
We bellen Luc 
Wassenaar en 
Arianne van Keu-
len. Suikeroom 
en Suikertante. 
Deurplatlopers, 
kind aan huis, 
frequente bezoe-
kers van Walhalla. 
Eerst kwamen ze 
vooral voor de 
theaterconcerten 
op zondagmiddag, 
inmiddels zijn ze 
culturele allesvre-
ters geworden die 
30 à 40 keer per 
jaar in Walhalla 
zitten. 
Een kort gesprek-
je met twee echte 

“Ik weet nog precies wanneer we de eerste keer in Walhalla kwamen,” 

op 31 januari 2010. Je moest kaarten kopen bij het Uitburo in de bieb. 
Dus je moest er echt je best voor doen.” 
“En dan kom je ergens binnen waar het zó anders is dan het theater 
dat je kent,” vult Arianne aan en ze somt op: “de leuke beschilderingen, 
een hele leuke bar, je mag zitten waar je wil, het is intiem. Je wordt echt 
als mens benaderd.” Luc -op zachte toon: “Het was liefde op t eerste 
gezicht, zou ik bijna zeggen.” Vooral de zondagmiddagen met thea-
terconcerten sloegen aan bij het vrolijke stel. Luc: “Die waren legen-
darisch: goeie muziek, en dan dóór naar de Matroos en het Meisje. Dan 
was je helemaal uit.” 

      
Arianne en Luc maakten zelfs vrienden in Wal-
halla. “We hadden in de Kantine onze vaste plek-
jes waar je goed zicht hebt en dan zaten elke 
keer dezelfde mensen achter of naast ons. Je 

raakt in gesprek, je wisselt tips uit en dan is het op een gegeven mo-
ment zelfs zo van: waar was je afgelopen zondag?” Arianne: “We hebben 
nu een soort Walhallafamilie.” 

word Suikeroom of- tante. Luc: “Het woord alleen al: Suikeroom. Dat wíl 
je toch!? Je voelt je ineens familie worden.” 
Luc werd Walhalla’s Suikeroom en maakte Arianne een tijdje later Sui-
kertante, als cadeau voor haar 50ste verjaardag. “Walhalla doet zulke 
leuke dingen en is zo maatschappelijk betrokken, dan vind ik het geen 
probleem om ze ook te steunen” vertelt Arianne. “De afgelopen 2 jaar 
hebben we dat wel geleerd met het sluiten van het theater,” zegt Luc, 
“we waren bang dat we het kwijt zouden raken.”

Als Suikeroom of – tante maak je elk jaar bij de 
Grote Nieuwjaars Preview Revue kans op de 
Gouden  Kaart waarmee je gratis naar voorstel-

lingen kunt. Zitten ze daar nog op te hopen? 
Ze lachen allebei hard en Arianne zegt: “Iedere keer zitten we vol span-
ning in de zaal, en dan… helaas! Haha, en we zeiden nog tegen elkaar: 
we hebben dubbel kans!” Luc: “Het is maar goed ook dat ik die kaart 
niet win, dan was ik nooit meer thuis”. 

iets te hard: “dat zeg ik natuurlijk niet tegen hem.” 

Tot slot raden ze u van harte aan om ook 
Suikertante en -oom te worden. Luc: “Het 
voelt als een cadeautje aan jezelf.” Arian-
ne: “Het verrijkt je wereld. Er is van alles te 
doen voor iedereen, van jong tot oud. Je 
helpt gewoon de voortgang van theater 
bewaken.”

En zo is het! 
Luc en Arianne hebben al weer kaartjes 
besteld voor Awkward I op 7 mei aanstaan-
de, en zij kunnen het weten….tip voor u! 

Ook Suikeroom of -tante worden? 
Kijk op 
WWW.THEATERWALHALLA.NL/STEUNWALHALLA

‘HET WAS LIEFDE OP 
T EERSTE GEZICHT’

WE HEBBEN NU EEN SOORT 
WALHALLAFAMILIE’

‘EEN CADEAUTJE AAN JEZELF’

WIE ZULLEN WE NU WEER EENS BELLEN?


