
Uitvoering op 5/11/2010 met het stuk “Doktertje Spelen’in het Victoria Park 
 
Ruim 500 toeschouwers waren aanwezig bij de jaarlijkse uitvoering van Samen Een in het 
vernieuwde Victoria Park.  Het stuk wat opgevoerd werd was geschreven door Carl Slotboom 
met als titel “Doktertje Spelen” en bestond uit 3 bedrijven. Het decor zag er als een echte 
ziekenhuiskamer uit, er was dan ook weer druk geschilderd en getimmerd door de 
decorbouwers Rens Valkengoed, Jos Vrieling, Jaring Rijpma en Arend Bron Er deden 3 
nieuwe spelers aan mee: Martin Kompaan, Heleen Steensma en Janneke Rijpma. Irene 
IJdema  deed na jaren  niet gespeeld te hebben ook weer mee. 
Het was een verfrissend stuk en het publiek was erg enthousiast. 
De van bankroof verdachte Arie van Zanten (Gert Thomas) is op de vlucht voor de politie, hij 
rent een gebouw binnen en haalt uit een kast een witte jas en trekt deze aan, als hij wil 
vertrekken loopt hij zuster Gerda (Heleen Steensma) tegen het lijf, die in de veronderstelling 
is dat plaatsvervangend dr van Vliet is gearriveerd. Aangezien er voortdurend politie auto`s 
met sirene in de buurt rondrijden blijft er voor Arie van Zanten niets anders over dan doktertje 
spelen. Hij ontmoet  Miep (Gea de Jong) de afdelingshulp die niet op haar mondje is gevallen 
en al gauw in de gaten heeft dat er wat vreemds aan de hand is met dr van Vliet. Dan arriveert 
de bidnon  Petronella(Irene IJdema) die komt helpen ivm personeelsgebrek. Zij heeft nergens 
verstand van en is erg vroom en wereldvreemd. Als dan Annie(Janneke Rijpma) die hoog 
zwanger is en niets van kerels moet hebben op het toneel verschijnt is Petronella helemaal van 
slag als blijkt dat ze geen man heeft maar BOM moeder is. Patient Chris (Eelco Jan de Boer) 
is een vrolijke frans die de Beerenburg in zijn nacht kastje bewaard en maar steeds niet 
geholpen wordt door dr van Vlies. Patient Edwin(Martin Kompaan) komt in het ziekenhuis 
met klachten over zijn mannelijkheid. Hij is rechercheur wat dr van Vlies erg verontrust. 
Broeder Bob(Richard Boers) die wat vrouwelijke trekjes heeft probeert alles in goede banen 
te leiden. Wat veel hilariteit te weeg brengt. De regie was in handen van Theo Huismans en 
souffleuse was Marriet Hopman. De grime was weer keurig verzorgd door Alberta de Ruiter, 
Evelien Thomas en Hilda Baas. 
In de pauze was er weer een verloting wat zo goed liep dat er loten te weinig waren. Na 
afloop kon men dansen op de muziek van de Musketiers  
Omdat we in het vernieuwde Victoria Park speelden, met een nieuwe eigenaar en catering,  
was het voor iedereen even wennen. De samenwerking was prima, al waren er wel wat 
klachten voor de cathering. Al met al kunnen we weer terug zien op een geslaagde uitvoering. 
 
Op 19 februari is de toneelploeg uitspelen geweest voor de Bouwbond FNV 
Noordwolde/Steggerda 
 
Op 16 april 2011 hadden we een gezellige avond in het Dorpscentrum. 
Arie had de barbecue bij van Kerkvoorde besteld wat zoals altijd erg goed verzorgd was, 
Janneke had voor spelletjes gezorgd en Jan Bosma had het spel Hints voor zijn rekening 
genomen. Jacob Boersma was gevraagd om een partytent achter het DC neer te zetten  waar 
men kon barbecuen, en had voor de muziek gezorgd.  Na de koffie werd er direct met de 
barbecue begonnen want er waren voor de tijd al wat alarmerende telefoontjes bij het bestuur 
binnengekomen dat men flauw zou vallen als men niet op tijd eten kreeg. Nadat men genoeg 
had gegeten werd er met de spelletjes begonnen wat erg gezellig was. Vooral het spel Hints 
was niet voor iedereen even makkelijk maar wel vermakelijk. Het was leuk om mekaar weer 
eens te zien en even bij te praten. Een geslaagde avond dus. 
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