
Jaaroverzicht 2016 

Nieuwjaar 

Met de gebruikelijke Nieuwjaarsborrel op 6 januari gaat ons toneeljaar van start. We 
bekijken de week daarna gezamenlijk de DVD die Mayckel weer zorgvuldig en 
professioneel gemaakt heeft. De evaluatie, die eigenlijk ook voor die avond gepland staat 
komt te vervallen. 

Algemene ledenvergadering 

Tijdens de algemene ledenvergadering geeft de PR commissie aan te willen stoppen. 
Uiteraard willen zij alles goed overdragen en adviseren en helpen waar nodig. Bedankt 
commissie voor de prachtige club sponsoren en vrienden die jullie aan onze vereniging 
verbonden hebben. 

Productie 2016 

27 januari doet Raoul zijn intrede als regisseur voor de productie 2016. Er gaat een 
nieuwe wind door de vereniging qua regie. We zijn verrast door zijn manier van werken 
maar de geluiden van de leden zijn positief. Verrassing, verandering, vernieuwing! 
Allemaal woorden die passen bij deze regisseur en deze productie. Op 10 februari starten 
de repetities en beginnen we met “Swing” geschreven door Jorg van den Kieboom. Het 
stuk is nog niet helemaal af, wat ons in eerste instantie zorgen baart. Dit blijkt niet 
nodig. Raoul weet wat hij doet en samen met de spelers ontstaat “Jachtseizoen”. 

Feest 

Voor de tweede keer op rij staat onze jaarlijkse feestavond vóór de zomervakantie 
gepland en wederom is de opkomst maximaal. Het is een topdag. We starten om 16.00 
uur en worden gastvrij onthaald in de tuin bij Hennie en Jan. Het weer is heerlijk en al 
snel worden we door de feestcommissie aan het werk gezet. In groepjes gaan we een 
lied instuderen en uitbeelden. Geen probleem voor een toneelvereniging die ook van 
zingen houdt. Ook de partners zijn voor geen kleintje vervaard. Het worden geweldige 
optredens. 

Onderscheiding 

Het hoogtepunt van het feest is de komst van de wethouder. Op aanvraag van de 
voorzitter reikt zij de vrijwilligerspenning uit aan Jo en Wim. Het is spannend. Komt de 
wethouder op tijd? Hoe krijgen we de familie van Jo en Wim onopvallend binnen. Hebben 
de heren niets in de gaten? Maar alles komt goed en het is een grote verdiende 
verrassing voor Jo en Wim. 

Laatste repetitie 

Na deze mooie dag nog één repetitie voor de vakantie. Het is erg warm op den hoizulder. 
De schrijver komt kijken en het is “peentjes zweten”. Maar we worden beloond. Na de 
repetitie strijken we neer op het terras en worden we verwend door René en Geert met 
verse eigen gesneden en gebakken frites met een snack. Een heerlijke afsluiting. 

Kaartverkoop 

In augustus start de digitale kaartverkoop. Het is even wennen maar het werkt. 



Dorpshuis 

Na de vakantie settelen we ons in het dorpshuis waar een begin gemaakt wordt met het 
decor. Het is even wennen maar als alle deuren erin zitten valt alles op zijn plaats. Met 
man en macht wordt er onder leiding van Jan gewerkt. Nieuwe vloerbedekking erop, 
verrijdbare bank op rail. Op Acht kan alles. Tot het laatst blijven we bezig maar het 
resultaat mag er zijn. 

Uitvoeringen 

Omdat we wat vroeger in het jaar spelen komen de voorstellingen met rasse schreden 
dichterbij. Na een week van flyeren houden we 12 oktober een try-out voor een klein 
genodigd publiek. We zijn aangenaam verrast door de reacties, maar zijn toch nog 
enigszins onzeker. Tijdens de generale op 26 oktober valt alles op z’n plaats en hebben 
we het gevoel dat het goed zit. 

Intussen heeft Rita zich weer bij ons gevoegd evenals Mayckel, Herman en Mart. Onze 
trouwe begeleiders voor grime, film en foto. 

We kunnen terugkijken op 6 mooie uitvoeringen waarbij 3 jagers hun opwachting 
maakten. Dit zette de gasten op het verkeerde been en dat was ook de bedoeling. Het 
publiek was verrast, ‘het was anders, nieuw’ waren de reacties. Deze woorden lopen als 
een rode draad door de productie van ‘Jachtseizoen’. 

Afsluiting 

Na het opruimen en afbreken in het dorpshuis op maandag 7 november komen we op 
woensdag 16 december bij elkaar voor een evaluatie en etentje. Na een korte evaluatie 
gaan we op ‘den hoizulder’  gourmetten en we krijgen weer de lekkerste dingen 
voorgeschoteld.  

Kerstmarkt 

Onze laatste activiteit voor dit jaar is de kerstmarkt op 18 december. Voor de zesde keer 
zijn we van de partij. Om half 10 starten we met opbouwen. Er zijn genoeg mensen en 
we zijn intussen zo geroutineerd dat we ruim op tijd klaar zijn. We hebben dit jaar wat 
meer concurrentie op het gebied van eten maar het publiek weet onze tent weer te 
vinden. Het is gezellig druk en we doen goede zaken. Een mooie afsluiting van ons 
toneeljaar. 
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