Uitvoering op 4 november 2011 met het toneelstuk “Komkommertijd”in het Victoria Park.
Het toneelstuk wat opgevoerd werd was een klucht in 3 bedrijven en geschreven door Carl
Slotboom. Het stuk speelde zich af in een plattelands hotel. Mary(Irene Ydema) en
Gerrit(Gert Thomas) hadden een volledig verzorgde vakantie gewonnen met een
kruiswoordpuzzel in de story. Het zou een leuke vakantie worden totdat Gerrit er achter komt
dat zijn vriendin Marion(Heleen Steensma) met wie hij sinds 3 maanden een verhouding heeft
ook een kamer heeft geboekt, die naast hun kamer ligt. Doordat piccolo Frits(Richard Boers)
zich vergist heeft, is de kamer van Marion dubbel geboekt aan Hans(Eelco Jan de Boer) en
Claudia(Janneke Rijpma). Wat rare verwikkelingen met zich meebrengt. Zo komt ook op elk
ongewenst moment Bettina Apeldoorn(Sanne Piest), de journaliste van de Story, de kamers
binnenlopen. De eigenaresse van het hotel Josefien(Carola Mietes) is een pittige tante en gaat
zich met de zaak bemoeien wat nog meer verwarring zaait.
De nieuwe speelsters dit jaar waren Carola Mietes en Sanne Piest, ze stonden op het toneel al
hadden ze nooit anders gedaan.
De regie was in handen van Theo Huismans, soufleur was Marriet Hopman, de grime werd
weer verzorgd door Hilda Baas, Alberta de Ruiter en Evelien Thomas, de decorbouwers
waren Rens van Valkengoed, Arend Bron, Jos Vreeling en Jaring Rijpma. Jaring Rijpma
assisteerde ook bij Meurs ivm het licht. Arend Bron was die dag 40 jaar geworden en werd bij
de uitreiking van de bloemen door de hele zaal toegezongen.
De sponsors werden deze keer niet apart genoemd maar werden met een beamer op de muur
geprojecteerd. Dit was het werk van Jacob Boersma en werd erg positief ontvangen.
Het was een goede uitvoering, iedereen had zijn best weer gedaan. Er waren wat minder
mensen dan vorig jaar, Arie had ongeveer 460 personen geteld met een speciale teller.
In de pauze was er een verloting wat zoals altijd een goede inkomstenbron is. Na afloop kon
men dansen op de muziek van de Musketiers.Hier werd niet veel gebruik van gemaakt
Vorig jaar was men slecht te spreken over de catering, dat was dit jaar goed in orde. De
samenwerking met de mensen van het Victoria Park was prima. We kunnen dan ook op een
geslaagde uitvoering terug zien.
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