
 
 
 
 

Bericht van Toneelvereniging De Vriendenkring 
 
Het wordt spannend! 
 
Gaan de toneeluitvoeringen op 26 en 27 november door? 
 
De Coronabesmettingen lopen gestaag weer op en ook de ziekenhuisopnames stijgen. Vooralsnog 
gaan we ervan uit dat alles door kan gaan. 
 
Na een jaar stil te hebben gezeten zijn we als toneelclub “De Vriendenkring” weer enthousiast aan 
het repeteren. Het blijspel “Alle ballen op Bertha” is uitgezocht mede door Nelie Winter, onze 
nieuwe regisseuse. Er zijn trouwens ook twee nieuwe spelers: Pieter Sierdsma en Annelies Smale. We 
zijn blij met deze nieuwe enthousiaste spelers.  
 
Tijdens het repeteren is het altijd een gezellige boel met hapjes, drankjes en veel gelach, maar de 
uitvoering beloofd ook wat te worden. We spelen een heerlijk, grappig toneelspel waarbij alles fout 
gaat wat maar fout kan gaan. In het verlopen café “De Warme Bal” ruikt het naar oud frituurvet en 
eten bij Bertha is nou niet bepaald een genoegen. Zij raakt compleet in paniek als zij binnen 24 uur 
haar sjofele kroeg om moet toveren tot een exclusief restaurant, want haar rijke neef heeft zijn 
bezoek aangekondigd. Om van hem geld te krijgen voor haar kroeg, heeft Bertha hem jaren geleden 
verteld dat ze een goedlopend, exclusief restaurant heeft. Wat ze echter heeft, is een verlopen, 
verrookte kroeg met weinig klanten. Met diverse typetjes, in het zogenaamde exclusieve restaurant,  
breekt de chaos helemaal uit. 
 
Mits de Coronamaatregels het toelaten, zijn de uitvoeringen op vrijdag 26 en zaterdag 27 november 
in Dorpshuis De Bult, Ter Idzard. In de pauze zijn er weer prachtige prijzen te winnen.  Alleen het 
feestje na afloop zal misschien lastig worden. We hopen na de persconferentie begin november daar 
meer over te horen en laten dit weten via de website van de 3-dorpen, www.ter-idzard.nl. 
 
Het begint om 20.00 uur. Kom wel op tijd in verband met de Coronacheck bij de deur. D.w.z. een 
vaccinatiebewijs of een negatieve test. Dat is wel een voorwaarde om binnen te komen. Voor de rest 
hopen we dat het een beregezellig toneelweekend wordt. 
 
Jij komt toch ook kijken naar “Alle ballen op Bertha”? 
 
 
 

http://www.ter-idzard.nl/

