Verslag toneeluitvoering op 6 november 2009
Vrijdagavond 6 november vond de jaarlijkse uitvoering weer plaats in het Drafcentrum te
Wolvega.. De zaal zat weer vol en er was ook deze keer weer veel jeugd aanwezig. Jan
Bosma opende als nieuwe voorzitter de avond en er was een speciaal woord van dank voor
Henk Ensing die al 45 jaar lid is van Samen Een en na 25 jaar regisseur te zijn geweest
afscheid nam en opgevolgd wordt door Theo Huismans. Dit jaar werd de regie samen door
Henk en Theo gedaan. Er deden dit jaar 3 nieuwe spelers mee, Theo Huismans, Richard Boers
en Jaring Rijpma(Jaring had ooit eerder bij ons gespeeld) en we hadden een nieuwe souffleuse
Marriet Hopman. Er was gekozen voor het blijspel “Aantrekkelijke heer zoekt dame”, het was
een stuk in drie bedrijven en geschreven door Carl Slotboom.
In het stuk heeft vader Sjef Bruinsma(Theo Huismans) genoeg van de aanwezigheid van zijn
zoon Boris(Gert Thomas) en dringt er op aan dat hij op zichzelf gaat wonen. Boris heeft het
echter prima naar zijn zin en denkt er niet over om weg te gaan.Hij wordt immers goed
verzorgd door zijn moeder Truus (Gea de Jong). Truus haar zuster(Thera Kullberg), die met
haar man (Nico kester) en zoon(Jaring Rijpma) veertien dagen bij de familie Bruinsma komt
logeren, omdat hun huis wordt gerenoveerd weet wel raad. Samen met Truus stelt ze een
contactadvertentie op, zonder dat Sjef dit weet. Sjef die in de schuur een oud motorblok heeft
staan en daar van af wil plaatst eveneens een advertentie, zonder Truus in te lichten. Wanneer
de gegadigden Babette Oosterkamp(Hester de Vries) en Jeroen Brink(Richard Boers)
langskomen, wordt de verwarring wel erg groot als men niet meer weet voor welke
advertentie ze komen.
De rollen zaten er weer goed in en aan het applaus te horen was het publiek weer dik te
vreden.
De regie was in handen van Henk Ensing en Theo Huismans. De souffleur was Marriet
Hopman. De grime was weer keurig verzorgd door Alberta de Ruiter, Hilda Baas en Evelien
Thomas. De decorbouwers waren Rens Valkengoed, Arend Bron, Jos Vreeling en Jaring
Rijpma.
In de pauze was er weer een verloting voor kinderen en volwassenen en na afloop kon er
gedanst worden op de muziek van de Musketiers.
Het was weer een geslaagde uitvoering en een woord van dank voor iedereen die hier aan
meegewerkt heeft.
19 februari hadden we een uitnodiging om te spelen voor de ANBO Wolvega maar dat kon
helaas niet doorgaan omdat Hester de enkelbanden scheurde. Het bestuur vond de
toneelvereniging van Olde/en Nijelamer bereid om het van ons over te nemen.
Het bestuur had voor Henk een lintje aangevraagd en op 29/04/2010 is Henk Ensing benoemd
in de Orde van Oranje Nassau voor zijn werkzaamheden voor de toneelvereniging Samen
Een, de Rk kerk, de Mrs Scholtenschool en jaren Sinterklaas zijn in de Westhoek. Ook Tonnie
Ensing en Grietje Postma kregen een lintje. Na afloop was er een kleine receptie voor Henk
en Grietje in het Dorpscentrum wat door Samen Een en Plaatselijk Belang georganiseerd was.
Op 21 mei was er door het bestuur een barbeque bij Arie Spijksma in de schuur
georganiseerd. Hierbij waren ook oud spelers en speelsters uitgenodigd omdat dit ook het
afscheid van Henk Ensing was als regisseur en alles wat hij voor de vereniging gedaan heeft.
Henk ontving uithanden van het bestuur en iedereen die aanwezig was een schilderij van Bob
van Nijen en een theaterbon en er waren bloemen voor Lydie. Gea de Jong, Hilda Baas, Janke
de Haan,, Tonnie Ensing, Gert Thomas, Andre Smink en Nico Kester deden een stukje over
Henk en hoe het er bij het repeteren aan toe gaat. Iedereen die ooit met Henk te maken heeft
gehad herkende hem erin. Het was ontzettend leuk hoe men dit bedacht had. Jan Bosma,

Simon Brouwer en Wim Kuipers verzorgden de muziek wat ook erg gezellig was. Van
Kerkvoorde verzorgde de barbecue en Trompetter het drinken. Het was een heel gezellige
avond.
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