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10 NOORDOOST-TWENTE

door Stephan Scheper

WEERSELO – ‘Mijn naam is Bé Donde-
ren. Ik heb hier op het erf een rood
voertuig gesignaleerd zijnde een auto-
mobiel.’ Mathilde Geerds staat nu
een kwart eeuw op de planken
met de Weerselose Toneelvereni-
ging (WTV), maar haar eerste
tekst op het podium is ze nooit
vergeten. Ineke Wolbers heeft ook
al zo’n goed geheugen. „Mijn eer-
ste rol, ongeveer tien jaar geleden,
was een tante uit Amerika. Met
een enorme hoed kwam ik het po-
dium op. Hello everybody, daar ben
ik dan weer.”
Geerds en Wolbers behoren tot de
harde kern van de Weerselose To-
neelvereniging. Ze zijn niet alleen
actief op de planken, maar ook als
bestuurder. Van de circa 25 WTV-
-leden zijn er zo’n vijftien beschik-

baar voor een rol. „Op de jaarver-
gadering wordt altijd gevraagd
wie er een rol wil hebben. Als we
weten hoeveel mannen en vrou-
wen er zijn, gaan we op zoek naar
een passend stuk. De casting doen
we aan de hand van de rollen.”
Normaal gesproken zijn de beide
vrouwen altijd in voor een rol.
Geerds liet het alleen ‘afweten’ in
de jaren dat ze in verwachting
was van haar (drie) kinderen:
„Soms denk je wel eens: ik sla een
jaartje over. Heb je even geen zin
in een repetitie. Maar uiteindelijk
wil je dat helemaal niet. Je wilt
toch graag een rol, je wilt weer op
de planken staan.”
Elk jaar wordt een nieuw stuk ge-
bracht: twee avondvoorstellingen
en een matinee. „Je moet er van
houden, want het zijn altijd blij-
spellen. De mensen willen kun-
nen lachen. Liever geen zware
kost. Er hangt een aura van kneu-
terigheid rondom dit soort toneel-
avonden. Er wordt geoberd tij-
dens de voorstelling en er is een
verloting. Maar dat kneuterige
heeft ook weer z’n charme.”
Geerds en Wolbers leggen uit hoe
het komt dat alle toneelverenigin-
gen in Noordoost-Twente eind no-
vember de planken op gaan: „Wij
hebben dertien weken nodig tot
de uitvoering. Voor de zomerva-
kantie krijgt iedereen een boekje
mee om zijn of haar rol te leren.

Na de vakantie beginnen we met
repeteren. Kies je voor een latere
datum, dan kom je met Sinter-
klaas, kerst of carnaval te zitten.
Eerder is ook geen optie. Dus kom
je automatisch in deze periode te-
recht.”
Toneel hoort bij de Weerselose tra-
dities, durven de amateur-actrices
te stellen. „Als ’t er niet zou zijn,
zouden de mensen het missen.
Een vaste groep komt altijd. Vorig
jaar moesten we zelfs stoelen bij-
halen”, meldt Ineke.
Ondanks al haar podiumervaring
wordt Mathilde nog steeds een tik-
keltje nerveus als bepaalde perso-
nen in de zaal zitten. Zeker als die
bezoekers een toneelachtergrond
hebben en kritisch toekijken.
„Het is makkelijker om voor
vreemden te spelen. Vorig jaar zat
een van m’n broers in de zaal. Hij
was echt anti-toneel. Hij vond het

WEERSELO – Verzorgingshuis Sint
Jozef in Weerselo beschikt sinds
deze week officeel over een beleef-
tuin. De opening van de tuin is ge-
daan door bewoner Wulferink en
initiatiefneemster Kim Roelofs.
Roelofs kwam tot haar idee voor
een beleeftuin doordat ze vaak op
bezoek ging bij haar oma, die op
de kleine woonvorm bij Sint Jozef
woonde. Ze vond het altijd jam-
mer dat ze niet met oma zomaar
de tuin in kon wandelen. Zo ont-
stond het plan om aan de kant
van de kleine woonvorm een be-
leeftuin te maken.
Een projectgroep, bestaande uit
Kim Roelofs zelf, Ine Kamphuis,

Bert Mulder, Henriët Poorthuis,
Christel Russchenkamp en Jos Le-
liefeld is met het plan aan de slag
gegaan.
Uiteindelijk is de groep tot een be-
leeftuin gekomen die speciaal is
ingericht naar de behoeften van
psychogeriatrische bewoners en
hun veiligheid. De tuin is over-
zichtelijk, prikkelarm en gebruiks-
vriendelijk. Het streven is dat be-
woners op ieder willekeurig mo-
ment van de dag zelfstandig en
ook zonder begeleiding of bezoek
de tuin in kunnen lopen.
Dankzij diverse sponsors en mede-
werkenden kon het initiatief van
Roelofs gerealiseerd worden.

ENSCHEDE – Het Italiaanse restau-
rant Happy Italy opent in maart
een vestiging in Enschede. Het
restaurant komt aan het Willem
Wilminkplein. De keten heeft
meer vestigingen in het land.

OLDENZAAL – Slagerij Kosse heeft
maandagavond in Nijkerk twee
sterren in de wacht gesleept tij-
dens de landelijke finale van Sla-
ger met Ster. In Nijkerk kwamen
69 finalisten bijeen. De slagers
die zich onderscheiden op het ge-
bied van kwaliteit, service, organi-
satie en klantvriendelijkheid wer-
den beloond met een ster.
In de finaleronde kwamen er des-
kundigen onaangekondigd langs.
Ook beoordeelden de finalisten el-
kaar en konden klanten hun stem
uitbrengen. Het eindoordeel van
de jury luidt: „Een zeer mooi am-
bachtelijk bedrijf met veel streek-
en ‘Kosse’-producten uit eigen
worstmakerij, met een zeer gemo-
tiveerd team.”

OLDENZAAL – De armen van voet-
ballers zitten er vol mee. Filmster-
ren, ‘soapies’, maar ook de niet-be-
kende Nederlanders laten zich te-
genwoordig maar al te graag be-
schilderen met inkt. Zo eenvoudig
als je er één kunt laten zetten, zo
lastig is het ’t woord tatoeage op
papier te krijgen. En al helemaal
om de werkwoordvervoeging fout-
loos te noteren. Want is het nou
tatoeëren of tattoeëren?

In het Groot Carmeldictee der Ne-
derlandse Taal streden gisteren de
32 finalisten van de drie Carmello-
caties (Potskampstraat, Lyceum-
straat en Thijlaan) om de titel Spel-
lingkampioen van Oldenzaal. De
finalisten waren als besten uit de
klassikale voorronde gekomen,
waaraan duizend derdeklassers
deelnamen.
In de collegezaal van de middelba-
re school kwamen zij gisteren bij-
een om een tekst over ‘taal in ta-
toeages’ op te schrijven. De leerlin-
gen bogen zich over een dictee en
een taalquiz. Mieke Deckwitz, do-
cent Nederlands, en wethouder
Manouska Molema dicteerden de
tekst.
„We houden dit dictee nu voor de
elfde keer, om leerlingen er op te

wijzen dat spelling ontzettend be-
langrijk is”, verklaart Deckwitz,
die het dictee samenstelde. „Met
ludieke teksten willen we het be-
lang ervan benadrukken.”
Molema gaf de leerlingen mee
hoe belangrijk spelling in haar
functie als wethouder is. „Ik lees
veel stukken, maar als er taal- of
spelfouten in een tekst staan, ver-
dwijnt de inhoud naar de achter-
grond. Het is belangrijk om te veel
te oefenen.”
Na afloop van het dictee legt
Chiel ter Brake (14) zijn pen met
een zucht neer. „Moeilijk hoor”,
zegt de havo-scholier. „Ik heb het
vast niet goed gemaakt. Het
woord tatoeage heb ik al niet
goed. Dat heb ik zojuist op inter-
net opgezocht. De voorronde was
een stuk eenvoudiger. Toen kre-
gen we meerkeuzevragen.” De tie-
ner had een vooruitziende blik en
viel buiten de prijzen.

De vijf winnaars, verdeeld over de on-
derwijsniveaus zijn: Lisa Christenhusz
(B-stroom Potskampstraat); Benjamin
Kleijssen en Luc Blockhuis (C-stroom
TL en BK Potskampstraat); Ruben Bos
(Havo, Lyceumstraat); Lisette Masse-
link (vwo, Thijlaan). Allen kregen een
e-reader.

OLDENZAAL – Metaalhandelaar Lin-
ders hoeft geen dwangsom van
50.000 euro te betalen aan de ge-
meente Oldenzaal. De gemeente
legde de dwangsom op naar aan-
leiding van een uitspraak van de
Raad van State. Het hoogste
rechtsorgaan heeft bepaald dat
Linders moet stoppen met een
groot deel van zijn bedrijfsmatige
activiteiten aan de Loweg. Hij
mag er alleen nog maar ijzer op-
slaan en niet meer sorteren en be-
werken. De gemeente constateer-
de dat Linders de overtreding on-
gedaan heeft gemaakt.
De Oldenzaler is met de gemeen-
te in gesprek over een alternatieve
locatie om zijn werkzaamheden
uit te voeren.

Hoe eerder je
je tekst kent,
des te meer tijd
je hebt voor je
personage

Oud-Oldenzaler Ivo Nienhuis (33) is aan
de universiteit in Groningen gepromo-
veerd tot doctor in de planologie. Hij ver-
dedigde met succes zijn proefschrift Vrij-
heid, Gelijkwaardigheid en Bevoogding.
Hij is oud-leerling van het Twents Carmel-
college, Lyceumstraat.

Het Twents Carmel College
verzorgt jaarlijks het
Carmeldictee, samen met
de bibliotheek Oldenzaal

Het dictee heeft als doel
leerlingen te wijzen op
het belang van een
goede taalbeheersing

Mathilde Geerds, toneelspeler

Geslaagd

Lekker
kunnen
lachen
Toneelclubs staan in deze regio
massaal op de planken. Twee actri-
ces over hun passie voor het toneel.

� Taalkwesties en dicteezinnen kregen de 32 finalisten voorgeschoteld in de
collegezaal van het Carmel aan de Lyceumstraat. foto Charel van Tendeloo
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“

TONEELAVONDEN

Happy ItaliaTwee sterren
voor Kosse

Zwoegen op
Carmeldictee

Dwangsom
Linders van tafel

Sint Jozef in Weerselo
heeft nieuwe beleeftuin
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In de Stiftskerk wordt zondag
vanaf 17.00 uur een taizévie-
ring gehouden. Meditatie, be-
zinning en inspiratie staan cen-
traal in deze viering. Er wor-
den korte teksten uit de Bijbel
voorgelezen en korte liederen
gezongen.

zowaar mooi!” Ineke ziet ook lie-
ver geen vrienden of familie in de
zaal. Op de vraag wanneer de uit-
voering precies was, antwoordde
ze ooit ‘ergens in januari’.
Kwalitatief worden de uitvoerin-
gen steeds beter. De teksten zitten
er goed in, de souffleur hoeft
steeds minder in te fluisteren.
Wat niet wil zeggen dat het altijd
gesmeerd loopt. „Soms moet je
snel kunnen schakelen. Aan één
blik heb je vaak voldoende. We
hebben echter nog nooit een uit-
voering gehad die tekstueel vlek-
keloos verliep.”
Lachend vertellen de vrouwen
over die keer dat het goed mis-
ging. „Je bent acht pagina’s te
vroeg opgekomen, zeiden we zo
zachtjes mogelijk. Ach, het pu-

bliek heeft het vaak niet eens in
de gaten. Op tijd je tekst kennen,
dat geeft rust. Hoe eerder je je
tekst kent, des te meer tijd je hebt
voor je personage.”
Twee leden volgen de artiestenop-
leiding van het roc. Ook de oude-
re leden staan open voor scholing.
„We hebben ooit een masterclass
van John Lanting in Tubbergen be-
zocht. Hij benadrukte toen dat je
moet snappen wat je speelt.” De
vraag of het amateurtoneel in de
regio leeft, laat zich volgens
Geerds en Wolbers makkelijk be-
antwoorden: „Als je ziet dat de to-
neelclub uit Fleringen drie voor-
stellingen in het eigen dorp geeft
en ook nog eens twee in De Bond,
dan moet het antwoord wel ja
zijn.”

In het Duitse plaatse Oster-
wald, bij Nordhorn, vindt zater-
dag een Duits-Nederlandse
vrouwenbeurs plaats. Deelne-
mers zijn vooral startende on-
dernemers uit beide landen
die zich richten op vrouwen,
van bruidsmode tot zelfge-
maakte producten. Ook zijn er
modeshows. De beurs is van
14.00 tot 20.00 uur in het
Dorpsgemeenschapshuis.
De opbrengst - de entree be-
draagt 3 euro - gaat naar de Brot-
korb, de Duitse voedselbank.
Ook andere producten voor de
Brotkorb kunnen tijdens de
beurs ingeleverd worden.

Er wordt vanochtend geen
boom geplant in het Prominen-
tenbos aan de Griekenlandlaan.
De handeling wordt uitgesteld,
omdat Björn Kuipers onver-
wacht verhinderd is. Het is nog
niet bekend wanneer de boom
wel wordt geplant.

In deze regio leeft het toneel ont-
zettend. Die conclusie durft Bob
Schmidtlin uit Rossum best te
trekken. Hij is niet alleen betrok-
ken bij verschillende toneelvereni-
gingen in zijn woonplaats, ook stu-
deert hij theatermanagement aan
de Hogeschool voor de Kunsten in
Utrecht. „Als je ziet hoeveel voor-
stellingen er in deze regio zijn en
hoeveel mensen daarop afkomen,
dan kun je constateren dat toneel
razend populair is.”
Volgens Schmidtlin is dat een
combinatie van kwaliteit en een
gezellig avondje uit. „De toneelver-

enigingen halen een hoog niveau
met hun voorstellingen, mensen
weten dat ze een mooie avond te-
gemoet kunnen zien. Het bezoek-
je aan de voorstelling is haast een
vanzelfsprekendheid voor veel
mensen. Bovendien is het vaak
ook nog in het plat en dat spreekt
ook zeker in de dorpen aan. Ik
was laatst bij de musical Dream
Girls. Heel mooi, maar mijn moe-
der merkte terecht op dat het acte-
ren in die musical niet beter was
dan tijdens de toneelvoorstellin-
gen in Twente. En daarin had ze
nog gelijk ook.”

Lossernaar Ronald Ringenoldus
(35) loopt komend carnavalssei-
zoen samen met Prins Patrick
voorop in de polonaise bij de En-
schedese carnavalsvereniging De
Daaltrappers.
In residentie Partycenter Vrieler,
in Enschede, is het prinsenduo za-
terdag voorgedragen. Secretaris
Ronald Ringenoldus (35) was in
2010 al eens prins van de Daaltrap-
pers. Hij is docent aardrijkskunde
op het Bonhoeffer College en te-
vens gemeenteraadslid namens
D66 in Losser.
Het motto van de heren luidt: met
dit duo voorop zet wie krekkelstad op
zien kop!

Vrouwenbeurs
in Osterwald

Boom moet wachten

Taizéviering

Losserse secretaris
bij De Daaltrappers

� De Weerselose Toneelvereniging
staat drie avonden (21, 22 en 23
november) in zaal Van Olffen met
het blijspel Mister doe-het-zelf. Aan-
vang: vrijdag en zaterdag om
20.00 uur, zondag om 14.00 uur.
Kaarten in de voorverkoop bij ca-
deaushop Wesselink: 6 euro voor
volwassenen en 3 euro voor kinde-
ren van de basisschool.

� Toneelvereniging Klaver uit Dene-
kamp bracht gistermiddag in zaal
Concordia voor het eerst het ‘dol-
komische’ stuk Hond met veren.
De tweede middagvoorstelling is
op 26 november (14.00 uur). Daar-
na zijn er avondvoorstellingen op
21, 22 en 29 november (allen aan-
vang 20.00 uur) en tot slot op zon-
dag 30 november (18.00 uur).
Kaarten zijn te bestellen bij Ellen
Bos (tel. 06 13417161), Veroni Lu-
kens (tel. 853112) en Sylvia Bos-
sink (tel. 351224).

� Gien pottekiekers neudig, geschre-
ven door Herman van der A,
wordt deze maand op de planken
gebracht door Eensgezindheid uit
Overdinkel. Dat gebeurt op vrij-
dag 21, zaterdag 22, vrijdag 28 en
zaterdag 29 november (aanvang
20.00 uur) in het n.h.-verenigings-
gebouw, aan de Hoofdstraat 147.
Voor kaarten tussen 17.00 en
19.00 uur bellen met Dirk Olthuis
(tel. 5360119).

� Met Gen oetkommn met dit in-
kommn heeft het Amateur Toneel
Rossum (ATR) opnieuw gekozen
voor een stuk van het Duitse Ohn-
sorgtheater. De uitvoeringen
staan gepland op vrijdag 28 en za-
terdag 29 november, in kulturhus
de CoCeR. Kaarten kosten in de
voorverkoop 7,50 euro.

� Voor de acteurs en actrices van
De Rommelpot uit Losser zit het
er bijna op. Morgen en zaterdag
(aanvang 20.00 uur) worden in de
muziekschool aan de Diepenbrock-
laan de laatste uitvoeringen van
het najaarsstuk Opa in de kreukels
verzorgd. Net als de voorgaande
voorstellingen zijn ook deze voor-
stellingen reeds geheel uitver-
kocht.

� Later dan de overige toneelgezel-
schappen gaat de 40-jarige Toneel-
vereniging Ootmarsum de plan-
ken op. Het nieuwe stuk is ge-
naamd Eigen aard is goud waard
en is te zien op 9, 10, 11, 16, 17
en 18 januari (matineevoorstel-
ling) 2015. De voorverkoop begint
op 26 december, bij de VVV aan
de Markt. Plaats van handeling is
Ons Gebouw, entree 7,50 euro.

� Beelden van het toneel in Weerselo. Net als in veel andere kernen in Noordoost-Twente leeft het toneel als nooit te voren in het Dinkellandse kerkdorp.
foto Ineke Wolters
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