
Deze theaterproductie is tot stand gekomen mede dankzij de hulp van vrijwilligers van het  
Annatheater, alle (ex) bewoners van de Annawijk die een bijdrage hebben geleverd aan de 
totstandkoming van de toneeltekst, alle bewoners die meegedaan hebben met het fotopro-
ject, Driek Berkers, Sesam Academie, stichting LEVgroep en Stichting Wijkraad Helmond 
Centrum.

Wil je zelf op de planken?

Acteerlessen voor volwassenen
In het Annatheater worden ook acteerlessen voor volwassenen gegeven. Er wordt ieder jaar 
een najaars- en een voorjaarscursus gegeven. De voorjaarscursus begint dit jaar op 18 mei.  
Er worden 6 lessen gegeven t/m 29 juni. Op woensdag 18 mei kun je gratis een les volgen om 
te kijken of het iets voor je is. Tijd: van 19.45 tot 21.30 uur.

Jeugdtheaterschool Annatheater
Jeugdtheaterschool Annatheater is dé plek in Helmond waar kinderen en jongeren kun-
nen leren acteren. Altijd al toneel willen leren spelen? Of speel je al toneel en wil je meer? 
Of misschien weet je niet wat je je bij toneelles moet voorstellen. Kom dan naar het  
Annatheater waar je onder professionele begeleiding het acteren onder de knie krijgt. 
Je kunt altijd vrijblijvend een les volgen!

Meer informatie? 
Lavínia Germano: 0492 54 75 73 / 06 44 36 92 88
laviniagermano@annatheater.nl, www.annatheater.nl

‘De wijk veranderde,
net als ons Anna.’



spel (van links naar rechts)

Gerrit Baggermans

  veldwachter Vos, J. Verdonschot, 

Helmonder, Bisschop

Joris Berkers

  kind Klokgieters, zoon van kind 

Klokgieters

Michel Coumans  

  wethouder, Holskens, vader van 

Anna, Helmonder, stem René v.d. 

Westerlo

Dick Eleveld

  Pastoor Janssens, Schillenboer,  

Van der Lande, Helmonder

Adrian Grootenboer 

 Klokgieters, Gerrit

Loes Gruyters 

  Miet, juffrouw Corrie, mw. Duin, 

Mina, Paul de Kwartel, Hongaarse 

vrouw 

Timothy Flohr 

 Van Boxtel, Jacob

Ruud Hakvoort 

  Jan van Bussel, Kuijpers, pastoor 

Rijken, Lucien (vader van Jacob), 

Jacob

Wilma Huijs 

 oma Klokgieters, Anna

Rudy Janssen 

 Klokgieters, Gerrit

Elles van de Kimmenade 

 Dankers, moeder van Anna

Fenne Kusters 

 Anna, Diny

Marlies Magermans 

  Van der Burcht, Tonia, Bets, moeder 

van Jacob, Anna

Jan Nacinovic 

 Marinus, zoon van Marinus

lende manieren van de wijk beleven ook. 
‘Het was verschrikkelijk hier, armoede, 
drankmisbruik’, ‘Het was oergezellig’,  
‘Ik ga hier nooit meer weg’ zijn uitspraken 
die we tegenkwamen. Vanuit deze verha-
len en historisch onderzoek is het toneel-
stuk geschreven.

Het is een spetterende voorstelling 
geworden die door een fantastische  
spelersgroep gespeeld wordt. Vier  
kinderen van onze Jeugdtheaterschool 
kwamen onze gelederen versterken. 
Geen wijk zonder kinderen natuurlijk!

Ik hoop dat u zult genieten van ‘Ons 
Anna’.

   
       Lavínia Freitas Vale Germano     

Ons Anna 

Al heel lang wilde ik met toneelgroep 
Vreemd Beest een voorstelling maken 
over de Annawijk en d’n Olliemeulen. 
Over ónze wijk, waar het Annatheater 
zich in bevindt. Een wijk met een rijke  
geschiedenis die de geschiedenis van 
heel Helmond weerspiegelt. Fabrieken, 
arbeiders en veel zelfstandige onderne-
mers die voor hun bestaan vochten.  
De Annawijk was een participatiesamen-
leving in de dop. Ze hadden alles in de 
wijk en hadden de stad niet nodig.
Een wijk die veel veranderingen heeft  
ondergaan, net als de hele stad Helmond. 
Hoe gaan mensen met deze veranderin-
gen om? Hoe leefden ze vroeger?  
Hoe hebben ze al die  uitbreidingen van 
bedrijven, waarvoor huizen gesloopt  
werden, ervaren? En hoe was het om te 

zien dat al die bedrijven op hun beurt  
gesloopt werden, waarna de prestigieuze 
wijk Suytkade verrees? Daar was ik  
benieuwd naar.

Zo’n groot project kun je niet alleen.  
Toen ik via Yvonne Feenstra, ambtenaar 
van de gemeente Helmond, hoorde dat 
het Prins Bernhard Cultuurfonds een 
Buurtfonds had opgericht om buurtpro-
jecten op het gebied van cultuur te  
ondersteunen dacht ik: ‘Nu of nooit’!  
Ik heb contact gelegd met Wanda Hend-
rickx. Zij heeft onze stichting onder-
steund door contacten te leggen met 
bewoners en organisaties en betrok zo 
allerlei partijen bij het project.  
We hebben toneelschrijver Niek Dekker 
benaderd. Tijdens gesprekken die we met 
(oud)bewoners hebben gevoerd kwamen 
veel verhalen naar boven. Veel verschil-

Tania Stout  

  Lavínia, Mia, mw. Stienen,  

secretaresse, Sjaan

Joey Strijbosch  

 Theo, Frans, zoon van Theo

 

auteur

  Niek Dekker, met een bijdrage 

van Stadsschrijver Helmond 

2015 Abdelkader Benali.

regie  

 Lavínia Freitas Vale Germano

productieleiding  

  Wanda Hendrickx

toneelbeeld  

 Vincent van Ojen

decorontwerp en uitvoering 

 Vincent van Ojen 

kostuumontwerp

 Véronique Hendriks

uitvoering kostuums

  Birgit Romijn en Eveline Vlems 

 licht-geluidtechniek 

  Herman Eising, Frans Elemans 

en Peter Urlus

tekst lied Het Klumperke

 Michel Coumans

zangcompositie en begeleiding 

lied Het Klumperke

  Thomas Pieters en  

Guus van Marwijk

publiciteit

   Lavínia Freitas Vale Germano, 

Adrian Grootenboer, Wanda 

Hendrickx en Rudy Janssen

grafische vormgeving 

 De Twee Snoeken, 

 ’s-Hertogenbosch

EXPOSITIES

Van 29 maart t/m 9 mei is er in de Bibliotheek 

Helmond een expositie te zien over de Annawijk. 

Vijftig bewoners van de Annawijk en directe om-

geving vertelden Vincent van Ojen welk plekje 

ze het mooist en het lelijkst vonden in hun wijk. 

Alle plekken zijn in de bibliotheek te zien. 

Deze expositie wordt mede mogelijk gemaakt 

met een financiële bijdrage van het Prins  

Bernhard Cultuurfonds via de Voucherregeling 

Kunstkwartier Helmond.

In het Industrieel Atrium, Kenniscentrum  

Industrieel Erfgoed, is er vanaf 20 maart een 

expositie over de Hatéma fabriek (Helmond-

sche Textiel Maatschappij). De fabriek waar de  

meeste bewoners van d’n Olliemeulen werkten.

Tijdens de open dag op zondag 24 april wordt 

de expositie afgesloten met een voordracht van 

stadsschrijfster Tania Heimans. Om 13:00u komt 

zij een kersvers verhaal voordragen, dat zij spe-

ciaal heeft geschreven voor deze gelegenheid.


