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We hebben “Mister doe het zelf” nog  gespeeld bij De Groot, TOV en 
afgesloten bij Ordens Belang eind maart. 
We zijn op uitnodiging bij de uitreiking van de Gulden Keper 
geweest. Dit was in Jachtlust in Twello. Daar is ons gevraagd of we 
een klein stukje op konden voeren. Aangezien “Mister doe het zelf” 
nog fris in het geheugen zat, hier een scène uit gepakt.  
Onze feestavond is letterlijk in het water gevallen. We hebben in 
Wilp bij de Kaasboerderij boerengolf gespeeld. Het was koud en het 
regende pijpenstelen. Bij Minie hebben we een BBQ gehad. Het zeil 
kon het regenwater niet aan. Met stokken steeds het water weg 
gedrukt en maar hopen dat iemand dit over zich heen kreeg. Heeft 
ook wel wat zo professorisch. Verder was het goed verzorgd en 
lekker. 
Ria en Gerard zijn aan de slag gegaan met de nieuwe boekjes en 
daar kwam uit “Gekkenhuis in het …… ziekenhuis”.  Eind augustus 
begonnen met repeteren. Wel met hindernissen i.v.m. ziekte Henry. 
Daar deze niet kon spelen heeft Ina na veel overleg heen en weer 
Luuk Breden bereid gevonden om in te vallen. Hij speelt bij DINDOA 
en zij hebben dit stuk ook gespeeld het afgelopen seizoen.  
Bij Hubertus de try-out gespeeld. Daarna in november onze eigen 
uitvoeringen weer. Altijd spannend. Zeker voor Johan Buitenhuis die 
debuteerde. Zoals altijd zijn de 2 avonden goed bezocht. We 
moeten/gaan dit stuk nog 5 keer op voeren, waarvan Henry er 2 
speelt en de anderen 3 weer door Luuk. We hopen dat Henry het 
volgende seizoen weer 100%  mee kan doen. Verder hebben wij 
financieel een goed jaar gedraaid. En dat is ook nodig 
want………………………… 
in 2008 staat er weer een openluchtspel voor de deur. We hebben 
voor 2008 gekozen omdat “Op den Toega”dan 25 jaar bestaat. De 
eerste voorbereidingen zijn al begonnen. Hierover worden jullie op 
de hoogte gehouden in het Teugje nieuws. Onze club van 
vrijwilligers kan zich vast opmaken voor 2008. 
We gaan ervan uit dat we onze volgende uitvoeringen in het nieuwe 
dorpshuis kunnen spelen. We hebben al data gereserveerd (voor ons 
zelf) 23/24 november 2007, schrijf het vast in jullie agenda’s.  
 
Groeten Ina,Marjanne en Trui. 
 


