
Straattheaterfestival Westland op zondagmiddag 2 
oktober 2022 een groot succes! 

Op zondagmiddag 2 oktober vond de 
eerste editie van het 
straattheaterfestival Westland plaats.  

Dit evenement is een variant op de 
huiskamerfestivals, die de 
Cultuurverbinders al tal van jaren 
organiseren. Het doel van deze 
activiteit is wederom om naast het 
genieten van de optredens en het 
dichterbij brengen van cultuur, de 
mensen te verbinden met de straten 
in de kernen van Westland en de 
omgeving. 

De deelnemers aan het 
straattheaterfestival wandelden 
onder leiding van een gids naar een 
aantal buitenlocaties in De Lier, waar 
zijn konden genieten van optredens 
van diverse ‘straatartiesten’. Dit 
evenement was mede mogelijk door 
stichting ‘Loswal De Bonnen’ en 
Westland Cultuurweb. 

  

 

 

 

 

1. De Hoekse Troubadour         -            petri-jakobs.nl 

Velen zullen Petri echter ook kennen door zijn activiteiten als 'de Zeepbellenman' in welke 
hoedanigheid hij al sinds 1988 allerhande manifestaties en festiviteiten opfleurt. Maar ook als 
dichter en poëet (zijn liederen ontstaan in feite ook vaak uit gedichten) doet Petri regelmatig van 
zich spreken, zo is hij al 6 jaar op rij te zien én te horen geweest op het Hoek van Hollandse 
dichtersfestival 'Poëzie en Proza in de Bonnenpolder', trad hij vele malen op met dichtwerk en 
gitaar op tal van literaire bijeenkomsten, o.a. in 'Touss 50' van de Stichting Literaire Activiteiten 
's Gravenhage. Op 10 september jl. deed Petri nog van zich spreken door zijn optreden op de 
'Indian Summer' ter gelegenheid van de officiële opening van 'StudiosPaloma' in Hoek van 

http://petri-jakobs.nl/


Holland. Het is bijna te veel om op te noemen... en de keren dat hij met z'n gitaar, 
onaangekondigd, regionale cafés of andere gelegenheden op stelten zette zijn niet meer te 
tellen. 

Tijdens het dit evenement liet Petri zich ook weer van zijn 
beste kant zien en……….. 

Vanuit de startlocatie wandelen wij naar de Apotheek. Petri  
Jacobs is onze eerste artiest. 
Petri legt uit dat hij niet alle nummers meer kan spelen op 
zijn gitaar na zijn val in 2018. Hij heeft veel nummers aan 
moeten passen. Daar wij ook wat kinderen in het 
gezelschap hebben moet hij enkele nummers schrappen 
die niet voor hun oren geschikt zijn. 
Hij begint met het nummer ‘’ Mijn zoon’’ en verteld erbij dat 
het allemaal waar gebeurd is. 
Al valt de appel niet ver van de boom, het blijft toch altijd je 
zoon.  Via Charlotte een vrouw van adel, een man als je 
vader, de moralistische meezinger Altijd Tegenwind, de 
stoffeerder uit de kroeg komen we uit bij het verhaal van 
de Geneesknudde. Hierin vertelt Petri dat hij voor een 
verkoudheidje naar de dokter gaan en uiteindelijk met een 
tas vol, antibiotica, cholesterolverlagers, statines, bèta 
blokkers, plastabletten, middelen tegen diabetisch, 
maagtabletten, Oxazepam, zetpillen weer thuis komt. Ach 
de dokter zal het wel weten al maakt ie je patiënt in plaats 
van je te genezen. 
Aan het eind trakteert hij ons op een mooie zeepbellen show. Geweldig! 
 
 
 
 
 

Op weg naar de Dom, kwamen we in het 
Koornlaantje 2 bijzonder gasten tegen.  
De een lag in de graskant, een zwerver, en de 
ander zat keurig op een stoel aan de kant. 
Bleek dat de ene chique dame op bezoek was bij 
haar zus die aan lager wal was geraakt. 
2 x per jaar zien ze elkaar en dat is meer dan 
genoeg zo te horen. Ze kunnen het niet zo goed 
met elkaar vinden. Omdat we de zwerver geen 
sigaret aan kunnen bieden, alleen een flesje water, 
sommeert ze ons om maar door te lopen. 

 

 



2. Theatergroep de Plankeniers            deplankeniers.nl 

Theatergroep de Plankeniers 
brengen ‘Straattheater’ in 
optima forma. 

Wat zou je doen, koop je iets 
moois voor weinig van een 
wild  vreemde of ben je 
argwanend omdat het 
misschien niet deugt? 

Theater groep de Plankeniers 
vinden dat list en bedrog bij 
het leven horen, zoals 
bloemen in een vaas. 

 

 

En voor een buitenstaander is het maar al te leuk om te zien hoe een goedgelovig persoon 
tenslotte het onderspit moet delven met als grote vraag, voor wie ben je meer bang??? De 
kwakzalver die je gouden bergen belooft of toch je eigen vrouw die het spreekwoordelijke 
sprookjeshuwelijk wel erg hard handig tot de enige waarheid laat uitkomen. Al deze wereldse 
zaken waren in de vorm van een middeleeuws drama te zien tijdens dit evenement. 
Spel: Wim van Cruchten, Birgit Karreman, Wim van Baalen. Ondersteuning en regie: 
Gerda van.                                                                                   
 

Wat zagen ze er prachtig uit en wat zaten ze vol overtuiging in hun rol. De dame die 
van haar kiespijn af moest werd even geholpen door Ill Doctore, wel op de goedkope 
manier. Ook de lelijke man die zou omgetoverd worden tot de alle knapste man van 
de wereld moest het avontuur duur bekopen.  

 

3. Piet Janssen dichter 
 

In het heerlijke najaarszonnetje wandelen we naar de Bleyenburg voor het optreden van Piet 
Janssen. 
 
Piet is een geboren Westlander, groeide op in een tuindersgezin in Honselersdijk. Zijn vader 
was druivenkweker. Piet woonde en werkte o.a. in Leiden, Delft en Rotterdam. 
Vanaf zijn 18e  was hij werkzaam als leraar Nederlands, dramadocent theaterwetenschapper, 
gestãlttherapeut en opleider van leerlingbegeleiders 
Piet schrijft, vooral sinds zijn pensionering, poëzie en soms ook proza. Is lid van het 
Westlandse schrijversgenootschap Schrijvers tussen de kassen, en de Delftse 
Poëziewerkplaats 

http://eplankeniers.nl/


Heeft een aantal publicaties op zijn naam staan, waaronder de dichtbundels Erfgoed en Weg 
van het sprookje. 
 
Hij staat geregeld op podia, hij geniet van het schrijven en draagt zijn gedichten graag voor. 
 
Piet geeft een inkijkje in zichzelf door het gedicht 
Droomkind uit de bundel Erfgoed. 
Het 2e gedicht gaat over zijn vader die veel kleinvee had 
en ook zelf de varkens, geiten en dergelijke slachtte. Dit 
leverde voor Piet de nodige trauma’s en een mooi 
gedicht op. 
Ook herkenbaar het gedicht van tante 1, die altijd perfect 
in een bepaalde positie op de foto vastgelegd wilde 
worden. Het perfecte plaatje. 
Zijn zwager werd mooi omschreven hoe hij een shaggie 
rolde en aanstak, moeder klokwijs die alles op tijd deed 
en een ontroerend gedicht over de laatste keer dat hij de 
schaatsen aantrok. 
 
Als laatste geeft hij mooie suggesties voor senioren.  
Blijf altijd in beweging, er valt nog heel veel te beleven.  
Kunstig hoe Piet van alledaagse dingen zulke sprekende gedichten kan maken. Heel 
herkenbaar voor velen. 

4. Twirlvereniging The Maranto’s          facebook.com/themarantos 

 

Twirlvereniging The Maranto’s uit Ter Heijde aan Zee 
waren ook present tijdens het Straattheaterfestival. Al 
hun leden nemen deel aan twirlwedstrijden door het 
hele land. Dit jaar hebben de meeste leden zich zelfs al 
geplaatst voor de Nederlandse Kampioenschappen 
Twirl.  

Tijdens het festival liet de vereniging zien wat nu Twirlen 
is en dat dit echt topsport is. Dit deden zij  zien door hun 
wedstrijdroutines te presenteren zowel solistisch, als 
duo. Hierbij kwamen verschillende teams aan bod, 
waaronder ook de wedstrijdteams. 

http://facebook.com/themarantos


Wat een plezier stralen deze Maranto’s uit, zelfs na 5x optreden stonden ze allemaal, van jong 
tot ietsje ouder, weer te trappelen om hun kunsten te laten zien. Op de straat is de uitvoering wel 
een uitdaging, maar wat deden ze het allemaal goed!. Het Elvis team moesten hun glitter outfit 
thuis laten, omdat er te weinig tijd was om te verkleden en de pakken ook nog eens heel 
kwetsbaar zijn door de vele glittersteentjes. Het mocht de pret niet deren. Vele meisjesnamen 
kwamen voorbij en in het bijzonder werd genoemd; Lizzy bekend van Down the Road. Soms 
moest er ook geïmproviseerd worden, 3  in plaats van 4 en ook dat ging allemaal goed. Erg leuk 
om met deze tak van sport kennis te maken 

5. Dance Innovation                               danceinnovation.nl 

 
Dansstudio Dance Innovation is in diverse plaatsen in Westland actief. 
De trainingen zijn vakkundig ontworpen met als doel het lichaam de 
juiste prikkels en overload te geven om resultaat te behalen bij o.a. 
vetverbranding en spieruithoudingsvermogen. Tijdens dit evenement 
presenteerden zij zich op een aansprekende wijze. 
 
Dance Innovation start met de Out 
crew, deze groep doet ook mee aan 

wedstrijden en treden regelmatig op. 
Daarna heel veelzijdig met allerlei stijlen, een Urban groep, een 
Crew met jonge kinderen en ook een klassieke balletgroep, 
deze keer niet op balletschoenen maar op dansschoenen 
vanwege de ondergrond. Natuurlijk mocht de barre niet 
ontbreken bij dit nummer 

Wij als publiek mochten ook met de hele groep samen 
een nummer van Abba meedoen als voorbereiding op 
het Dance Event in het najaar. Nou dat viel nog niet 
mee, al ging het Frank prima af. 
Maar wat hebben al die kinderen ontzettend veel plezier in het dansen en dat komt 
natuurlijk ook door de enthousiast begeleiding van de dames Rosanna en Shanna. 

Ontzettend leuk om naar al deze groepen te kijken. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://danceinnovation.nl/


Popkoor Timeless                              popkoortimeless.nl 

6. Popkoor Timeless is van alle markten thuis. Het koor zingt songs zoals het mierzoete 
Something Beautiful  van Robby Williams tot het Duivelse Sympathy for the devil van de Rolling 
Stones. Het koor trad o.a. op tijdens Podium Westland in Naaldwijk en bij het Korenfestival in 
Hoek van Holland. Hun dirigent is Peter Dingemanse en zorgt door zijn klassieke opleiding aan 
het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en lichte muziek aan het Brabants conservatorium in 
Tilburg voor een breed aanbod van muziekstijlen.  

De 9 dames en 2 heren brengen prachtige liederen ten gehore. 
Het mooie Skyfall van Adele,  Mis je zo graag van Claudia de Brij en Waylon, 
Door de wind van Stef Bos en Miss Montreal ( meezingen mag), Mijn houten hart van de 
Poema’s en nog een mooie toegift. Wat een enthousiast koor, prachtige stemmen, swingend en 
alles uit het hoofd. Heerlijk om naar te luisteren. 

 

 

Na het laatste optreden zorgt het publiek dat alle bankjes bij het verzamelpunt komen. Wat 
hebben we genoten van alle artiesten en natuurlijk ook van het prachtige weer. Aangekomen bij 
het startpunt staan Ien en Frank ons te verwelkomen met een drankje en heerlijke broodjes 
kroket, frikandel en kaas. Wat een mooie afsluiting van een prachtige dag. Het 
Straattheaterfestival Westland was dankzij alle artiesten, de gasten, de vrijwilligers, de zon en 
natuurlijk niet te vergeten de beide organisatoren Ien en Frank een groot succes! 

 

Anneke Duyvesteijn & Marjon Vreugdenhil  

http://popkoortimeless.nl/

