
In 1984 stonden enkele echte Antwerpenaars aan de wieg van een nieuw 
poesjenellentheater, in het centrum van de aloude poesjenellenwereld : het 
volkse Sint Andrieskwartier, waar al van in het begin van de 19e eeuw 
vertoningen werden gegeven.  
 
Het enige doel van Guy Van De Casteele en zijn ploeg , was ooit aan 20 
voorstellingen te geraken. Het werden er  véél meer, zelfs in het buitenland.  
 
Vanaf 1 november 2010 zullen de vertoningen héél toepasselijk plaatshebben 
in een ander al even befaamd Antwerps meubelstuk : café : “Den Bengel” op 
de Grote Markt.  
 

 

DE VOORSTELLING   
 
De “Poesje van Sint Andries” speelt in de oude traditie. Dat wil zeggen dat de hoofdfiguren de Neus, 
de Schele en Belleke, gevat en rad van tong zijn en het origineel Antwaarps dialect perfect beheersen. 
 
De vertoningen zijn ondanks het traditionele karakter, toch opvallend eigentijds. 
De actualiteit, althans de prettige en de kleine kantjes ervan, wordt stevig 
geïnterpreteerd. 
 
Maar ook de toeschouwers krijgen hun deel want zij worden actief betrokken bij 
het spel en, als het past, er (charmant) deurgesleurd…! 
 
Vermits er uitsluitend op bestelling en voor gesloten gezelschappen wordt gewerkt 
heeft elke vertoning een uniek en aangepast karakter.   
 
Ambiance verzekerd !! 
 
 

INFO EN PRIJS 
 

De voorstelling heeft plaats op zondag 19 DECEMBER 2010  te 15 UUR. 
Bijeenkomst in café “DEN BENGEL” op de Grote Markt te Antwerpen. 
 
Prijs leden en hun partner :  10  Euro  per persoon 
Niet leden: 15 Euro  per persoon  
Om organisatorische redenen is tijdig inschrijven gewenst (ten laatste tot 7 december) ! 



 
 

Inschrijvingsformulier 

--------------------------------------------------------------------------------------------  

Inschrijven kan met de onderstaande inschrijvingsstrook tot 7 december 2010. 

 

Ondergetekende ……………………………………………………………………………….. 

 

LID/GEEN LID (schrappen wat niet past) 

 

E-mail:…………………………………………………………………..  Tel: ……………………………………………………… 

 

Neemt op 19 december 2010 te 15 uur, met ………(aantal) personen deel aan de 

verrassingsactiviteit “De Poesje van Sint Andries”. 

 

� Ik betaal als lid van de Kring 10 euro p/p voor mezelf en partner  

� Ik betaal als niet-lid van de kring 15 euro p/p 

 

 

TOTAAL: ……………€ 

 

Overschrijven op rek.nr. 220-0971394-72 van de Koninklijke Kring, Oudaan 5 te 2000 

Antwerpen met vermelding “De Poesje 2010” 

 

 
Inschrijvingsformulier overmaken aan secretariaat KKOLP, Everaertstraat 1051 te 2060 Antwerpen of via fax: 
03 690 09 90  of via e-mail aan info@kringofficieren.be (afsluitdatum 07.12.2010) 

--------------------------------------------------------------------------------------------  

 


