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SisterS
byoux & gifts

SisterS
byoux & gifts

Bakkerssteeg 12 7622 GX Borne Tel. 06-25111005

kids &co

Nieuwe Kerkstraat 22
7622 LG BORNE
Tel: 074 - 266 66 55

Nieuwe Kerkstraat 22
7622 LG BORNE
Tel: 074 - 266 66 55

De kinderboetiekDe kinderboetiekDe kinderboetiekLEVERANCIER VAN O.A:
- Intern transport - Automatisering - Plaatwerken -

- Onderhoud - Montagewerkzaamheden - Revisie -

Walserij 3, 7621 HC Borne

Tel. 074 - 266 25 70

Fax: 074 - 266 67 95

info@transportsystemen.nl

www.transportsystemen.nl Grotestraat 182
7622 GS Borne
074 - 266 14 08

pardonna

Nieuwe Kerkstraat 14, 7622 LH Borne
Tel: 074-2506565 E-mail donna@pardonna.nl

a6
il tartufo

Grotestraat 38

7622 GN Borne

Telefoon: 074-2674250

www.iltartufoborne.nl

Grotestraat 38

7622 GN Borne

Telefoon: 074-2674250

www.iltartufoborne.nl
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Het is weer zover. Na twee jaar van voorbereiding mogen we dan
eindelijk de planken op met de musical “De Jantjes”.

Woordje van de voorzitter

Natuurlijk begon het de laatste maanden steeds meer te kriebelen en
kwamen de zenuwen. Maar nu zijn we er klaar voor om jullie van deze
volksmusical “met een lach en een traan” te laten genieten.

Gelukkig staan we er niet alleen voor; nee, we doen dit samen. Met
koorleden, commissieleden, tijdelijke medewerkers, personeel van
het Kulturhus De Bijenkorf, onze dirigent, regisseur, regie-assistent,
orkest, geluidsman, lichtman, productieleider, assistent-productieleider,
de mannen van de technische commissie, grimeuses en de spelers
“van buiten” niet te vergeten.

Met z´n allen willen we ervoor zorgen dat dit weer een onvergetelijke voorstelling wordt. Een
voorstelling waarbij de helft van de mensen die op het podium staan, dat voor de eerste keer
doet. Enthousiaste nieuwe leden, waarvan een aantal ook al een rol vervult; daar kunnen
we als vereniging meer dan trots op zijn.

We hebben een vereniging met prachtige mensen, een vereniging die plezier uitstraalt, waar we
ons allemaal gelijk voelen en waarbij we iedereen evenveel waarderen voor zijn of haar inzet.

Maar in dezen wil ik een uitzondering maken; ik wil Harmke Prak bedanken voor haar toe-
wijding, inzet en vasthoudendheid als productieleider. Zij heeft namelijk te kennen gegeven dat
ze na deze voorstelling zal stoppen met haar werkzaamheden als productieleider. Wij zullen
haar organisatievermogen zeker gaan missen!

Ik zou zeggen: “Leun lekker achterover in de stoel en geniet van de musical ‘De Jantjes’! ”

Jos Rikhof
Voorzitter Capriccio ‘97
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Mode
met eigenmet eigen
identiteit!

BORNE: OLDENZAAL: BORNE:
Grotestraat 187-189 Bisschopstraat 5-7 Grotestraat 199-201

www.morseltmode.nl

MEN:

Aeronautica MilitareAeronautica Militare
van Santen & van Santenvan Santen & van Santen
State of ArtState of Art
Circle of GentlemenCircle of Gentlemen
Boss OrangeBoss Orange
Boss GreenBoss Green
Gardeur
Pierre CardinPierre Cardin
Marc ‘O PoloMarc ‘O Polo
Paul & SharkPaul & Shark
Tommy HilfgerTommy Hilfger Casuals

Vanguard
M.E.N.S.
Carl GrossCarl Gross
Ledub
Fortezza
Tommy HilfgerTommy Hilfger Tailored

G-Star WomenG-Star Women
Maison ScotchMaison Scotch

Nudie JeansNudie Jeans
EDC by EspritEDC by Esprit

Replay

Dept
Kuyichi

SuperTrash
MyBrandMyBrand

WOMEN:

G-Star MenG-Star Men

Scotch & SodaScotch & Soda

Nudie JeansNudie Jeans
BareMetal

Replay
Cast IronCast Iron

Quick est 1905Quick est 1905
PME LegendPME Legend
Hans UbbinkHans Ubbink

JEANS:

meubelen, vloeren,
raambekleding
Stationsstraat 44, telefoon: 074 - 266 11 80

www.deboerwonen.nl

since 196 1

in het hart

van twente

hoflandHofland Optiek. Nummer één in oogzorg en mode.

BORNE • DENEKAMP • EIBERGEN • ENSCHEDE

HAAKSBERGEN • LOSSER • OLDENZAAL

www.hoflandoptiek.nl

contactlensspecialisten a.n.v.c.

optometristen o.v.n.

MAAND
LENZEN

€12.-
PER MAAND INCL.

VLOEISTOFFEN

Waarom ClimaRad bij nieuwbouw?

1. Lage kosten vs. EPC reductie
2. Eenvoudig in te passen
3. Tevreden gebruikers

1. Omdat een ClimaRad toestel 15 tot 20%
op de energierekening bespaart

2. Omdat ClimaRad een heerlijk gezond
binnenklimaat met zich meebrengt

Waarom ClimaRad bij renovatie?

ClimaRad BV
Lübeckstraat 25

7575 EE Oldenzaal

Nederland

E-mail: info@climarad.com

Telefoon: 0541 - 358 130

0541 - 358 139

Internet: www.climarad.com

Wie wil een gezond klaslokaal?

1. 4 nieuwe slimme radiatoren per lokaal
2. Altijd frisse lucht
3. In één dag gemonteerd

ClimaRad bij Nieuwbouw ClimaRad bij Renovatie ClimaRad in Scholen

Energiezuinig
en gezond!

Fax:
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Het verhaal van De Jantjes speelt zich af in de Jordaan, in het begin van de 20e eeuw.
Het zit de drie vrienden, Dolle Dries, Blauwe Toon en Schele Manus de laatste tijd niet
mee. Mooie Leendert heeft - hoewel hij getrouwd is met bleke Doortje - zijn oog laten
vallen op Blonde Greet, de vriendin van Dolle Dries.

De moeder van Leendert besluit haar geliefde zoon te helpen en vertelt aan de moeder
van Dries, moeder Betje, leugens over Blonde Greet. Moeder Betje wil niet dat haar
zoon met zo’n slechte meid verkering heeft en probeert te stoken in de goede relatie.
Bovendien slaat Dolle Dries Mooie Leendert in elkaar, omdat die op zijn beurt zijn vrouw
Doortje alle hoeken van de kamer liet zien. Hiervoor belandt Dolle Dries in de gevangenis.

.

Ze moeten voor zes jaar naar Indië en laten hun geliefde Amsterdam met alle vrien-
den en gezelligheid achter zich. Na zes jaar keren ze terug. Er is echter nogal wat
veranderd....

Blauwe Toon loopt veel geld mis en heeft geen familie of vriendin.
Schele Manus wordt om zijn handicap (hij “loenst” een beetje....) door zijn vriendin
Toffe Jans aan de kant gezet. Gedrieën besluiten ze te tekenen bij de marine. In die
tijd stonden de matrozen bekend als De Jantjes.

Het verhaal
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Kap en Grime: Nel Grothues, Petra Ganzeboom, Kitty Sangers, Kitty Poelman, Karin Spijker

Technische Commissie: Wim Leushuis, Piet Harder, Harry Nijhof, Henk Prak, Hans Caarels

PR- Commissie: Tanja Florijn, Cocky Reilink, Kitty Sangers, Petra Ganzeboom, Marita Leferink

Muziekcommissie: George Draisma, Els Verdriet, Henk Dethmers, Trees Wevers

Orkestleden: Jeroen Hulshof

Bestuur: Jos Rikhof - voorzitter

Regie:

Assistent / Souffleuse: Nel Grothues

Productieleider:

Voor en achter de schermen

Activiteitencommissie: Marianne Lancel, Petra Ganzeboom, Kitty Sangers

Decor: Hengelose Revue

Dirigent:

Ballet: Harsini Nijland en Rina Cabe

Kledingcommissie: Ineke Boender, Paulien Leushuis, Mieke Weernink, Carla Kamphorst, Ans Kuppen

Erik van der Zee

Jeroen Hulshof

Harmke Prak

- accordeon

- contrabas

- trombone

- accordeon

Assistent:

Fred Boender - penningmeester

Freddy Roelofs - vice-voorzitter

Marja van der Weide - secretaris

- dwarsfluit

Ans Kuppen

- vleugel/orkestleider

Leni Buursink

Richard van Goethem

Elze Knol

Lisanne Oosterik

Sander Borst

Licht: Henk Hogebrug, Gerrit Schukkink

Geluid: Ron Schipperheyn

met assistentie van: Johan Leushuis, Gerrit Weernink, Henk Oene, Johan Rouweler

Harmke Prak - alg. bestuurslid

Programmaboekje: Lay out: Marian van Hal

Foto’s: Henk van der Weide, Ben Uitdewilligen, Fred Boender
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koor

De koorleden en bijrollen:

Petra Ganzeboom - Kitty Sangers - Carla Kamphorst (bijrol De Zwaan) - Paulien Leushuis

Miny van Oene - Harmke Prak - Marie José Blaauwgeers - Mirjam Spaak - Ellen Asbreuk

José Bakker - Marian Rouweler - Rian Collignon (bijrol serveerster) - Marita Finkers

Cocky Reilink - Anny Tichelaar - Els Verdriet - Debby Verdriet - Trees Wevers

Peter Engels - Marja Kosterink (bijrol De Vreter) - Hans Caarels (bijrol bedelaar)

Henk Dethmers (bijrol schoorsteenveger) - Gerard Teuiten (bijrol sergeant)

Bram Boender

speelt de rol

van agent

Patrick Meenhuis

speelt zowel de

rol van Bobby als

die van Kapitein
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HE-AS
Lingerie, Bad en Nachtmode

Tegen inlevering van deze advertentie:

Bij aankoop vanaf Euro 25,00:
Gratis panty t.w.v. Euro 8,95

Grotestraat 205A 7622 GH Borne tel. 074-2665260

EEN EIGEN BEDRIJF
STARTEN? ONZE
FINANCIËLE COACHES
HELPEN U GRAAG OP WEG

Wilt u persoonlijke begeleiding bij de financiële start van uw eigen bedrijf?

Maak dan een afspraak met een van onze Financiële Coaches. in een

persoonlijk adviesgesprek helpen zij u om goed voorbereid met uw bedrijf

te beginnen. Kijk op abnamro.nl/starters of bel 088-226 26 26

Bij ons kunt u terecht voor o.a. - Gemengde boeketten
- Structuurboeketten
- Buiten- en kamerplanten
- Potterie en glaswerk
- Rouwarrangementen

U vindt ons aan de Oude Almeloseweg 172d
Borne
Tel. 074-2665206

Bloemenzaak

De Krey’nhook.

U vindt ons aan de Oude Almeloseweg 172d
Borne
Tel. 074-2665206

U vindt ons aan de Oude Almeloseweg 172d
Borne
Tel. 074-2665206

- Gemengde boeketten
- Structuurboeketten
- Buiten- en kamerplanten
- Potterie en glaswerk
- Rouwarrangementen

- Gemengde boeketten
- Structuurboeketten
- Buiten- en kamerplanten
- Potterie en glaswerk
- Rouwarrangementen

Bij ons kunt u terecht voor o.a.Bij ons kunt u terecht voor o.a.

BloemenzaakBloemenzaakBloemenzaakBloemenzaakBloemenzaakBloemenzaakBloemenzaak

De Krey’nhook.De Krey’nhook.De Krey’nhook.De Krey’nhook.De Krey’nhook.De Krey’nhook.De Krey’nhook.

Lifestyleclub geeft op 8 locaties in Twente,

waaronder NEO in Borne, 20 lessen per week.

Voor of meer informatie bel 074-8510182 of kijk op:gratis proefles

Hengelo (3x), Borne, Haaksbergen, Albergen, Hengevelde, Goor

www.lifestyleclub.nl
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De Bleek 3
7622 LJ Borne
074-2661286
www.debleek.nlKijk

t u ook eens binnen voor onze

rie
men en porte

monnees

Nieuwe Kerkstraat 31

7622 LG Borne

tel. 074-2661682

INTERIEURS BV BORNE

Hofstraat 23
7622 LL Borne

Tel: 074 - 266 22 75
Fax: 074 - 266 22 85

Email: info@alkoof.nl
Internet: www.alkoof.nl

ALKOOF

met bijna 80 tankstations is er ook

altijd één bij u in de buurt!

www.aviaoost.nl
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Marja van der Weide is sinds april 2007 lid van Capriccio ’97. De eerste grote produc-
tie waarin zij schitterde als serveerster en hofdame was ‘Der Vogelhändler’ in novem-
ber 2007. “Het was een geweldige ervaring! Het is fantastisch om met z’n allen een
voorstelling te maken en dan maakt het niet uit of je een hoofdrol hebt of in het koor
zit. Iedereen is even belangrijk.” Vandaag speelt Marja wel degelijk één van de hoofd-
rollen, namelijk die van Tante Piet. Het is haar eerste ‘grote’ rol en ze ziet het als een
uitdaging daar iets moois van te maken.

Als geboren Hagenees is de rol van Ome Gerrit George Draisma natuurlijk op het lijf

geschreven. Hij woont nog niet zo lang in Twente, maar vindt het hier ´leuke leu´. Zijn

dochter wees hem op de musical- en operettevereniging Capriccio ’97 en na het zien

van de operette “Der Vogelhändler” was hij ‘om’ en werd hij gauw lid van de vereniging.

Zo kon hij mooi zijn hobby, toneelspelen uitvoeren en daarbij ook nog een nootje mee-

zingen. Inmiddels zijn we enkele jaren en voorstellingen verder, en speelt hij met verve

de rol van Hagenees Ome Gerrit in deze vrolijke en gezellige musical.

Marian van Hal zingt sinds enkele jaren bij Capriccio ’97. Zij maakte al op 22-jarige leef-
tijd kennis met de musical- en operettewereld bij de Stadskanaalster Operette Vereniging,
maar kwam later toch in de “music scene” van pop en rock terecht. Vele jaren stond ze
op het podium als toetseniste bij een Top 100-band, waarbij ze ook de backing vocals
voor haar rekening nam. Enkele jaren geleden nam ze weer de stap naar operette en
musical en dat was in het begin best even omschakelen, maar inmiddels heeft ze hele-
maal haar draai gevonden. In eerdere producties stond ze ook al op het toneel, maar dan
in het koor. De rol van Toffe Jans is haar eerste grote rol in een musical.

Blonde Greet
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Moeder Betje
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Tante Piet

Ome Gerrit
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De spelers

Marianne Lancel is al vanaf 1997, dus vanaf het allereerste begin, lid van Capriccio ’97.
Nog nooit eerder speelde zij een rol in één van de voorgaande producties. Wel deed ze
altijd mee in het koor. Maar als rasechte Amsterdamse van geboorte, voelde zij zich wel-
haast verplicht om auditie te doen, dus zo gezegd, zo gedaan. En ja hoor, zij kreeg de
rol van Betje. Hoewel het best lastig is om de moeder van je echtgenoot te spelen (haar
man speelt de rol van Dolle Dries) vindt ze het heel leuk om te doen. Tijdens repetities
beleefden ze veel plezier en hebben ze veel gelachen. En... het is heerlijk om weer eens
lekker plat Amsterdams te spreken!

Na eerst lid te zijn geweest van diverse koren, kwam Capriccio in 1997 voor Daniëlle
op het juiste moment. Reeds bij de oprichting maakte zij deel uit van de vere-
niging. Na enkele kleine en een aantal grotere rollen, vond de sopraan het tijd om
haar vleugels weer eens uit te slaan. Na een periode bij Amuse volgden theater-
diners en een hoofdrol in het Mystiek Theater. Echter via een onverwachte connectie
wist Daniëlle in 2010 de weg naar Capriccio ’97 terug te vinden. Gelukkig maar, want
dat geeft ons de mogelijkheid om van haar zang- en acteerkunsten te kunnen genie-
ten in de rol van Blonde Greet.

Tanja Florijn kreeg tijdens de optocht ter gelegenheid van het 800-bestaan van Borne

een flyer uitgereikt van Capriccio ’97. Zingen deed ze altijd al graag, maar ervaring

was er niet. Na het bijwonen van een repetitie is ze lid geworden en sindsdien is ze

er niet meer weg te slaan. De repetities zijn ongedwongen en gezellig en om deel uit

te maken van de producties, vindt ze geweldig. Dit is haar eerste rol die ze best

spannend maar bovenal een uitdaging vindt. Graag kruipt zij dan ook in de huid van

Doortje!
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Doortje
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Jos Rikhof speelt de rol van Blauwe Toon, één van de drie Jantjes. In zijn jonge jaren
speelde Jos toneel en zong hij in een jongerenkoor, maar voetbal voerde de boventoon.
In 1997 werd hij gestrikt door Capriccio ’97 om de gelederen te komen versterken; hij
had toen al een tijdje zangles bij Anja Langkamp. Bij Capriccio ‘97 speelde hij eerder al
de rol van Fragoletto, de jonge boer in de operette “De Bandieten” (2004). Ook speelde
hij Jigger Craigin, de boef in de musical “Caroussel” (2006) en in 2007 nam hij de rol
van Graaf Stanislaus voor zijn rekening in de operette “Der Vogelhändler”.

Rob Korte heeft de laatste jaren met veel plezier bij meerdere verenigingen in hun

producties een rol mogen vervullen. Hoogtepunten daarbij waren: ‘Anatevka” en ‘La

belle Helene’ bij de Kunstgroep in Apeldoorn en ‘Fien’, ‘Heerlijk duurt het langst’, ‘De

engel van Amsterdam’ en ‘Tsjechov’ bij de Musicalgang in Amsterdam. Het afgelopen

jaar heeft hij ook al de rol van Schele Manus vertolkt in ‘De Jantjes’ bij ‘s-Gravenstad

te Zutphen en natuurlijk heeft hij ook deze keer weer veel zin om er samen met de

leden van Capriccio ’97 uit Borne een spetterende voorstelling van te maken!
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Blauwe Toon
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Dolle Dries

Als één van de mede-oprichters is Bert Lancel al sinds het prille begin van

Capriccio’97 lid van het koor. In de afgelopen jaren vervulde hij in meerdere producties

een rol. Vaak speelde hij de slechterik of de dronken man. Deze keer deed hij auditie

voor een rol als matroos en vervolgens kreeg hij de rol van Dolle Dries. Als geboren

Rotterdammer is het nog best lastig om het Amsterdamse accent goed onder de knie

te krijgen, maar goed.... het is en blijft een heerlijke rol om te spelen. Een rol met een

lach en een traan.

Mooie Leendert
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fs Freddy Roelofs zocht heel lang naar een leuke vereniging waarbij hij graag wilde gaan

zingen. Uiteindelijk kwam hij in november 2008 bij Capriccio ’97 terecht. Sindsdien

gaat hij met plezier naar de repetities. Voor hem is het de eerste keer dat hij aan een

grote productie deelneemt en wat schetste zijn verbazing dat hij daarin meteen de rol

van Leendert kreeg toebedeeld?! Het spelen van zo’n rol maakt het allemaal natuurlijk

nog spannender, maar met de ondersteuning van alle koorleden komt het allemaal

prima in orde en speelt hij de sterren van de hemel!

Robert van Nunen stamt uit een familie met een theatertraditie. Heeft meer dan
ruime ervaring opgedaan bij diverse gezelschappen. Hij stond voor het eerst op de
planken in 1957 bij het toemalige Nederlands Operette gezelschap te Amsterdam.
Hij volgde zanglessen bij o.a. Adele von Franquemont en een theateropleidig bij de
United Starfleet Entertainment Group. De laatste jaren is hij voornamelijk werkzaam
als free lance acteur en als ontwerper en uitvoerder van decors. Tevens is hij actief
als voorzitter van BOOG Oost, het landelijk overkoepelende orgaan van Opera,
Operette en Musicalgezelschappen, waarbij ook Capriccio ’97 is aangesloten.
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Na Druppel
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Sinds haar middelbare schooltijd in Amsterdam staat Magda al op de planken. Ze

heeft sindsdien bij verschillende toneel-, zang- en operetteverenigingen gespeeld en

gezongen en vindt het toch iedere keer weer een uitdaging om in de huid van een

ander te kruipen. Bij de Amsterdamse Jantjes voelt ze zich als een vis in het water

en dat kun je goed zien, als ze zich weer helemaal uitleeft als Na Druppel. Samen

met de Mop, gespeeld door Robert van Nunen, is ze een niet weg te denken en sfeer-

bepalend duo in deze productie.

Schele Manus
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Specialist in metaal en kunststofbewerking

Uw vraag is onze uitdaging!

Voor conventioneel draaien en frezen, CNC-draaien en frezen,

CNC-bewerkingen en lineairtechniek kunt u bij ons terecht.

Topaas Metaal levert prototypen, enkelstuks en series. Een topbedrijf vanwege de sterke

combinatie van moderne machines, de juiste mensen en maatwerk van hoge kwaliteit.

Topaasstraat 11 - 7554 TJ Hengelo

Postbus 35 - 7550 AA Hengelo

Tel.: 074-2429499 - Fax: 074-2508064

E-mail: info@topaasmetaal.nl

Internet: www.topaasmetaal.nl

andre
tijhuis

Het adres voor kaas, noten, wijn, salades,

paté’s, vleeswaren, tapas, bonbons,

croissanterieën, relatiegeschenken

Nieuwe Kerkstraat 33

Borne

Tel. 074-2661512

de JANTJESde JANTJESde JANTJESde JANTJES
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De dirigent

Het orkest

Jeroen Hulshof studeerde piano en orgel aan het conser-

vatorium van Enschede. In 2001 won hij een tweede prijs

op het Prinses Christina Concours. De eerste fase-oplei-

ding Piano sloot hij in 2004 succesvol af, evenals de eerste

fase-opleiding Orgel in 2006. Tijdens zijn 2e fase studie

aan de Messiaen Academie studeerde hij gedurende 3

maanden piano solo en kamermuziek aan het Rimsky-

Kosakoff conservatorium te Sint Petersburg bij resp. Igor

Uriash en Evgeny Isotov. Jeroen Hulshof volgde diverse

masterclasses bij o.a. Grzegorz Kurzynski, Muza Rubackyte

en Galina Vracheva en speelde diverse recitals in binnen-

en buitenland, waaronder Duitsland, Frankrijk en Rusland.

In 2006 speelde Jeroen als finalist op het Grachtenfestival Concour te Amsterdam en studeerde hij af

aan de Messiaen Academie met o.a. het Tweede Pianoconcert van S. Rachmaninoff met orkest.

Jeroen heeft een zeer diverse beroepspraktijk. Hij werkt veel met zangers, koren en andere instrumenta-

listen en geeft pianoles aan zowel kinderen als volwassenen. Hij is werkzaam als organist/dirigent van de

Theresiakerk te Borne en werkt tevens als repetitor en/of muzikaal leider bij het Toonkunstkoor Enschede,

Operette- en Musicalvereniging Capriccio ’97 en het Koninklijk Hengelo’s Mannenkoor.

vlnr: Lisanne Oosterik, Sander Borst, Richard van Goethem, Leni Buursink, Elze Knol en Jeroen Hulshof
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Bij ons bent u aan het goede adres voor een persoonlijk contact

en een goede begeleiding bij al uw vragen over uw onderneming.

- Financiële administratie, waarbij uw eigen inbreng mogelijk is

- Salarisadministratie voor alle CAO’s en sectoren

- Aangiften Omzetbelasting

- Aangiftes Inkomstenbelasting

- Aangiftes Vennootschapsbelasting

- Begeleiding bij financiële problemen en aanvraag BBZ krediet

Wij zijn gespecialiseerd in:

B
O

B
O

Bezoek voor meer inlichtingen

onze website:

www.GrobAdvies.nl

Edisonstraat 2-b, 7601 PS Almelo.

Telefoon: 0546 - 45 44 40

E-mail: info@grobadvies.nl

De regisseur
Erik is al vanaf zijn negende jaar actief binnen de toneelwereld. Als kleine jongen
speelde hij bij de Apeldoornse Jeugdoperette en op zijn vijftiende vertrok hij naar
de Apeldoornse Operette Vereniging A.O.V. .

Op de middelbare school regisseerde hij al musicals met medeleerlingen en
docenten en zijn passie voor spelen en regisseren werd groter en groter. Hij heeft
bij diverse verenigingen gastrollen vertolkt in musicals en operettes, maar het
regisseren bleef maar kriebelen. .

De laatste vijftien jaar regisseert hij bij diverse verenigingen in het land en is hij een
graag geziene regisseur met oog voor detail. Hij weet iedereen te motiveren en
het hoogste uit de voorstelling te halen. .

Naast het regisseren beschikt hij over een eigen kledingverhuurbedrijf en grimestudio, ontwerpt hij decors,
draait balletten in elkaar en geeft hij diverse workshops. Al met al een duizendpoot waar we bij deze
voorstelling graag gebruik van maken. .
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Daar komen de Jantjes
Als rovers uit de middeleeuwen zien ze d’r niet uit

maar meiden heus, vertrouw ze niet ze loeren op de buit

gevaarlijk voor de vrouwen zijn de ridders nou secuur

‘t Zijn lekkere druiven, dus laat ze maar schuiven

maar kom je in de kluiven, dan ben je zuur...

Wat zijn ze toch bedeesd heb ik gedacht.

Maar wolven zijn het in hun blauwe vacht!

Dat zijn onze Jantjes! Dat zijn onze Jantjes!

Dat zijn de jongens met de braniekraag

De vrolijke buissies en stevige knuissies

Die zien onze meiden allemaal even graag!

Er is niet één matroos die niet op tijd z’n kerel staat, er

is niet één matroos die zich met smoessies lijmen laat

Ze voelen zich het heertje in d’r fijn marine blauw

Ze denken alle rokken heel gauw te lokken

en kletsen van de sokken elke vrouw

Maar ‘t mooiste is: laveren doen ze niet

Een echte Jan die stoomt altijd full speed!

Dat zijn onze Jantjes! Dat zijn onze Jantjes!

Dat zijn de jongens met de braniekraag

De vrolijke buissies en stevige knuissies

Die zien onze meiden allemaal even graag!

D’r is geen Jan die niet op tijd z’n hassebassie lust

D’r is geen Jan die niet op tijd een aardig meissie kust

En zie je d’r wel eens één die voor een glaassie Fosco zit

dat zijn de nieuwerwetse, die laat je maar zwetse

die doen niets anders dan kletsen, zonder pit

Maar een reële, toffe stoere Jan

Dat is één brok graniet, een echte Man!

Dat zijn onze Jantjes! Dat zijn onze Jantjes!

Dat zijn de jongens met de braniekraag

De vrolijke buissies en stevige knuissies

Die zien onze meiden allemaal even graag!

Oh mooie Westertoren...

Aan d’oevers van het IJ...

Dat zijn ónze Jantjes...
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De productieleider

Na producties zoals “De Bandieten”, “Caroussel”, ”Der Vogelhändler” en “Een muzikale reis
langs de Donau” is er dan nu de Amsterdamse volksmusical “De Jantjes”,

Een heel ander genre dan onze vorige producties en dus weer een nieuwe uitdaging! Niet al-
leen wat betreft muziek, zang, dans en het gesprokene maar ook voor zaken als de audities
en het uitzoeken van welke rol er in dit geval ook weer het beste past bij welke persoon. Ver-
der moet er gezocht worden naar kleding die bij die tijd past, bijpassend decor en rekwisieten.

Maar ook in de aanloop naar deze voorstellingen werken we weer
keihard en met enorm veel plezier! En zo is elke nieuwe productie
voor ons allemaal boeiend en genieten we ervan om het voor het
voetlicht te mogen brengen.

Wij hebben in elk geval al heel veel voorpret gehad en hopen dat
ons publiek net zo zal kunnen genieten van “De Jantjes” als de
mensen van Capriccio’97 zelf!

Harmke Prak
Productieleider
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deco home

Alles onder

één dak!

Verf, behang, raam-

decoratie, gordijnstof-

fen of tapijt, u vindt

het in vele kleuren

en/of dessins bij uw

eigen Deco Home

specialist.

VERF BEHANG RAAMDECORATIE

GORDIJNSTOFFEN TAPIJT

HULS Kleur en Interieur
Aanslagsweg 20, 7622 LD Borne.

Telefoon 074-2502005

www.huls-borne.nl decohome@huls-borne.nl
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www.rabobankcentraaltwente.nl

We  hebben  elkaar nodig  om  verder  te  komen.

Samen bereik je immers meer dan alleen.

Als coöperatieve bank gelooft de Rabobank heilig

in de kracht van het collectief. We

bieden u  dan  ook  invloed  in  ons  handelen  en

delen onze netwerken en kennis. We komen

verder door samen te werken

Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobankcentraaltwente.nl

Samen staan we sterker.

Het idee is dat
we elkaar
nodig hebben.

Uw leverancier
voor Keukens en Tegels

Th. WEGHORST BORNE B.V.
Grotestraat 25
7622 GA Borne

Telefoon : 074-2772441
Telefax : 074-2773035

www.weghorstkeukens.nl

de JANTJESde JANTJESde JANTJESde JANTJES

Deterd
d a m e s m o d e
Grotestraat 100 - Borne - Tel: (074) 26 61 982

Kom gezellig winkelen;
een kopje koffie staat voor u klaar
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De complete supermarkt

voor uw dagelijkse

boodschappen

Onze openingstijden:

Maandag t/m Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

8.00 uur - 20.00 uur
8.00 uur - 21.00 uur
8.00 uur - 18.00 uur

PLUS Wallerbosch
Dorsmolen 1, 7623 HS Borne

Tel. 074-2669150 Fax 074-2669571
wallerbosch@plussupermarkt.nl

geeft meer

www.carnavalsland.nl

Nieuwe Kerkstraat16 Borne - Bisschopstraat 9 Oldenzaal

Grootste collectie van

Oost Nederland

tegen zeer

scherpe prijzen
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Langestraat 33c
7491 AA Delden
Langestraat 33c
7491 AA Delden

Tel : 074-376 11 35Tel : 074-376 11 35

info@juwelierbraakhuis.nl

Fax: 074-376 52 79Fax: 074-376 52 79

www.juwelierbraakhuis.nl

La Casa de Guitarras
Speciaalzaak in akoestische gitaren

* Aanbevolen door muziekscholen

* Grote keuze in klassieke –en flamenco gitaren

* Steelstring-gitaren

* Bladmuziek voor elk niveau

* Versterking en accessoires

* Onderhoud en reparatie

* Gitaarschool

Hofstraat 11 Tel.: 074-2660186

7622 LL, Borne

www.gitaaronline.nl

Terang Boelan
Terang boelan
Terang boelan di kali
Boewanja timboe Katanja lah mati
Djangan pertjaja. Orang lekaki
Brani soempa. Dia takoet mati

De Indonesische danseressen beelden met gebaren
het lied uit. Terang Boelan is eigenlijk het vroegere
volkslied van Indonesie, maar na de confrontatie met
Maleisie is het het volkslied van Maleisie geworden.
In Indonesie mag het nu niet meer gezongen worden

Vertaling:

In de volle maan, de volle maan in de rivier

De krokodillen komen op en ze denken dat de

krokodil dood is. Geloof de mannen niet; durf

te zweren. Maar ze zijn bang om te sterven.

.
Harsini Nijland en Rina Cabe
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OPENINGSTIJDEN

Dinsdag t/m Zaterdag 16.00 - 23.00 uur
Zondag 15.30 - 23.00 uur

Partyverhuur!
..voor een compleet feest!

Tel. 074 - 85 12 230

www.kn-partyverhuur.nl

Esther en Edwin Huser

Pearle Opticiens Borne

Grotestraat 191

7622 GG Borne

Tel. 074 - 266 55 44

O
Nijstad 4

7622 LA Borne
Tel. 074 - 266 62 73

O
RIVERDALE

®

Joy of Living

RIVERDALE
®

Joy of Living
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Nieuwe Kerkstraat 19 - 7622 LG Borne Tel.: 074-2661846

www.henkbrama.nl

Oude Hengeloseweg 36, 7622 HV Borne

Wat een verschil.Wat een verschil!

Boonk
UWELIER- ORLOGERJ H

Boonk
UWELIER- ORLOGERJ H
Bakkerssteeg 4, 7622 GX Borne

Telefoon: 074-2665789
info@boonkjuwelier.nl
www.boonkjuwelier.nl

Houden van is zilver,
houden van is goud...

Houden van is zilver,
houden van is goud...

Marktstraat 1
7622 CP Borne
tel. 074 266 73 03
www.lascarretas.nl

Marktstraat 1
7622 CP Borne
tel. 074 266 73 03
www.lascarretas.nl

creatos
K A P P E R S

www.kreatoskappers.nl

Grotestraat 141

7622 GD Borne

Tel. 074 2667464

www.kreatoskappers.nl

Grotestraat 141

7622 GD Borne

Tel. 074 2667464

DIVA
M O D E

GROTE MATEN SPECIAALZAAK - MAAT 42 T/M 56

Nieuwe Kerkstraat 29

7622 LG Borne www.divamode.nl

Tel: 074 266 58 28

Fax: 074 266 58 28

Huls v.d. Nieuwboer Tel: 074 - 2661563
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Heeft u genoten
van de voorstelling?
Geachte bezoeker,

Wij hopen dat u van deze voorstelling hebt genoten.

Misschien denkt u: “dat is ook wel wat voor mij...”

Capriccio ’97 is altijd op zoek naar nieuwe, enthousiaste leden, dus kijkt u in dat geval
eens op onze website, of kom langs op één van onze repetitie-
avonden in het Kulturhus Borne.

We repeteren daar elke woensdagavond, van 20.00 u. tot 22.00 u.

U bent van harte welkom!

Wilt u reageren op de voorstelling, dan zien wij uw mail graag op

www.capriccio97.nl

info@capriccio97.nl

Waar is het op de wereld zo vrolijk, gezellig en olijk!
Waar heb je op de hele aardbol meer plezier, reuzekeet en vertier
Waar wiebelen de roodbaaien rokken, waar krullen de lokken?
Waar is de gehaaide klit, Waar heb je de meiden waar nog pit in zit?!

Als lange Jan zijn slinger gaat zwaaien
Dan kan je zien draaien
Dan kan je onze meiden nog eens van katoen
‘n eerste klas step zien doen
Dan sling’ren ze op hakken en tonen
met gloeiende konen
En ze zweven als een tol
En waar vind je nog die ouwerwetse lol!

In de Jordaan, in onze enige Jordaan
Op die ene kleine plek zijn de toffe jongens gek
waar de witte jakken stijf als planken staan!
In de Jordaan, in onze enige Jordaan
Dat is het enigst plekkie waar ik dood wil gaan!

In de Jordaan, in onze enige Jordaan
Op die ene kleine plek zijn de toffe jongens gek
waar de witte jakken stijf als planken staan!
In de Jordaan, in onze enige Jordaan
Dat is het enigst plekkie waar ik dood wil gaan!(2x)

In de Jordaan

Gezellig en olijk!

In de Jordaan
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www.hpvalves.com
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