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voorwoord
Met trots schrij f ik nu dit voorwoord voor in het programmaboekje van de Musical Echt…
Scheiding! Trots omdat er de laatste 2 jaar door een groep mensen hard gewerkt is om 
deze musical mogelij k te maken. Het begon voor mij  in september 2008 toen Rob Vriens 
mij n kantoor binnen kwam lopen met de vraag of het Instituut voor Maatschappelij k Werk 
een initiatief voor het produceren van een musical rond het thema echtscheiding wilde 
ondersteunen. Rob begeleidt in zij n baan bij  het IMW als Trainer Jeugd ook de spel- en 
praatgroep KIES (Kinderen In Echtscheiding Situaties).Tij dens zij n opleiding tot KIES-coach 
is het idee voor de musical ontstaan. 
Het doel van de musical Echt… Scheiding! is het bespreekbaar maken van het vaak 
verzwegen, maar maatschappelij k breed gedragen thema: ‘kind en echtscheiding’. 
De belangrij kste boodschap die de musical wil uitdragen, is dat kinderen van gescheiden 
ouders niet vergeten, maar juist gehoord moeten worden. Dat doen we door het publiek te 
confronteren, door hen te laten zien wat voor effect een scheiding kan hebben op het (gevoels)
leven van een kind.
Door het thema ‘kind en echtscheiding’ bespreekbaar te maken, hoopt het IMW met de 
musical ook een preventieve werking te hebben. De musical Echt…scheiding! kan voor alle 
mensen, voor ouders, maar vooral voor kinderen van gescheiden ouders en ouders die gaan 
scheiden een opluchting zij n in stil of luidruchtig verdriet.

Na het eerste jaar waarin fondsen zij n benaderd, audities zij n gehouden, teksten en muziek zij n 
gemaakt, is de cast in oktober 2009 gestart met de eerste repetities. De cast van de musical 
bestaat uit 37 spelers, waaronder een groep van 8 jongeren in de leeftij d van 10 tot 15 jaar. 
Het creatieve team bestaat uit ervaren professionals. De cast wordt tij dens de voorstellingen 
begeleid door een professionele live band. En allemaal samen zetten ze een moderne (rock)
musical neer, die ondanks het wat zware thema, een luchtig karakter heeft en mede door de 
swingende muziek breed toegankelij k zal zij n.

Ik hoop dat jullie allemaal gaan genieten van de musical. En dat de musical als effect heeft dat 
iedereen een volgende keer wat meer stil zal staan bij  al die kinderen die met dit thema ‘kind en 
echtscheiding’ te maken hebben.

Veel plezier!

Betty-Ann Blommers
Teamleider (Jeugd)Trainingen
Instituut Voor Maatschappelij k Werk Tilburg
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cast
Sam Sigrid Heerkens
Sam Iris van Gestel
Anna (moeder) Anneke Lindeman
Edwin (vader) Alex Risch
Ellen (vriendin vader) Marleen Verspaandonk

Jongeren
Mandy Cailin van Loon
Jordi Dirk Wenting
Jenna Simone Hermans
Kevin Dennis Vermeulen
Vera Fleur van Oort
Pleun Rachel Watkins
Samira Mickey Vermeer

Kiescoach Katja Jolij n Pij nenburg
Kiescoach Jet Susan Gadella

Ensemble
Melany Vugts, Elly van Esch, Susanne v/d 
Heuvel, Sophie Heij mans, Kelly Deltrap,  
Marike v/d Sande, Laura van de Loo, Ruud 
Beerens, Jolij n Pij nenburg, Dave Suoth, 
Carry van Roovert, Tim Verspaandonk, Diana 
Buylinckx, Mariët Oostelbos, Susan Gadella, 
Jos Wenting, Will van de Worp.

Ensemble & dans
Bregje Timmermans, Loes van Kollenburg

Dans 
Manouk van Dommelen, Merel van Dooren, 
Ineke Stads, Inge van Gerwen, Anne de 
Loos, Renée Hulst.

De band
Marco Hoogerheide Piano/toetsen 
Rolf Goedendorp Toetsen
Mark van Lieshout Basgitaar
Jeroen Torrente Gitaar
Bart van de Put Drum
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het creatieve team 
Rob Vriens - Idee, tekst, zanglĳ nen & regie
Rob werkt als Trainer Jeugd bij  het Instituut voor Maatschappelij k Werk 
Tilburg (IMW). Daar begeleidt hij  o.a. kinderen van gescheiden ouders in de 
spel- en praatgroep KIES (Kinderen In Echtscheiding Situatie). Naast zij n baan 
bij  het IMW is hij  actief in de theaterbranche. Van 1997 tot 1999 volgde hij  de 
MusicAllFactory aan de Tilburgse Dans en Muziek School, en nam daarnaast 
zang- en acteerlessen. Als zanger/speler was hij  te zien in verschillende 
musicals en toneelvoorstellingen. Zo speelde hij  rollen in o.a. ‘Caren’, ‘Way 
to Freedom’, ‘HNGR!’ en ‘Valse Liefde’. Voor de Kindertelefoon Tilburg 
regisseerde hij  ruim 10 jaar lang de voorstelling ‘De Kindertelefoon, die bel 

je gewoon!’. Deze voorstelling wordt nog steeds gespeeld als voorlichting voor kinderen 
en jongeren van het basisonderwij s en het voortgezet onderwij s. Sinds 2008 werkt Rob als 
schrij ver/regisseur voor Toneelclub Biest-Houtakker. De blij spelen ‘Oude liefde roest (niet)’, 
‘De Beauty uit de Biest’ en ‘Viva Vitoria’ werden met groot succes gespeeld en deze stukken 
worden inmiddels uitgegeven door Toneeluitgeverij  Grosfeld. Het schrij ven van een musical is 
voor Rob een nieuwe uitdaging. Met het thema Kinderen en Scheiden laat hij  zij n ervaringen uit 
zij n werk bij  het IMW en zij n theaterervaring op een creatieve manier samenkomen. 

Marco Hoogerheide - Muziek, arrangementen & bandleiding
Marco studeerde aan het Brabants conservatorium docerend en uitvoerend 
musicus elektronische toetsen en compositie / arrangeren. Voor zij n 
eindexamen uitvoerend musicus schreef hij  de Rockopera ‘AlcatraZ’. In 
het dagelij ks leven is Marco werkzaam als piano - en keyboarddocent op 
muziekschool Grosveld en daarnaast geeft hij  ook privéles. Verder is Marco 
begeleider van het Rij ens Gemengd Koor in Rij en en koor Andantino in 
Biezenmortel. Daarnaast speelde Marco o.a. in de musicals Carpe Noctem 
en Moulin Rouge (Stichting Stage Affairs), Valse Liefde, Rent, Scarlet 
Pimpernel (Brabants Muziektheater), de Tilburgse Revue, MusicAllFactory 
en bij  diverse andere gezelschappen. Voor Moulin Rouge schreef hij  ook 
de arrangementen. Naast het lesgeven en de koren is Marco de toetsenist van allround 
coverband Zappcode en van de band van singer-songwriter Patrick Hendriks en schrij ft hij  
arrangementen voor allerlei soorten orkesten. Meer informatie over Marco vind je op zij n 
website: www.marcohoogerheide.nl.
 

T-Ann Robson: Choreografi e en regie
Op driejarige leeftij d verhuisde T-Ann vanuit haar geboorteland New 
Zealand naar Nederland. Toen ze negen was, stond T-Ann voor het eerst 
op het podium in de musical ‘Annie get your gun’. Ze kreeg de smaak 
te pakken en besloot zich verder te ontwikkelen in het theatervak. In 
de periode daarna volgde zij  diverse lessen aan Jeugdtheaterschool 
Haarlem en deed ze de vooropleiding Musicalschool Heemstede. 
Ook was ze te zien in verschillende amateurvoorstellingen waaronder 
sprookjes, musicals en toneelstukken van onder andere Shakespeare. 
In 2004 werd T-Ann aangenomen voor Fontys Hogeschool voor 
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Rob werkt als Trainer Jeugd bij  het Instituut voor Maatschappelij k Werk 
Tilburg (IMW). Daar begeleidt hij  o.a. kinderen van gescheiden ouders in de 
spel- en praatgroep KIES (Kinderen In Echtscheiding Situatie). Naast zij n baan 
bij  het IMW is hij  actief in de theaterbranche. Van 1997 tot 1999 volgde hij  de 
MusicAllFactory aan de Tilburgse Dans en Muziek School, en nam daarnaast 
zang- en acteerlessen. Als zanger/speler was hij  te zien in verschillende 
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de arrangementen. Naast het lesgeven en de koren is Marco de toetsenist van allround 

de Kunsten in Tilburg. In juni 2008 studeerde zij  af als Bachelor of Performing Arts. Haar 
stage jaar volgde ze bij  Van Hoorne Events, waar zij  nog steeds werkzaam is. T-Ann was 
onder andere te zien in de musicals ‘Prins en Ploes’ en ‘Karel de Kok’ en in verschillende 
dinnershows waaronder ‘Dinnershow Alcatraz’. Naast haar werkzaamheden als choreografe 
voor verschillende producties,waaronder Echt… Scheiding!, is T-Ann ook docent. Zij  is als 
docent dans, zang en drama verbonden aan het Factorium in Tilburg en het Centrum voor de 
Kunsten De Aleph in Drunen. Daarnaast volgt ze acteertraining bij  Paul Dekker Actor Studio in 
Den Bosch. Meer informatie over T-Ann vind je op www.t-annrobson.nl.

Margret Engel – Vocal – coaching
Na het behalen van het VWO-diploma ging Margret klarinet DM studeren aan 
het Brabants Conservatorium. Tij dens het verloop van haar studie werd ze 
tevens aangenomen op het conservatorium in Alkmaar waar ze zang jazz/pop 
studeerde bij  Herman van Dooren, Sylvie Lane, Margriet Eshuij s en Lisa Boray. 
Daarnaast volgde ze ook de MusicAllFactory te Tilburg, waar ze les kreeg 
van Katrien Verheij den, Edward Hoepelman, Annerieke Groen en Agaath 
Verspeten. Haar eerste rol op het podium in plaats van in de orkestbak was 
bij  de Tilburgse Revue. In 2003 ging Margret werken voor Van Hoorne Events. 
Als zangeres en danseres zingt ze daar in de dinershows. Als actrice en 
zangeres speelt Margret de rol van gastvrouw in de dinershow “Moorddiner”. 

Ook heeft zij  diverse solistische optredens gedaan met betrekking tot jubileumshows in 
verschillende theaters. Margret was o.a. te zien in de theatervoorstelling “Prins en Ploes, de 
musical”, van Van Hoorne Events. Voor dit bedrij f is ze tevens actief als vocal coach en heeft 
ze heel wat koorwerk op CD ingezongen. Ook nam zij  hier de koorarrangementen voor haar 
rekening. Margret is als docent verbonden aan de muziekschool Pulz in Hilvarenbeek. Als 
dirigent staat zij  voor het koor “Andantino” uit Biezenmortel en “Onvervalst” uit Diessen. Tevens 
is Margret al vele jaren de leadzangeres van BOGIG, Zappcode, Duo Amuse en :Cords (Myra 
de Groot Entertainment). Momenteel studeert Margret musical en klassieke zang bij  Harry Ruij l 
in Tilburg en volgt ze zangles op het Brabants Conservatorium bij  Paulien van Schaij k.

Lonneke Schapendonk - Productieleiding & regieassistentie
Lonneke Schapendonk studeerde juni 2007 af aan de opleiding Kunst & 
Economie, afstudeerrichting Theatermanagement van de Hogeschool voor 
de Kunsten in Utrecht. Tij dens haar opleiding was zij  op productioneel gebied 
werkzaam voor theatervoorstellingen, theaterfestivals en overige culturele 
evenementen, bij voorbeeld bij  Vrede van Utrecht, Theatergroep Nooduitgang 
en Het Zuidelij k Toneel. In 2006 werkte Lonneke o.a. als productieleider van 
de muziektheatervoorstelling Ticket to America van het koor ‘Andantino’ 
uit Biezenmortel. Naast productieleiding nam zij  ook de regie -en 
zangassistentie voor deze voorstelling op zich. Haar afstudeeropdracht 
voerde ze uit in opdracht van het Terschellings Oerol Festival. Na haar afstuderen was 
Lonneke twee jaar werkzaam als coördinator van het landelij ke festival ‘De Accordeonslag’ 
en bij  de Stichting Vrienden van het Gipsyfestival. Inmiddels heeft zij  haar productieactiviteiten 
uitgebreid naar media projecten. In 2009 startte Lonneke haar eigen onderneming onder de 
naam Lonneke Schapendonk Producties. Lonneke Schapendonk Producties (LSP) houdt zich 
bezig met het produceren van theatervoorstellingen, mediaproducties en festivals. 
Meer informatie over Lonneke vind je op haar website: www.lsproducties.nl.
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Eerste akte (voor de pauze)

Januari
Ouverture ........................................................... Ensemble
Ik hou van jou  ................................................... Anna, Edwin, Ensemble 
Alsof ik iets te kiezen heb ................................ Sam  
Mĳ n ouders zĳ n gescheiden .................................Jongeren  
Kies voor mĳ   ..................................................... Anna 
Heen en weer  ................................................... Sam, Jongeren 
Weekendvader .................................................. Edwin, Ensemble, Jongeren
Kies voor mĳ   ..................................................... Edwin  

Februari
Twee keer van alles .......................................... Jongeren   
Ik ben Ellen ........................................................ Ellen
Ik hou van jou / Ik haat je  ................................ Anna, Edwin, Sam, Ensemble 

PAUZE

Tweede akte (na de pauze)

Maart
Echt... scheiding! .............................................. Sam, Anna, Edwin, Ellen, Jongeren,   
............................................................................. Ensemble
Weet je wat ik doe ............................................ Mandy
Heen en weer (reprise)  .................................... Sam, Jongeren 
Ik ben je moeder niet ....................................... Ellen

April
Een extra mama  ............................................... Jongeren, Ensemble
Hartelĳ k gefeliciteerd ....................................... Ensemble, Anna, Edwin, Ellen, Sam 
Kies voor mĳ   ..................................................... Anna, Edwin  
Dit is mĳ n huis  .................................................. Sam, Ensemble, Jongeren

Mei
Ik kies voor mezelf  ........................................... Sam, Jongeren, Anna, Edwin, Ellen,   
............................................................................. Ensemble

76
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Ik hou van jou
Altij d en eeuwig 
Voor eeuwig en altij d
Ik hou van Jou 
Eindeloos samen
Als man en vrouw

Alsof ik iets te kiezen heb
Alsof ze naar me luisteren
Ze horen toch niet wat ik zeg
Moet ik schreeuwen
Of moet ik fl uisteren?

Twee keer van alles
Ja van alles twee keer
Cadeautjes en vakantie
En nog heel veel meer

Telkens weer
Op en neer
Keer op keer
Heen en weer

Echtscheiding
Vechtscheiding
Echt…
Scheiding!

Blij f toch bij  mij 
Hier is het goed
Ik zal voor je zorgen
En je troosten als dat moet

Ik haat je
Voor altij d en eeuwig
Ik haat je
Voor eeuwig en altij d
Ik haat je

Ik ben maar die vriendin
Die vreemde andere vrouw
Is het dan verkeerd
Dat ik van je vader hou?  
 

Dit is mij n huis
Zo wil ik wonen
Dit is mij n huis 
Dus luister naar mij 

Een extra mama
Extra papa
Extra zusjes
Extra broertjes
Extra oma’s
Extra opa’s
Extra tantes
Extra ooms

Hun liefde voor elkaar is over
Dat is voorgoed voorbij 
Maar wat ze nu nog bindt
Is hun liefde voor mij 

Weet je wat ik doe als ik verdrietig ben
Dan maak ik heel vaak warme chocomel met 
slagroom

Bij  mij  is het beter
Bij  mij  ben je vrij 
Dus kies voor mij 

fragmenten uit liedjeshet creatieve team 
en overige medewerkers
Idee, tekst, zanglĳ nen & regie ............................Rob Vriens
Muziek, arrangementen & bandleiding ..............Marco Hoogerheide
Vocal-coaching ...................................................Margret Engel
Choreografi e & regie ..........................................T-Ann Robson
Productieleiding & regieassistentie ................... Lonneke Schapendonk
Band ....................................................................Rolf Goedendorp, Mark van Lieshout, 
............................................................................. Jeroen Torrente, Bart van de Put, 
.............................................................................Marco Hoogerheide
Geluid ..................................................................Ted Willems - Willems Muziekhandel   
.............................................................................Helmond
Belichting ............................................................Cultureel Centrum Jan van Besouw
Grime / Kap ........................................................Vrij willigers o.l.v. Karin Schuurkes
Kostuums (dans) .................................................Elly van Esch en Roos Weterings
‘Kleine’ Sam (fotoreportage lied Echt… Scheiding!) ... Imke van Gestel, Kiki van de Ven.
Sound effects .....................................................Arjan Janissen
Website ............................................................... Frits Schapendonk
Ontwerp huisstĳ l .................................................De Mannen van Staal B.V.
Drukwerk .............................................................DekoVerdivas
Tekst fl yer ............................................................Caatjes Pen
Schilderĳ en (Kiesgroep) .....................................Conny van Loon Flinter–CBA
Repetitiefaciliteit .................................................Café Gouden Carolus / Philip en Angèle 
............................................................................. van de Ven
Lespakket Kind & Echtscheiding ....................... Instituut voor Maatschappelij k Werk,    
.............................................................................Kindertelefoon Noord - Brabant, Expertise  
.............................................................................Centrum Kind en Scheiding, Tom van   
.............................................................................Rossum, Uitgeverij  Gopher
Met speciale dank aan:  .....................................Betty-Ann Blommers, Annerieke de Jong, 
............................................................................. Lian Vriens, Yvonne Vriens, Kiesgroep IMW,  
.............................................................................Cultureel Centrum Elckerlij c Hilvarenbeek,  
............................................................................. Frank Kleintopf, Alex Risch, Eppo Zeegers,  
.............................................................................Sander Donders, Hankie Gubbels, Fieke van  
.............................................................................Ginneken.
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IEDERE VRIJDAG OPEN VANAF 16:30 uur. 

Voor een borrel met vrienden, collega’s om het weekend in te luiden. 
 

ZONDAG 6 JUNI 2010 (15:30 uur) 

Een nieuwe aflevering van KUNST&ZO. Met live muziek van vocaal ensemble LEF!. Lef! is 

een kleine groep gedreven muzikanten met een repertoire van close-harmony, pop en jazz. 

www.muziekmetlef.nl 
 

ZATERDAG 12 JUNI 2010  

Kermiszaterdag is het weer als vanouds gezellig in de Carolus. De beentjes gaan van de vloer. 
 

ZATERDAG 19 JUNI 2010  

Theatervoorstelling van SPONS ivm het 10-jarig bestaan. www.spons.org 
 

ZONDAG 27 JUNI 2010  

Groot zonovergoten HERTOG JAN WEIZENER TERRAS voor de deur ivm de 

HILVERMERT. 
 

ZONDAG 4 JULI 2010 (15:30 uur) 

Een nieuwe aflevering van KUNST&ZO. Met live muziek door de POWER SWING BIG 

BAND. www.powerswingbigband.nl 
 

De GOUDEN CAROLUS, uw ideale partner voor bruilofts-, 

personeels-, buurtfeesten, reünies, recepties, 

verenigingsactiviteiten, koffietafels, vergaderingen, 

informatiebijeenkomsten etc. 
 

 

Philip en Angèle van de Ven 

Gelderstraat 20, 5081 AC Hilvarenbeek, Telefoon: 013-5053178 

www.goudencarolus.nl 

WWW.VANROESSELCATERING.NL 

Informeer naar de 

mogelijkheden voor een 

warm en koud buffet. 
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Dit muzikale duo maakt het verschil 
op uw borrel, receptie of huwelijksmis.

Met swingende popsongs, mooie 
ballads en een greep uit het jazz-
repertoire zetten wij een subtiele en 
warme sfeer neer.

Muziek op de achtergrond die 
gesprekken de ruimte geeft en voor 
gezelligheid zorgt. 
Muziek op de voorgrond als het gaat 
over uw huwelijksmis en/of dienst in 
kerk of stadhuis.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Margret Engel, 
06-42878464. Of een kijkje nemen op 
www.engelmuziek.come2me.nl

Duo Amuse

Deze professionele allround coverband is het juiste entertainment 
voor al uw feesten, bruiloften en alle andere gebeurtenissen waarbij 
live muziek niet mag ontbreken. Als je zapt langs het repertoire van 
Zappcode ontdek je zenders met gevoelige ballads en jazz, 
met discohits uit de tijd van het zwartwit-beeld, met stevige rock die uit 
de beeldbuis knalt tot en met hits van nu die het testbeeld van de buis 
doen verbleken.

Heb je voor jouw feest een bepaalde zender in gedachten? Laat het onze 
afdeling programmering weten, die zal het graag met je bespreken!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margret Engel: 06-42878464 
of met Lonneke Schapendonk: 06-52162976. Ook kunt u een kijkje nemen op www.zappcode.nl

allround coverband
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Kom praten, dat helpt!
Iedereen heeft wel eens problemen. Meestal kun je die 
zelf oplossen. Maar wat als dat niet lukt? En je familie 
of vrienden je niet kunnen helpen? Of je niet over je 
probleem durft te vertellen?  Kom dan langs bij ons, wij 
luisteren en helpen je altijd. 

Wat doen wij voor jou?
Word je gepest, heb je problemen thuis of ruzie met 
je vrienden? Zijn je ouders net gescheiden of heb je 
schulden? Wij kijken nergens van op en helpen je 
weer op weg. Je kunt bij ons ook een training volgen 
of deelnemen aan een praatgroep. Bijvoorbeeld als je 
ouders gescheiden zijn en je graag met andere kinderen 
of jongeren hierover wil praten. 

Waar kun je ons vinden?
Onze medewerkers helpen je op school, bij het Centrum 
Jeugd en Gezin, ’t Loket of bij het Maatschappelijk Werk 
in Tilburg, Goirle, Gilze-Rijen of Dongen. Je hebt geen 
verwijsbriefje nodig. Voor acute hulp kun je dag en nacht 
bij ons terecht. 

Kijk voor meer informatie op www.imwtilburg.org 
of bel: 013 - 5952710.

Ook voor ouders 
Het IMW is er voor iedereen, jong en oud. Wij 
bieden een passend aanbod. Bijvoorbeeld bij  
opvoedvragen (Triple P), echtscheiding (Kinderen 
en Scheiden), relatieproblemen, huiselijk geweld, 
schulden en sociaal juridische vragen. 

INSTITUUT VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK



Concept en design: www.demannenvanstaal.nl
Drukwerk: DekoVerdivas

... Emté Supermarkt, Goirle - Supervlaai, Goirle - Brasserie Zij & Ik, Goirle - Brasserie De Zeven 
Zonden, Goirle - Seizoenenpracht Bloemiste, Goirle - Mitra Slijterij, Goirle - De Lekker en 
Gezond Winkel, Goirle - Senna’s Fashion, Goirle.

De voorverkoopadressen: Bekker Westermarkt, Tilburg - Bekker, Goirle - Primera Goosen, Tilburg 
- Thuiskantoor Nogmaals, Udenhout - Bruna, Dongen - Café Gouden Carolus, Hilvarenbeek.

... en alle vrijwilligers die aan deze theaterproductie hebben meegewerkt!

WWW.VANROESSELCATERING.NL 

Informeer naar de 

mogelijkheden voor een 

warm en koud buffet. 

met speciale dank aan:

Flinter - CBA

Expertise Centrum Kind en Scheiding


