Pas op voor de buren!!

toneelverslag 2005

Op 4 november 2005 had de toneelvereniging “Samen Een” haar jaarlijkse
uitvoering in het Drafcentrum. Regisseur Henk Ensing had gekozen voor het
stuk getiteld “pas op voor de buren” , een blijspel in 3 bedrijven.
In een sfeervol aangekleed Drafcentrum kon het publiek genieten van de
verrichtingen van de vaste spelersgroep, aangevuld met de debutanten Houkje
Baas en Jochum Hopman, die overigens kunnen terugkijken op een zeer
verdienstelijk toneelspel.
Er was dit jaar een gezonde spanning naar de première toe. Omdat de vakanties
dit jaar laat vielen was er weinig tijd om te repeteren en moest de toneelploeg
vanaf het begin er volop tegenaan om de rollen onder de knie te krijgen. Het
stuk speelt zich af in het decor van een dokterswoning, die smaakvol is ingericht
met antieke meubels. Wederom verzorgd door de decorbouwers Rens v
Valkengoed, Arend Bron en Sjors Vreeling.
Het grimewerk werd verzorgd door Hilda Baas, die daarmee een dubbelrol had
als speler en grimeur, Alberta de Ruiter en Betsie van Veen. En souffleur Geke
Hoekstra zorgde voor de mentale ondersteuning vanuit de bak.
Korte inhoud van het stuk:
Dokter Pil geniet van een welverdiende vakantie die hem, vanwege zijn
jubileum, aangeboden werd door zijn patiënten. Wat de dokter niet weet is dat
zijn buurman, de accountant Jan van Dalen (Nico Kester) en zijn vrouw Klazien
(Houkje Baas) het huis voor 2 weken verhuurd hebben. Kees, agrarier (Kees de
Kroon) en Koba (Gea de Jong) verheugen zich op hun welverdiende vakantie.
Niets wetende van de snode plannen van de buurman.
Maar als zij goed en wel gearriveerd zijn, verschijnt plotseling José (Hester de
Vries) de dochter van dokter Pil, met de bedoeling om dit weekend in het huis
van haar ouders te logeren, voordat zij met vakantie naar Frankrijk gaat.
Buurman Jan heeft probeert de vakantiegangers af te leiden. Maar als zij ’s
avonds weer in het huis terugkeren, is er een vreemd manspersoon. Dit blijkt
Aart schilperoort (Jochum Hopman) te zijn, een vriend van José, die haar wil
verrassen. Koba bedenkt zich geen moment en gaat de indringer te lijf met een
deegroller. Als José de volgende morgen uit bed
komt, vind ze Aart met een enorme buil op de bank. Ze begrijpt niets van zijn
verklaring. Als Klara Koe (Hilda Baas, campingbewoner) ook nog ten tonele
verschijnt is de chaos compleet. Gelukkig loopt alles goed af.
Na afloop van het stuk kon er nog tot in de kleine uurtjes gedanst worden op
muziek van de rockformatie “Line Up”.

Op 25 nov heeft de toneelvereniging voor “Zij actief” gespeeld, en op 27 januari
werd de club uitgenodigd om te spelen voor ANBO Wolvega.
Vanwege een tragische gebeurtenis die onze speelster Hester diep heeft
getroffen, en wat een enorme inpact achterliet op de toneelclub, is er afgezien
van verdere optredens voor andere verenigingen.
Het bestuur heeft besloten om dit jaar het uitje niet te laten plaatsvinden.
Na afloop van de jaarvergadering is er voor een ieder gelegenheid een hapje en
drankje te nuttigen in het dorpscentrum.

