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Na het opstappen van enkele leden na het openluchtspel van 2008 kregen wij te maken 
met een tekort aan spelers. Gelukkig was toneelclub Dindoa uit Vaassen bereid om voor 
ons een binnenstuk te spelen in november 2008. 
Omdat de aanwas in 2009 minimaal (lees niets) was besloten wij voorlopig geen 
binnenstukken meer te spelen en al onze energie in een tweejaarlijks openluchtspel te 
steken. Voor een openluchtspel zijn eenvoudiger (gast)spelers aan te trekken. Vol goede 
moed begonnen wij met de voorbereidingen van het openluchtspel 2010. Een dertigtal 
boekjes werden gelezen om een mooi stuk uit te zoeken wat bij onze bezetting past. 
Twee nieuwe spelers werden gevonden: Erik Schimmel en Theo Dollenkamp 
(oudgediende). Een souffleur werd gevonden in de persoon van Anneke van Eikenhorst, 
ideaal voor iemand met haar stemvolume. Als regiseur werd Tonnie IJsseldijk 
Aangetrokken: streng en eigenzinnig, iets wat deze groep wel kan gebruiken. Tribune, 
aggregaat, toiletten e.d. werden vastgelegd, decorbouwers stonden te springen om aan 
de slag te gaan. 
Van KERN MET PIT hadden wij een bedrag ter grootte van 1000 euro toegezegd 
gekregen om bij te dragen in de kosten. Na een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst zouden 
wij eind januari onze eerste repetitieavond houden. 
Helaas, een week voor deze avond kregen wij een e-mail van Theo Dollenkamp dat hij 
zich terug moest trekken. Hij was te druk met andere zaken en zat niet lekker in zijn vel. 
Tijdens de zoveelste crisisvergadering die daarop volgde bleek bij een aantal personen, 
die hier alweer veel uren in gestoken hadden, de maat vol, noem het maar 
regelmoeheid. Er was geen 100% motivatie meer om weer op zoek te gaan naar spelers 
en daarom werd besloten om het openluchtspel 2010 af te blazen. 
De personen die wel door wilden gaan zijn nu net de mensen die wel willen spelen maar 
de randzaken aan een ander overlaten. Alle zaken die al geregeld waren werden 
afgezegd.  
 
Wij proberen nu om toch voor 2011 een openluchtspel op de “planken” te krijgen, 
eventueel samen met een andere vereniging die met dezelfde problemen zit. 
Helaas, het is niet anders. 
 
Wij houden jullie op de hoogte.  
 

 


