TONEELVERENIGING

www.klimop-diepenbeek.be

presenteert

Hotel
Terminus
René Swartenbroekx

Welkom
Een heel goede avond, beste toneelliefhebber. Klimop staat weer klaar
om u een intense toneelopvoering te serveren!
Het gaat goed met het toneel in Diepenbeek; de laatste jaren mag
Klimop telkens meer dan 1 000 toeschouwers ontvangen en ook de
collega’s, De Royerheikes en Jota, doen het steevast goed! Heuglijk
nieuws, want niet overal in Vlaanderen boert het amateurtheater zo
goed. We mogen gerust stellen dat we goed bezig zijn!
Onze vereniging probeert doorheen de jaren een gevarieerd programma
aan te bieden. Deze keer wilden wij nog eens een maatschappijkritisch
stuk brengen, liefst met humor, liefst herkenbaar … en wij vonden wat
wij zochten in de directe omgeving, in Genk, waar we de wereldpremière van René Swartenbroekx’ Hotel Terminus zagen en dadelijk verkocht
waren. De sluiting van Ford heeft vele Diepenbekenaren niet onberoerd
gelaten; wij hopen dat de evocatie ervan op de scène u ook zal ‘pakken’,
want wat u hier te zien krijgt, is geen ver-van-mijn-bedshow maar een
stuk herkenbare realiteit: de kleine man die niet op kan tegen de macht
van de multinationals.

Hotel Terminus, een volks stuk dat niet rond de pot draait, maar met een
kwinkslag aan de kaak stelt wat hier in onze regio misgelopen is!

Naar goede gewoonte schenkt Klimop ook dit jaar weer uw vrijwillige
bijdrage voor het programmaboekje aan een goed doel. Ditmaal kan de
plaatselijke KSA van een financieel surplus genieten!
Een dikke dank-u-wel aan al onze sponsors en ook onze leden die op
sponsortocht zijn gegaan! Dankzij hen kunnen wij stevig verder blijven
werken! Ook dank aan regisseur René, de acteurs en actrices, en alle medewerkers die weer het beste van zichzelf gegeven hebben!
En volgend jaar krijgt u weer een satirische komedie voorgeschoteld van
niemand minder dan Woody Allen: Spionnen, in een regie van Bart Huygens. Weer iets om naar uit te kijken! Maar eerst … genieten van Hotel
Terminus!
Marcel Gubbelmans, voorzitter
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Hotel Terminus ... inhoud
Op 24 oktober 2012 kwam
het bericht: “Ford Genk
wordt gesloten”. Meer dan
4 000 arbeiders zouden hun
baan verliezen. Samen met de
afdankingen in de toeleveringsbedrijven, schatte men
het banenverlies op 10 000
man. Een ramp voor Genk en
Limburg! De stad Genk, de
Vlaamse regering, de vakbonden … spanden zich in om
het leed zoveel mogelijk te verzachten. Ze bedwongen een forse ontslagpremie, mogelijkheden tot brugpensioen, overplaatsing naar andere bedrijven, enz. Maar wat met de toekomst van de handelaars in de buurt,
die afhankelijk waren van het potentieel klantenbestand van de Fordarbeiders? Voor hen was er geen ontslagpremie en ook geen weg terug.
Tot wat voor een familiedrama dat kan leiden, is het onderwerp van dit
toneelstuk.

Genkenaar René Swartenbroekx, auteur en regisseur, kon niet anders dan de rampzalige sluiting van Ford op zijn manier verwerken
door Hotel Terminus te schrijven, een eigentijds en tegelijk tijdloos
toneelstuk dat ons toont hoe de ‘kleine man’ verstikt kan geraken
door de macht van de multinationals.
--------------------------------------------------------------------We zijn ergens begin 2012 en Marcel wil hogerop met zijn café.
Hij heeft grootse plannen om in de schaduw van de Fordfabrieken
in Genk zijn café om te bouwen tot hotel: Hotel Terminus. De leningen zijn afgesloten, de onkosten gemaakt, alles lijkt in orde te
komen, de kamers zijn zelfs al volgeboekt nog voor het hotel zijn
deuren opent. Maar dan komt 24 oktober …
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De regisseur
RENE SWARTENBROEKX
Regisseur en auteur René Swartenbroekx is voor de meesten
onder u allang geen onbekende
meer. Hij is natuurlijk de papa van
An Swartenbroekx, alias Bieke uit FC
De Kampioenen, maar hij is ook zoveel méér!
René was meer dan dertig jaar onderwijzer in Waterschei, maar hij zat
daarnaast niet stil! Hij schreef meer
dan vijftig boeken voor de jeugd, talloze televisie- en radioscenario’s,
kortverhalen en cursiefjes, toneelstukken, revues en musicals. Verscheidene
van zijn boeken werden bekroond. Hij kreeg onder andere
de John Flandersprijs, de Mathias Kempprijs, de Sabamprijs
voor toneel, de Prijs Literatuur van de Provincie Limburg, de
prijs van het Beste Jeugdboek in Knokke-Heist, de vijfjaarlijkse Lod Lavkiprijs in 1979 …
Daarenboven speelt en regisseert René toneel. Een van zijn
bekendste boeken, De lege Cel, bewerkte hij voor het theater. Het werd al meer dan duizendmaal opgevoerd. In 1985
won Het Nieuw Genker Toneel er de eerste prijs mee van
Het Koninklijk Landjuweel. En Klimop heeft het stuk ook met
succes op de planken gebracht!

Hotel Terminus is zijn recentste creatie. De wereldpremière
vond uiteraard plaats in Genk, in 2015. En nu is Diepenbeek
aan de beurt!
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Woordje van de regisseur
Ik herinner me nog de kleine, gezellige buurtwinkels in de
straat, met de vriendelijke bazin achter de toonbank en de
dorpsnieuwtjes die werden uitgewisseld. Die tijd is definitief
voorbij. Het moet groot, groter, groots. De kleine zelfstandige wordt verdrongen, de warenhuizen palmen hun plaats in
en de multinationals beheersen het economische leven. Zij
verschaffen werk, maar ze zijn ook gedoemd om winst te
maken. Als dat niet in grote mate ter plekke kan, verhuizen
ze, hun arbeiders verweesd achterlatend. Wat er met Ford in
Genk gebeurde in 2012 was niet uniek, maar wel exemplarisch voor dit fenomeen.
Hotel Terminus is het slachtoffer van deze politiek. Toen ik
het stuk schreef was ik er me niet van bewust dat de realiteit
de fictie zou achterhalen.
Toen ik de uitnodiging kreeg van toneelkring Klimop om dit
stuk te regisseren, ging ik graag op dit voorstel in. Heel veel
mensen uit Diepenbeek droegen immers de gevolgen van het
besluit van Ford. Ik heb het me geen moment beklaagd dat
ik de uitdaging ben aangegaan, want ik ontmoette in het gezelschap talentvolle, aangename en geëngageerde mensen.
Het was een voorrecht om met hen samen te werken en op
die manier een punt te zetten achter mijn zestigjarige loopbaan in het toneel. Dankjewel, vriendelijke, warme mensen,
zowel voor als achter de schermen.
René
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Rolverdeling
Marcel, uitbater van Hotel Terminus (Jos Treunen)
Mia, zijn vrouw (Karen Alders)
Carolien, hun dochter (Viki Schroyen)
Ruben, hun zoon (Jan Fabry)
Peter, ingenieur en lief van Caroline (Geert Menten)
Rudi, vakbondsman(Bart Van Craeyevelt
Mevrouw Devries, voorzitter Unizo (Krista Eersels)
Dienster (Sara Appeltants)
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Medewerkers
ARTISTIEKE MEDEWERKERS
Accordeon............................................................. Wendy Remans
Gitaar .................................................................. Roger Steegmans
Dans ................................................................. Leen Schoenmakers
Tv-presentatrice ......................................................... Ann Linmans

MEDEWERKERS
Regie .............................................................. René Swartenbroekx
Regieassistenten ..................... Sara Appeltants, Bart Van Craeyevelt
Toneelmeester ................................................................ Fons Berx
Teksthulp ........................................................ Marleen Brinckman
Techniek...................... Freddy Craenen, Jos Holtappels, Stan Claes
Decorbouw ........................... Ivan Vandersmissen en medewerkers
Nicole Andries, Romain Berx, Jan Bynens, Henri Claes, Jozef Claesen,
Ireen Daniëls, Tony Daniëls, Marie-Anne Dirkx, Bernarda Doultremont,
Frieda Fabry, Willy Gernaey, Marcel Gubbelmans, Marie-Paule Ketelslegers, Florent Neven, Paul Neven, Mieke Peters, Maria Slegten, Marlene
Snykers, Jean-Pierre Valkeneers, Koen Vandebroek, Louis Vandersmissen,
Johan Vanheukelom, Marie-Louise Vanhex, Hilda Vansteenkiste, Ivan
Verheyden
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In de spotlights... Onze technische ploeg
Jos Holtappels
fabricagedatum: 1955
plaats van oorsprong: Zavelstraat
huidige positionering: Nanofstraat 166,
specialiteit: belichting
rating: AAA+
Jos is van Diepenbeek, heeft ook altijd ‘in het dorp’ gewerkt: 36
jaar opvoeder in Sint-Gerardus! Gehuwd met Liliane, vader van
Nele en Tim, en nu gepensioneerd, dus: tijd zat om met kleinkindjes Fleur en Ties lego te spelen in de keuken!
Toen Jos nog van dienst was in Sint-Gerardus, werd hij door collega Colette aangesproken om bij Klimop de belichting te komen
verzorgen. Edgard Knuts had tot dan toe voor belichting en geluid
gezorgd, en stapte over op het secretariaatswerk van onze vereniging. Er was dus vers bloed nodig! Eerst had Jos daar niet buitengewoon veel zin in, maar er werd zodanig aangedrongen dat hij
niet meer nee kon zeggen, en van toen … was hij voorgoed verkocht. Net zoals hij steeds graag als opvoeder werkte, heeft Jos bij
Klimop altijd met de glimlach zijn belichtingstaak ter harte genomen. De goede samenwerking met Freddy (geluid) is daar niet
vreemd aan en ook de komst van Stan, manusje-van-alles, verloopt uitstekend. Dat ze volledig op elkaar zijn ingespeeld en
steeds op elkaar kunnen rekenen, verschaft het trio een ‘veilig
gevoel’.
Jos heeft zich altijd volledig opgenomen gevoeld in het Klimop8

team en kan zich eigenlijk niets negatiefs herinneren, behalve dan de
capriolen van die ene ‘crazy’ regisseur. “Als dat nog lang duurt, stappen we ’t af”, dacht de technische ploeg toen, maar uiteraard heeft
elke toneelkring wel dergelijke verhalen in petto! Wat Jos ook geweldig vindt, is ons fantastisch theaterzaaltje: gezellig, geweldige
akoestiek, schitterende plek voor de technici … En Jos is geen moeilijke mens, want hij vindt het geweldig dat hij geen entree hoeft te
betalen, en simultaan van twee voorstellingen kan genieten: de
’officiële’ voorstelling op de scène en tegelijkertijd wat zich voor
zijn neus op de laatste rijen afspeelt: kleine komedies op zichzelf
soms, met onvergetelijke conversaties, die evenwel niet altijd voor
publicatie vatbaar zijn!
Jos haalt er voldoening uit als alles gesmeerd loopt en de mensen
het goed vinden. Maar uiteraard … loopt niet altijd alles gesmeerd.
Zeker niet als er in de keuken soep wordt gemaakt en daardoor de
hoofdzekering springt (niet zo lang geleden). Er is toen hard gepanikeerd en veel gezweet, maar het levert goeie verhalen op. Net zoals
toen Ireen in Acht Vrouwen haar bolletje wol liet ontsnappen! Voor
vele toeschouwers het beste moment van de voorstelling! Het was
‘zo naturel’! En dan was er het jaar dat we noodgedwongen naar
de zaal van Lutselus moesten verhuizen: de tv die het soms wel
deed … en soms helaas niet! Dan giert de adrenaline door de aderen van de technici!
Jos is ook bescheiden, want ons interview is ten einde, en dan pas
… begint hij heel smakelijk – want off the record – te vertellen over
zijn eigen acteerervaringen in Sint-Gerardus. In De Kampioenen was
hij Xavier, en daarnaast heeft hij ook Jerommeke (Suske en Wiske)
gespeeld, Kermit de Kikker …
Nu we dat weten, zouden we Jos graag casten als Nero of Popeye,
maar dan verliezen we een uitstekende belichtingsman en dat willen
wij onszelf niet aandoen! Ziezo, meestal zorgt Jos voor de spotlights, nu staat hij er eens zelf in! En terecht. Merci, Jos!
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In de spotlights... Onze technische ploeg
Freddy Craenen
fabricagedatum: 1959
plaats van oorsprong: Neerpelt
eerste ingebruikname: Diepenbeek
huidige positionering: Leliestraat 34
specialiteit: geluid
rating: AAA+
Freddy, eigenlijk ‘Godfried’ en voor de vrienden ‘Fredje’, is geboren in Neerpelt, maar getogen in Diepenbeek. Eerst woonde het
kroostrijk gezin Craenen (zes jongens en twee meisjes) aan de
Nieuwstraat, maar de onteigeningen deden hen naar Royerheide
verhuizen. Nu is Freddy thuis in Rozendaal, gehuwd met Marina,
vader van Mieke en Michaël, en senior voor de derde generatie:
Julie, Daan en Jasper.
Freddy volgde lang geleden de opleiding houtbewerking aan de
Provinciale School Diepenbeek en is altijd trouw gebleven aan zijn
roeping. Getuige daarvan: een 40-jarige carrière als meubelmaker
bij Roux in Genk. Freddy deed daar vooral de afwerking: lakken,
vernissen … Ernstige rugproblemen hebben hem ertoe gedwongen
wat vroeger met dat werk te stoppen dan voorzien en het nu wat
rustiger aan te doen. Fietsen en wandelen blijven echter op zijn
programma staan, zij het in een meer 'toeristische modus’ dan
vroeger.
Freddy is altijd een trouwe Chiroman geweest, en via die vriendenkring, meer bepaald Jos Treunen, werd hij naar Klimop gelokt
om daar de geluidsfakkel van Edgard Knuts over te nemen. Hij
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werkte eerst twee jaar samen met Edgard, volgde ook nog wat
cursussen aan het Cultuurcentrum Hasselt, en vormde van dan af
een stevig technisch duo met Jos Holtappels. Later kwam specialist
Stan Claes er nog bij; Freddy beweert dat de samenwerking optimaal is: “Dat loopt vanzelf”. Hij heeft zich in het verleden trouwens ook al bij andere verenigingen flink geëngageerd. Zo werkte
hij vijftien jaar als geluidstechnicus voor Radio Demervallei!
Freddy voelt zich goed thuis in het Klimopteam! De minder goede
ervaringen hebben te maken met de stress, vooral bij de première,
en met de momenten waarop plots de elektriciteit uitviel tijdens
een voorstelling. Bijzonder leuk (!) is dan het feit dat heel de zaal
plots verontwaardigde blikken gooit naar de arme technici die
daar helemaal niks aan kunnen doen! Wat Freddy wel eens mist, is
de waardering van sommige acteurs/actrices die de technische kant
van zo’n theatervoorstelling als iets vanzelfsprekends beschouwen
en er verder niet bij stilstaan. Meteen geeft hij hier ook de reden
aan waarom wij onze technische ploeg graag eens in de spotlights
zetten! De regisseurs vallen in ’t algemeen best mee, behalve dan
die ene waarover Jos Holtappels het had (zie vorig interview - Jos
heeft dus niet gelogen). Er zijn ook wel enkele regisseurs op bezoek geweest die tot aan de première van gedacht kunnen veranderen, en dan nog eens, en nog eens … en dat kan de technische
ploeg een hoop overuren kosten! Niet dat Freddy uitdagingen uit
de weg gaat. Zo is zijn beste ervaring de opvoering van Harie en
Alice met Gust Nulens en Colette Caubergh. De lat voor de technische ploeg lag daar erg hoog, en dat ze volledig in hun opdracht
slaagden, gaf hen extra voldoening. Alles lukte toen, en dat is hem
bijgebleven.
Ziezo, meestal zorgt onze man voor de klank op de scène, nu
heeft hij het eens zelf mogen zeggen! En wij zeggen: merci, Freddy!
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In de spotlights... Onze technische ploeg
Stan Claes
fabricagedatum: 1985
plaats van oorsprong: Diepenbeek
huidige positionering: Maasmechelen
specialiteit: geluid + licht + alle mogelijke
technische uitdagingen
rating: AAA+
Stan is een echte Diepenbekenaar, opgegroeid in Rozendaal, voor
vijf jaar getransfereerd naar de Stationsstraat, en nu al een jaar
woonachtig in Maasmechelen, samen met Heleen. Geboren uit
Kempense ouders, afgezakt naar Haspengouw en dan uiteindelijk
kiezen voor de Maaskant: beetje globetrotter. En dat is nog niet
alles; Stan heeft zowat de halve aardbol gezien, meestal voor zijn
werk, soms als toerist. Hij is industrieel ingenieur in de verpakkingstechnologie, doctor in de scheikunde, en werkt nu voor Japanse bazen in Westerlo. Hij doet iets met vloeibare polymeren en
ondersteunt klanten in alle werelddelen. Als je hem belt voor een
interview klinkt zijn stem dan ook ver weg … vanuit Dubai bijvoorbeeld.
Stan heeft het ‘toneelgevoel’ van thuis meegekregen. Papa Jan
Claes was een bekende figuur bij jeugdtoneel Jota, en zussen en
broer Claes hebben ook al bij Jota gespeeld. Stan verzorgde bij
Jota liever de techniek, tot hij door andere activiteiten in het
weekend het toneel even moest laten voor wat het was. Een vijftal
jaren terug zag hij echter een facebookbericht van Klimop met de
vraag om ‘technische bijstand’, en hij sprong weer op de toneeltrein. Stan is onze man van de technische ondersteuning. Als Jos en
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Freddy even met de handen in het haar zitten, weet hij meestal
raad! Door zijn werk kan hij er niet altijd zijn, maar als het wel
lukt, doet hij het heel graag. Hij voelt zich ook thuis in de groep.
Wat Stan leuk vindt aan onze voorstellingen, is dat wij met verschillende regisseurs werken, wat voor variatie zorgt. Die afwisseling waardeert hij ook in onze repertoirekeuze. Zijn favoriete stuk
tot nu toe is De Muizenval: spannend!
Stan heeft bij Klimop nog geen memorabele tegenslagen of ongelukjes meegemaakt. Gelukkig! Het kan ook anders, zoals toen hij
voor de K3-zomershow aan het werk was met de opbouw van het
podium, en een heftruck op een luttel metertje van hem door dat
podium donderde. Gelukkig heeft ons theaterzaaltje een klein podium waar geen heftruck aan te pas komt! En gelukkig hebben wij
Stan die ons als ‘technisch wonderdoktoor’ bijstaat als er even iets
dreigt mis te lopen. Merci, Stan!
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Liedjes... Uit de bol
Wij gaan volledig uit de bol!
Ja hoor, dat zie je wel
We vieren feest, we maken lol,
Dit wordt een tof hotel
Een bad om je te wassen
En lekkere matrassen,
Tv en minibar
Ontbijt met verse eitjes
En drie soorten pasteitjes
En ham, gelei en kaas
Op dit leuke plekje
En heel dicht bij de Ford
Verbouwt Marcel zijn stekje
Dat vast gezellig wordt.
Hier kun je nu logeren.
Het kost je wel wat poen.
Om dat te compenseren
Geeft Mia je een zoen.
Laat de kaarsjes branden
Champagne in het glas,
Hapjes allerhande,
Ja nu begint het pas
Laat de klanten komen
De rest is van geen tel.
Het is om van te dromen
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Hoera voor dit hotel!
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Liedjes ...

Stakerslied

(Strijdlied van de Italiaanse partizanen: Stamattina)
Una mattina
Mi son svegliato,
O bella ciao! Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao!
Una mattina
Mi son svegliato,
E ho trovato l’invasor

Wij zullen vechten
Voor onze rechten
Trotseren regen en wind
En de kou, kou, kou.
Wij betalen!
Jouw kapitalen
zijn van ons en niet van jou.
Wij zijn geen zotten
En geen robotten
Maar wel een man, een kind of vrouw
Van vlees en bloed, bloed, bloed.
Wij komen halen
Wat jullie stalen
Want het is ons eigen goed
Ja, jullie teren
Op ons miserie
Voor jullie, klootzakken, is het
Nooit genoeg, genoeg, genoeg.
Wij zullen leren
Ons te verweren,
Slaan de handen aan de ploeg.
Una mattina
Mi son svegliato …
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Klimop,steunt...
KSA? Dat is samen
spelen, zingen, trekken, plannen, kamperen …
Kortom, de zuurstof
die jongeren en kinderen nodig hebben om echt te leven. Speels en vormend bezig
zijn in groep met verschillende leeftijden. Het zijn de basisingrediënten die zorgen voor een boeiende chemie, met vriendschap als
resultaat.
Bij KSA vinden kinderen en jongeren met verschillende karakters,
achtergronden en meningen een vaste stek. Door écht ploegwerk
kunnen leden en leiding verantwoordelijkheid opnemen en leert
men rekening houden met elkaar. Voor ons geen sleutel-op-dedeur activiteiten en kant-en-klare formules maar fantasie en creativiteit zonder grenzen. Niet om fantastische resultaten te bekomen, maar om kinderen en jongeren de kans te geven zichzelf te
ontdekken, origineel te zijn, kritisch oplossingen te bedenken, te
durven …
contactpersoon
Jordy Franssens
jordy.franssens@telenet.be
0475 725707
———————————————————————
Wij zijn blij dat fotoclub CLIX een artistieke bijdrage levert aan
onze voorstellingen met een fototentoonstelling over Ford, vroeger en nu. Geniet ervan! Fotoclub CLIX werkt binnen de vzw Mine-Art.
Fotoclub CLIX
contactpersoon
Xavier Huygen
0477 338555
Info: mine-art@telenet.be
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Wij danken onze sponsors en
bevelen hen bij u aan!

Argenta Theo Moris
Wijkstraat 3
011 35 10 87

Apotheek Piet Souren
Marktplein 17
011 32 26 42

Bart Claes Catering 't Driessent
Kapelstraat 70
011 28 61 00

Fintro St.-Truiden
Sint-Truiden
011 46 02 40

Beenhouwerij Quetin
Varkensmarkt 64
011 32 24 94

Gevelstenen Vandersanden Bricks
Riemsterweg 300, Spouwen
089 51 01 40

BNP Parisbas (kantoor Reekmans)
Marktplein 18
011 28 83 31

Carrefour Market
Wijkstraat 37
011 32 43 21

Bosporus
Dorpsstraat 45
011 32 26 58

Oniva Verzekeringen Thys
Kapelstraat 85
011 33 28 11

Bouwmaterialen Meuffels
Volksstraat 26
011 32 37 03

Intertopo
Halensebaan 68, Diest
013 31 48 88

Carine Vanspauwen
Grendelbaan 16
011 35 12 74

Kriekels Rik RKnP
Nieuwstraat 98 bus 4
011 75 53 91

Ceyssens Glas
Hovenstraat 11
011 33 26 43

RMD Martens Robert
Steenweg 50
011 32 40 51

Comfort Energie
Kanaalkom Hasselt
0800 12206

Terroir du Quercy
Nachtegaalstraat 13
0475 85 92 72 / 0478 29 36 55

De Kleyne Savel
Zavelstraat 129
011 72 52 75 / 0496 87 92 89

Ambulance Martens
Kempenstraat 108
011 32 20 65

De Schoverik
O.-L.-Vrouwstraat 22
0477 66 77 76
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De Sfeerboetiek
Nieuwstraat 182
011 35 05 50

Houthandel Modest
Grendelbaan 109
011 32 33 18

ERGO Herman Vanspauwen
Steenweg 19/01
0475 57 95 07

Hut Moment
De Hutten 58, Genl
0496 56 89 98

Frituur ’t Frietje
Varkensmarkt 31
0472 51 56 00

Immo Swennen
nieuwstraat 112
011 33 29 63

Geert Kriekels timmerwerken
Helstraat 17, Vliermaalroot
011 37 72 53

Jaga N.V.
Verbindingslaan 16
011 29 41 11

Geert Neven - Alle vloeren
Grensstraat 45
011 33 37 84

JVC metaalwerken
Industrielaan 35/G, Hoeselt
089 35 17 97

Goudlab Limburg Rob Bylois
Lutselusplein 11 bus 1
011 35 19 33

Kamiel & Co
Kapelstraat 89
011 23 61 00

Haenen Luc traiteur
Kabergheidestraat 38
011 33 14 18

Machiels NV Hasselt
Ekkelgaarden 16, Hasselt
011 28 70 70

Hermos Transport
Muggenbergstraat 4
011 35 19 25

Mark Machiels verfwerken
Ginderoverstraat 83
011 24 28 30 / 0496 60 12 31
Meubelen Neven Diepenbeek
Nieuwstraat 190
011 32 43 40
Miro Creation het letterfabriekje
Mizerikstraat 52
011 32 42 63
Nieuwkuis Prima Pressing
Diepenbekerweg 10, Hasselt
011 22 94 55
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Palmers en Vanrunxt
dorpsstraat 32
011 32 30 42

bvba «tuinen» Daenen
Hasseltsesteenweg 553, Tongeren
012 23 12 70 / 0479 84 50 84

S&R Dommelslag
Weidestraat 12, 3900 Overpelt
011 60 64 44

KBC
Kapelstraat 36
011/35 06 00

Schrijnwerkerij Smeets
Duifhuisweg 21
011 26 18 60

Autocars De Zigeuner
Industrielaan 7
011 35 04 04

Special Building Project
Thonissenlaan 7a, Hasselt
011 22 22 80

Reizen De Zigeuner / Intra Mundi
Industrielaan 7
011 35 03 50

Sportcoop N.V.
Voogdijstraat 29, Hasselt
011 35 22 27

CV en Sanitair Jacobs F.
Elshouterbosstraat 2
011 32 25 02

VLD Diepenbeek
Willemsfonds

Confiserie Bonbon Leonidas
Dorpsstraat 9b1
011 72 74 78

XO-Xtraordinary
Marktplein 13
011 74 78 96

Plantencentrum Vanstraelen-Priori
Diepenbekerweg 51
011 24 11 00

Zakenkantoor Voets
Varkensmarkt 46
011 32 34 31

’t Paenhuys
Kapelstraat 8
011 25 65 34
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Belfius
Dorpsstraat 24-26
011 35 01 90
Bestratingswerken Rudi Willems
Tulpenstraat 13
0479 48 90 33 / 011 33 20 94
Bierpunt
Marktplein 5
0496 218536
3 pistolen
Dorpsstraat 19 2
0474 10 94 15

Bij den appel
Varkensmarkt 22
011 33 25 69

AD Delhaize KEBO
Nieuwstraat 169
011 33 30 08

Bloem bloem
Steenweg 4
011 33 13 06

Amaranto
Varkensmarkt 18
011 75 60 09

Bouwbedrijf Smeers
Bosstraat 13
011 32 27 76

Apotheek Colla-Ackx
Schoolstraat 8
011 32 20 51

Bouwonderneming Marc Royen
Nanofstraat 107
011 33 18 54

Bakkerij Koelen
Varkensmarkt 70
011 33 60 35

BVBA Machiels
Industrielaan 3
011 35 20 55

BC tuinplanning
Broekstraat 14
011 32 29 77 / 0496 61 36 42

Calomat
Heidestraat 83
011 32 31 55 / 011 33 14 43

B&B Textiel Boussé
Steenweg 96
011 87 12 15

Carrosserie Ballet
Nanofstraat 60
011 32 30 62

Begrafenissen Reweghs
Wijkstraat 25
011 32 30 58

Catering Sven & Eve
Steenweg 55
0472 90 92 73
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Coiffeur Knuts Jan
Nieuwstraat 130
011 33 30 56
Coiffure Paul Surinx
Heidestraat 149/2
011 32 38 21
Cornéstyle kapsalon
Marktplein 15/1
011 43 43 32
Dakwerken Boeykens
Helstraat 74
011 32 12 20

Frituur De Hei
Heidestraat 96
011 21 01 40

De - Ce - Floor
Grendelbaan 9
011 32 30 63

Garage A.L.C. b.v.b.a.
Muggenbergstraat 2
011 33 35 35

De Ploeg
Steenweg 184
011 23 58 79 / 43 35 50

Garage Alenus
Duifhuisweg 8
011 72 79 74

De Voorzorg C.V. - Janssen Sofie
Wijkstraat 29b
011 35 15 13

Garage Vandebroek J. & zoon
Zandstraat 1
011 32 38 63

De Waterbron
Korenstraat 20, Bilzen
089 30 88 78

Gordijnen Engelen
Sint-Servatiusstraat 2
011 32 44 43

D'huys - Vanspauwen bvba
Marktplein 32
011 33 24 07

Groendesign J&Y
Onderwijslaan 150
0478 25 87 19

Elektro Pierre Leuraers
Kukkelbosstraat 15
011 32 35 52

Groenten en fruit Jeike
Grendelbaan 60
011 32 49 29

Foto studio ART-Defence
Nieuwstraat 87
011 33 36 11

Haarmode Gitte
Schabertstraat 7
011 32 26 51
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Iglesias-Leenders-Bylois Architecten
Grote Baan 88, Herk de Stad
0496 12 14 86

Letterkapper Jos Geusens
Onderwijslaan 16
0478 61 40 12

Jumi Plastics - NV Amag
Katteweidelaan 39
011 35 10 03

Leuraers Etienne
Vossebergstraat 4
011 32 44 37

Just Daisy
Kloosterstraat 14 bus 1
011 33 35 23

Market bvba
Varkensmarkt 8
011 33 10 86

Juwelier Vanschoenwinkel
Varkensmarkt 5
011 32 34 61

Monaxa
Dorpsstraat 29
011 28 48 52

Kapsalon Brigitte
St.- Janslaan 19
011 32 36 84

New Therm Service
Nieuwstraat 192
011 32 27 50

Kapsalon Wendy
Kukkelbosstraat 110
011 32 29 62

Optiek Kruijen
Marktplein 39
011 32 20 56

KBKR klinker- en renovatiewerken
Demerstraat 6
0487 42 88 48

Planet Travel
Wijkstraat 35a
011 32 12 75

Knooppunt 100 - Demerstrand
Stationstraat 27
0473 73 82 51

Restaurant - Frituur Modern
Marktplein 7a
011 32 43 18 / 32 33 24
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Sanseveria
Stationsstraat 6
011 96 59 63

Woningtextiel A.M. Stevens
Varkensmarkt 1
011 35 21 01

Schoenen Auwerx
Dorpsstraat 16
011 32 33 40

Wysmans
Kempenstraat 158
011 32 37 47

Sessibon
Poststraat 39 2
011 74 40 78

Zakenkantoor Lemmens
Nieuwstraat 167-2
011 32 40 04

Shell Tielens
Dorpsstraat 5
011 32 32 63
Shoeservice
Marktplein 1b
011 33 11 58

Zeefdruk Market
Ambachtsstraat 2
011 32 34 01

Slagerij Heleven
Kloosterstraat 3
011 32 18 71
Slagerij Vandooren
Kapelstraat 47
011 32 31 54
Sphinx
Kapelstraat 49
011 33 34 27 / 0487 17 96 03

Uit sympathie
Advocaat Benjamin Nouwkens
Dr. Guy Lambrichts
Dr. Mark Fabry & Katleen
Notaris Jageneau
Notaris Vanderlinden
Tandarts Willems-Vanderlinden
Jos Thys
Marijke Kriekels
Karen Alders

TOTAL Kumpen
Verbindingslaan 2
011 32 32 41 / 0496 73 80 74
Uitvaartcentrum Jorissen
Kempenstraat 41
011 22 28 22
Veevoeders Lambrichts
Tierstraat 49
011 32 30 73
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Even vooruitblikken ... …
Klimop stelt voor in 2019

Spionnen
hilarische komedie van Woody Allen
regie: Bart Huygens
Het verhaal speelt zich af in een Amerikaanse ambassade in een
klein Oost-Europees land, ergens achter het IJzeren Gordijn. De
Koude Oorlog is nog niet voorbij en de Muur is nog niet afgebroken. Alles is nog rustig, maar ambassadeur Magee heeft een
probleem: hij moet op reis en is verplicht om de ambassade tijdelijk over te laten aan zijn totaal onbekwame zoon, Axel. Bovendien komt net tijdens zijn afwezigheid de sultan van Bashir
op bezoek om een oliecontract met de VS te bespreken. Gelukkig
is de assistent van de ambassadeur, Kilroy, wel bekwaam.
Magee is nog maar net vertrokken of daar stormt de Amerikaanse familie Hollander binnen. Ze worden achternagezeten door
de plaatselijke staatspolitie en beschuldigd van spionage.
Axel Magee, een ambassadeurszoon met twee linkerhanden,
twee linkervoeten en bijzonder weinig ondernemingszin, maakt
zich sterk dat hij de familie Hollander ongeschonden door dit
avontuur zal loodsen.
Of hij daarin zal slagen?
Dat komt u te weten op 8, 9, 12, 15, 16, 19, 22 en 23 feb. 2019
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