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Aloude Rederijkerskamer De

Peoene is een naam die al

lang meegaat.

In de periode 1300 tot 1500

was er weinig vertier. De

mensen gingen toen met een

clubje bij elkaar liederen

dichten en zingen en toneel-

stukken spelen. Ze werden

rederijkers genoemd. Dit be-

tekende: iemand die de wel-

sprekendheid (retorica) beoe-

fende. Een specifieke beteke-

nis kreeg het woord in de late

middeleeuwen toen amateur-

dichters zich verenigden in

Geestelijke Broederschappen

en Rederijkerskamers werden

genoemd. Rederijkerskamers

ontstonden ook vaak als Cul-

turele Afdeling van de Gil-

den. Vaak werd de naam van

Op 8 maart
naar het toneel !

een bloem gekozen voor een

Rederijkerkamer. Zo was het

ook bij Aloude Rederijkerska-

mer De Peoene.

Ze werd in 1466 opgericht

door Wouter Van Battel. De

naam werd door de jaren heen

op verschillende wijzen opge-

tekend:

- 1472: Gesellen van de Pyo-

nen

- 1561: De Pioen Bloeme

- 1562: Peoene

In 1575 besloot Hertog Alva

om alle Rederijkerskamers te

verbieden. Toch bleef "De

Peoene" in stilte bestaan.

In 1617 werd de kamer door

de Aartshertogen heropgericht

en kregen ze officieel recht

van bestaan.

Na de fusie van "De Taal-

zucht" en "De Morgenster" in

1966 kende de "Soevereine

Hoofdkamer van Retorica De

Fonteyne" van Gent hen het

recht toe opnieuw de naam te

voeren van "Aloude Rederij-

kerskamer De Peoene".

In 1981 besloot "De Peoene"

een eigen theater met 49 zit-

plaatsen op te richten. Onder

de naam "Theater d'Hane-

keef" vond "De Peoene" on-

derdak in het gelijknamige

café in de Keizerstraat te Me-

chelen.

Negen succesvolle jaren later

verhuisde "De Peoene" naar

de Lange Schipstraat. Op deze

nieuwe locatie was meer

ruimte om bezoekers te ont-

vangen en meer bergruim-

te om decors en benodigdhe-

den op te slaan.

"De Peoene", zoals we die nu

kennen, was geboren. En het

is een waar succes!

Neos Zemst reserveerde een

eigen voorstelling. Kom met

ons genieten van een aange-

name avond...

Lees mee...
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Toneelstuk:

LE DINER DE CONS

Pierre Abeloos en zijn vrienden
begeven zich in de betere krin-
gen van de samenleving. Elke
woensdagavond organiseren zij
een “diner de cons”. Iedereen
mag op die bewuste woensdag-
avond, puur voor het plezier,
een halve gare uitnodigen. Wie
de grootste sul vindt, is de win-
naar van de avond.

De geïnviteerde “sul” weet ui-
teraard van niks en is blij dat hij
door dit elitegroepje zomaar uit
eten wordt gevraagd.

Die woensdag nodigt Pierre ene
Frans Verdonck uit. Pierre is
ervan overtuigd dat hij met deze
“sul” zeker zal scoren…

LACHEN GEBLAZEN, om20
uur in de Lange Schipsstraat 71-

73 te Mechelen. U kunt er al
binnen (en iets lekker drinken)
vanaf 19 uur.

INSCHRIJVEN: door beta-
ling van 11 euro pp (leden) of
13 euro pp (niet-leden) op re-
kening van Neos Zemst Iban
BE34 0015 2142 4990 en Bic
GEBABEBB met vermelding
“TONEEL + aantal deelne-
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Neos Zemst bestaat in mei 4
jaar en in april dient dus een
nieuw bestuur verkozen te wor-
den. We doen hier dan ook een
warme oproep aan onze leden
om tot het bestuur toe te treden.
Voelt u zich geroepen om mee
te timmeren aan Neos Zemst,
knip dan de nevenstaande
strook uit en zendt deze naar
onze voorzitter Louis REY-
DAMS, Bordekensstraat 72,
1981 HOFSTADE en dit vóór
31 maart 2011. De strook kopi-
eren of een gewoon briefje stu-
ren mag ook.

Te zenden naar: Louis REYDAMS, Bordekensstraat 72, 1981 HOFSTADE en dit vóór
31 maart 2011.

Naam: ……………………………………………………………….

Adres: ……………………………………………………………….

Geboortedatum:
……………………………………………………..

Telefoon/GSM: ……………………………………………………

Wenst zich kandidaat te stellen als bestuurslid en samen met de an-
dere bestuursleden in te zetten voor de verdere uitbouw van Neos
Zemst.

Datum:

Handtekening:

mers” en dit vóór 1 maart
2011. In deze prijs is een toe-
gangsticket en een drankje naar
keuze tijdens de pauze inbegre-
pen.

Opgelet: Er zijn slechts 49
plaatsen beschikbaar! Snel in-
schrijven dus!

Info bij Joris: 0496/847590 of neos-
zemst@skynet.be

Van het toneelstuk bestaat ook een fantastisch hilarische film


