Verslag “Samen Een seizoen 2003-2004
Op 5 november 2004 heeft de toneelvereniging haar jaarlijkse uitvoering
gehouden in het Drafcentrum te wolvega. Dit alles werd gedaan onder leiding
van de regisseur Henk Ensing. Hij werd na afloop van deze geslaagde avond
extra voor het voetlicht gehaald vanwege zijn grote betrokkenheid bij de
vereniging in de afgelopen 40 jaar, en kreeg daarvoor een pen met inscriptie.
Dit jaar had Henk Ensing, samen met de lezersgroep, gekozen voor de klucht
“Alweer vals alarm”. Een stuk dat door de inmiddels ervaren spelersgroep,
aangevuld met 1 debutante, met veel vaart en gevoel voor humor op de planken
werd gezet. Daarbij ondersteund door de souffleuse Geke Hoekstra. Er werd dit
jaar voor het eerst gespeeld op een nieuw metalen podium van de
Voetbalvereniging “de westhoek” op maat gemaakt door Rens van Valkengoed.
Aan het stuk speelden mee:
Anja Roos als de poetsgrage Nellie Schalk
Gert Thomas als haar eigengereide man Peter Schalk
Nellie’s vader: opa Gooyen gespeeld door Kees de Kroon
De bemoeizuchtige buurvrouwen Irma en Wendy Feenstra werden gespeeld
door Gea de Jong en Irene Ydema
Hester de Vries speelt de kraamhulp Agnes Reuver
en Nico Kester is de verliefde ex-patiënt Thomas Tielemans
Hilda Baas speelt de felicitasdame Jolanda
Korte inhoud van het stuk: Nellie en Peter zijn al een aantal jaren getrouwd. Ze
wonen in een aardig appartement. Nellies vader woont bij hen in. Nellie zorgt
voor het huishouden en Peter zorgt voor brood op de plank. De taken zijn goed
verdeeld tot het moment dat de heren zich gaan bezighouden met de manier
waarop Nellie het huishouden doet. Als Peter wil wedden dat hij het huishouden
beter zou kunnen doen, is de boot goed aan. De verwarring is compleet wanneer
er ook nog een aanbidden, een kraamhulp en iemand van de felicitatiedienst ten
tonele verschijnen. Met deze scène, waarin de tekst bijna verloren ging door de
enorme lachsalvo’s in de zaal, kwam er een passend slot aan deze zeer
genoegzame toneelavond.
Het moderne decor werd verzorgd door de bouwers Rens v Valkengoed, Arend
Bron en Jos Vreling en de grime was in handen van Betsie van Veen, Hilda Baas
en Albertha de Ruiter
Naar aanleiding van dit geslaagde stuk is de toneelgroep nog enige malen
uitgenodigd om te spelen op andere locaties.
Het jaarlijkse uitje bestond dit jaar uit een spooktocht en buffet bij Pieter Poot
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