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Vrijdagavond 3 november  2006 vond de jaarlijkse uitvoering plaats in het Drafcentrum te 
Wolvega. 
Henk Ensing had voor een verrassend stuk gezorgd, waarin maar liefst tien spelers 
voorkwamen. Er werd een klucht opgevoerd, bestaande uit drie bedrijven, getiteld: Kom op, 
we gaan naar Venetië!!!  Mevrouw Verhagen, (Hester de Vries) een alleenstaande, 
vermogende, oudere dame lijdt haar leven in haar mooie huis, met de butler, (Kees de Kroon) 
de huishoudster, (Gea de Jong) en de tuinman, (Gert Thomas). Dit rustige leven wordt 
verstoord, wanneer er een brief komt van een onbekende. Deze brief gooit roet in het eten van 
de snode plannen die Fred, de butler en Nellie, de huishoudster hebben. 
Wanneer mevrouw Verhagen met haar vriendin Lorette Alderwege, (Jacqueline Smeele) een 
paar weken op vakantie naar Venetie gaan, proberen Fred en Nellie te redden wat er te redden 
valt.  
Maar wanneer de nicht van mevrouw Verhagen, Elvira, (Houkje Baas) met haar man Geert, 
(Nico Kester) en dochter Francisca, (Thera Kullberg) langs komen, lijken de plannen van Fred 
en Nellie in duigen te vallen. 
De komst van begrafenisondernemer J.J.J. Verbree, (Jochem Hopman) was ook geen goede 
zet. Buurvrouw Barbara Berkenrode, (Hilda Baas) begrijpt er al helemaal niets van. Tuinman 
Sjaak weet niet goed wat hij hier allemaal aan heeft, maar ……….. 
Eerlijkheid duurt het langst!!!!! 
Het dolenthousiaste publiek genoot met volle teugen van deze klucht, geschreven door Auteur 
Jan Tol & Astrid Baijs.  Het stuk werd voor het eerst vertolkt en de auteurs waren hierbij 
aanwezig.  Thera Küllberg en Jacqueline Smeele hadden dit jaar hun toneeldebuut.  
Geke Hoekstra was de onmisbare souffleur. Het grimewerk werd verzorgd door Alberta de 
Ruiter en Hilda Baas.  De kapsels werden verzorgd door Evelien Thomas. Het mooie decor 
werd gebouwd door Rens van Valkengoed, Arend Bron, Jaring Rijpma en Sjors Vreeling. 
Met een daverend applaus, lovende woorden van onze voorzitter en een bloemetje werden aan 
het eind van zeer geslaagde toneelavond de sponsors en vrijwilligers bedankt voor hun 
bijdrage.  De auteurs kwamen na afloop vertellen, dat ze zeer tevreden waren over de manier, 
waarop de spelersgroep het stuk ten tonele hadden gebracht. Hierna werd er tot in de kleine 
uurtjes gedanst op de muziek van het allround orkest Cosy. 
De toneelclub heeft in februari nog een keer mogen optreden voor de ANBO in zaal Klijnstra 
te Wolvega 
Op 24 maart werd de toneelclub getrakteerd op een gezellig uitje in het dorpscentrum, waarbij 
de stembanden nog getest konden worden op karaoke-muziek. 
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