
 
DARIO FO mini-opera in Lambertuskerkje 
 

 
Stichting Vrienden van het Sint Lambertuskerkje presenteert in 
samenwerking met Dario Fo  de Mini-opera ‘De Bruiloft’ op zaterdag 
19 maart 2011 
 
In samenwerking met acteurs van DARIO FO ondernemers IN DE 
KUNST verzorgt de Stichting Vrienden van het Sint Lambertsuskerkje 
een reprise van de mini-opera van de Lintopera Heenweg in het 
voorjaar van 2008. 
Bij de restauratie van de Lambertuskerk is uitgegaan van een breder 
gebruik van de kerk, passend bij de bestaande bestemming.  Daarbij 
valt te denken aan kleinschalige culturele en muzikale activiteiten. Om 
de mensen met dit alternatieve gebruik van dit kerkje kennis te laten 
maken organiseert de Stichting Vrienden van het Sint Lambertuskerkje 

op zaterdag 19 maart 2011 de uitvoering van mini-opera „De Bruiloft‟. 
Ineke Weterings-van Es heeft samen met Marleen Reukema de organisatie in handen. Beiden zijn  
bestuurslid van de Stichting Vrienden van het Sint Lambertuskerkje die zich in de afgelopen jaren  
mede heeft ingezet voor de restauratie van het karakteristieke Westlandse kerkje, dat ook een 
gewilde trouwlocatie is. Ineke vertelt: “De kunstenaars van DARIO FO voerden in 2008 op diverse 
locaties in het Operalint Heenweg mini-opera‟s op in samenwerking met bewoners van de 
Heenweg,. Op drie avonden werd een lint van korte operafragmenten vertoond en ten gehore 
gebracht in dit kleinste buurtschap van Westland. Een wandeling over de Heenweg voerde het 
publiek naar prachtige stukjes opera die op verschillende erven werden opgevoerd. Onze 
pittoreske Lambertuskerk stond ook op het operamenu. Er kon worden meegezongen tijdens een 
bruiloftsfeest. Dat gaan we nu op veler verzoek nog eens opvoeren.” Aan deze uitvoering wordt 
meegewerkt door de vaste vrijwilligers van het parochiekerkje, dat behoort tot de RK Parochie H. 
Egbertus en H. Lambertus in Hoek van Holland. Ook het Vriendenkoor van de Lambertuskerk zingt 
mee en is met dirigent en organist al druk aan het repeteren voor dit optreden. 
Twee voorstellingen   
Op zaterdagavond 19 maart 2011 kan men dus opnieuw genieten van deze mini-opera in de 
Lambertuskerk onderaan de Maasdijk in Heenweg(bij de nieuwe rotonde). U kunt kiezen uit twee 
voorstellingen: één om 19.30 uur (kerk open 19.15 uur); één om 21.00 uur (inloop vanaf 20.45 
uur). 
De kaarten kosten € 5,-- inclusief een leuke attentie en een consumptie na afloop. De kaarten zijn 
verkrijgbaar bij het parochiesecretariaat van de RK Parochie H. Egbertus en H. Lambertus, De 
Cordesstraat 27-29, Hoek van Holland (tel. 0174 – 38 24 69) op woensdag en donderdag tussen 
09.30 uur en 11.30 uur, ‟s zondags na afloop van de viering en op 19 maart aan de kerkzaal. 
 


