
www.tubantia.nl woensdag 16 januari 2013

10| reggestreek

De Protestants Christelijke Oude-
renbond (PCOB) afdeling
Hellendoorn/Nijverdal heeft pastor
J. Uittenbosch uitgenodigd om op
morgenmiddag te spreken over ge-
vangenen in het buitenland. Hij
vertelt vanuit zijn eigen ervaring
als pastor wat gevangen zijn in een
buitenlandse gevangenis kan bete-
kenen voor betrokkenen, maar ook
voor de familie. Behalve communi-
catieproblemen door bijvoorbeeld
de taal en de andere cultuur en
rechtsgang zijn de omstandighe-
den in de gevangenis soms af-
schrikwekkend.
De bijeenkomst wordt gehouden
in Het Centrum aan de Constan-
tijnstraat in Nijverdal en begint
om 14.30 uur, de zaal is open om
14.00 uur.

door Henk Bouwhuis

H et Parkgebouw
speelt een belangrij-
ke rol in het leven
van Hannie Stro-
kap-ter Maat (68).

Niet alleen omdat het de thuisha-
ven is van de revue. Ze groeide
ook op in en rond het Volkspark.
Haar ouderlijk huis aan de Alberts-
dijk stond aan de rand.
Het toneel in de grote zaal van het
Parkgebouw is een speciale plek
voor haar, met zoete herinnerin-
gen. „Prachtig om daar te spelen.
Vroeger zaten we met z’n allen in
één kleedkamer, met een straalka-
chel. Heel gezellig”, lacht ze.
De eerste Rijssense Revue, ‘Joa,
joa, det za wa’ in 1973, kan Hannie
Strokap zich nog goed herinneren.
Ze vertelt dat het gezelschap is ont-
staan uit toneelclub De Gong. „De
Ter Horst Revue, die altijd volle za-
len trok, was er mee gestopt. Toen

dachten wij: dat moeten wij ook
kunnen.” En inderdaad,succes was
er direct. De eerste Rijssense Re-
vue, met muziekvereniging Wilhel-
mina in de orkestbak, trok volle za-
len. En staande ovaties. Dat is al-
tijd zo gebleven.
Vanaf het begin vertolkt ze de rol
van Geeze, een ‘hapskeare’ van
een vrouw. Vooral met haar
schoonzoon Jans heeft ze het aan
de stok. „Dat ligt me beter dan lief

zijn. Lekker van me af bekken,
vind ik fijn. Mijn rol is vanaf het
begin zo gegroeid.” Als schrijver
van de revue had Harm Agteresch
daar de hand in. „Harm bepaalde
zo’n beetje alles.”
Privé is Hannie Strokap totaal an-
ders dan op het toneel. „Vrij rus-
tig”, omschrijft ze zichzelf. „In ie-
der geval buitenshuis”, voegt ze
met een knipoog toe. Haar kleding
is al die jaren niet veranderd. De
sketches speelt ze in jak en rok, af-
komstig van haar moeder Gerrit-
diena. „Vroeger deed me dat niet
zo veel. Maar nu vind ik het heel
mooi. Ik voel me soms net mijn
moeder als ik de kleren aantrek.”
Haar moeder overleed in 2007. „Ze
was de laatste Rijssense die kleder-
dracht droeg.”
Door de jaren heen heeft ze heel
wat meegemaakt met de Rijssense
Revue. Ze vertelt dat ze een keer
achterop de brommer het toneel
op moest. „Mijn rok kwam tussen
de spaken van het wiel. Het ging
net goed.” Ze heeft de regisseur
wel eens gevraagd of haar rol met
jak en rok nog wel paste in de mo-
derne tijd. „Dan kreeg ik te horen
dat het juist zo’n leuke tegenstel-
ling is met jongere spelers.” Dus is
Hannie Strokap nog steeds Geeze.
Met overgave.
Riet Teesselink, die vele jaren de
rol van Dientje speelt, is een vrien-
din van haar. Ook met de andere
spelers staat ze op zeer goede voet.
„Het is een hechte, gezellige groep.
Al 40 jaar. Rond de voorstellingen
hebben we veel plezier met elkaar.
De Rijssense Revue verveelt
nooit.”

Pastor spreekt op
bijeenkomst PCOB

ENTER – Het diamanten echtpaar
Henk Schartman en Dine Geels is
niet van achter de geraniums te zit-
ten. Tegenwoordig niet, maar ze-
ker ook in het verleden niet.
„We zijn met de bus zo ongeveer
door heel Europa geweest”, zegt
Henk Schartman in de woning
aan de Jagersweg in het Enterse
buitengebied.
„We reisden altijd met de Oad,
want dat wist je zeker dat het ho-
tel en het eten goed waren. We
zijn onder meer in Oostenrijk en
Zwitserland geweest; de bergen en
de natuur daar vind ik zó mooi.
Maar ook in Duitsland, Italië, Tsje-
chië, Frankrijk, Engeland en Tur-
kije”, zegt Dine.
„Maar Turkije was niet met de
bus. Daar zijn we met de auto
naartoe gereden. Dat was in 1971.
We zijn toen onder meer in Istan-
bul geweest, een mooie stad. Maar
de controle aan de grens was des-
tijds heel streng; alles werd over-
hoop gehaald. Nu vliegen ze naar
Turkije, maar wij zaten drie dagen
en nachten in de auto. Ook gingen
we er vroeger veel met de caravan
op uit; veelal naar Oostenrijk”,
vult Henk Schartman aan.
Hij en zijn vrouw Dine waren gis-
teren zestig jaar getrouwd, maar
het echte feest is pas zaterdag in za-
lencentrum De Kröl in Enter.
Daar zullen zeker ook broers en
zussen van Dine van de partij zijn.
Die wonen immers vlakbij. Het
aantal adressen aan de Jagersweg
waar de naam Geels op het naam-
bordje prijkt is namelijk zeer

groot. De oorzaak daarvan ligt in
het verleden. De ouders van Dine
hadden aan de Jagersweg een klei-
ne boerderij, maar vrij veel land.
Dine en Henk zelf, maar ook
broers en zussen van Dine hebben
op dat land allemaal een huis ge-
bouwd.
Henk zelf is geen boer geweest. De
82-jarige, die vitaal oogt maar wel
wat last heeft van de rug, is gebo-
ren in Wierden en leerde de Enter-
se Dine (80) kennen op een dans-
avond in het St. Jansgebouw in
Wierden. Dine werkte toen bij tex-
tielfabriek Jannink in Goor en
Henk was als vrachtwagenchauf-
feur in dienst bij overslagbedrijf
Wibbelink, eveneens in Goor.
Na hun trouwen zorgde Dine voor
het huishouden en de kinderen en
Henk kwam via banen bij klom-
penmaker Van Vilsteren en de ge-
meente Wierden uiteindelijk te-
recht bij de IJsselcentrale als elek-
tromonteur.
Het diamanten echtpaar schetst
het huwelijk als een met veel
mooie momenten en enkele zeer
droevige gebeurtenissen, zoals de
dood van hun zoon Johan die in
1992 op zeventienjarige leeftijd ver-
ongelukte met de scooter, en klein-
zoon Dennis die ook bij een ver-
keersongeval in Markelo om het le-
ven kwam. Maar Henk en Dine
prijzen zich gelukkig met hun kin-
deren Gerard, Bennie, Anita en
Dianne, hun zeven kleinkinderen
en hun twee achterkleinkinderen.
„Ze zijn allemaal goed terechtgeko-
men en dat is fijn”, aldus Dine.

‘We zijn met de bus door
heel Europa geweest’

Veertig jaar als
Geeze in jak en
rok op het toneel

RIJSSENSE REVUE

Enterse klomp
Ik ben zoon van een Enterse klom-
penmaker. Ik weet nog dat mijn va-
der destijds de klompen met de
hand maakte. Ik heb bij het maken
van deze klompen, bij het zagen
van de bomen, het kloven van de
bollen, het boren, uitsnijden, be-
trekken en schuren meegeholpen.

Maar wat ik nog nooit heb meege-
maakt is dat mijn vader een met
de hand gemaakte klomp wit schil-
derde. Als laatste bewerking van de
met de hand gemaakte klomp
werd de klomp geschuurd op de
schuurmachine en daarna zag de
klomp er aardig wit uit, maar er
kwam geen witte verf aan te pas.
Ik heb in latere jaren, toen de klom-
pen geverfd werden, mijn vader
ook nooit witte verf zien gebrui-
ken, altijd met geel. Ik weet niet of
het onkunde is van de carnavalsver-
eniging, maar ik kan wel zeggen ‘n
wit gevaarfden kloomp dut mie zeer
an de oogn. Dirk Getkate

Enter

‘Mats ie Mie, Mats ik oe’, is de titel van de 22e voorstelling van
de Rijssense Revue. De première is vrijdag 1 februari in het
Parkgebouw.
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� De nieuwe voorstelling van de Rijs-
sense Revue telt drie debutanten.
Daarbij gaat het om Ardwin van
den Berg en Leon ter Harmsel, die
in de sketches meespelen en Anne-
miek Lubbers. Van den Berg was al
vele jaren actief achter de scher-
men van de revue. Lubbers nam in
2011 deel aan talentenshow X-Fac-
tor. In de revue zingt ze solo en
een duet met Henriët Starke.

� Ook de Rijssense Revue Showdan-
ce-groep, onder leiding van Sarien
Westenberg, is dit jaar weer van de
partij.

� In het Parkgebouw zijn in drie
weekeinden zes voorstellingen van
‘Mats ie mie, Mats ik oe’ gepland.
De première is vrijdag 1 februari.

� Kaarten zijn te bestellen bij het
Parkgebouw of via de website van
de Rijssense Revue, www.rijssense-
revue.nl.

� De entree van een voorstelling be-
draagt 16 euro.

Advertentieverkoop:
tel.: 053-484 28 67
fax: 053-484 23 25
e-mail: verkoop@tctubantia.nl

Brieven (niet langer dan 200
woorden) richten aan:
De Twentsche Courant Tubantia
Postbus 183, 7500 AD Enschede
of lezers@tctubantia.nl
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Dine en Henk Schartman-Geels zijn zestig jaar getrouwd.  foto Lenneke Lingmont
Veertig jaar bestaat de Rijs-
sense Revue inmiddels. Een
van de spelers is er vanaf
het begin af aan bij; Hannie
Strokap. Bij het revue-pu-
bliek beter bekend als Gee-
ze, een strabante vrouw,
niet op haar mondje geval-
len. „Fijn, om lekker van me
af te bekken op toneel.”
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Hermien Dollen verzorgt Zumba
lessen voor kinderen onder de noe-
mer Zumbatomic. Kinderen leren
op een leuke manier de basispas-
sen voor onder andere salsa, me-
renque, cumbia, reggeaton en hip-
hop. De liedjes zijn zeer geschikt
voor kinderen.
Vandaag zijn er open lessen aan de

Grupakkersweg 4 in Hellendoorn.
Van 17.30 tot 18.15 uur is er een les
voor de Little Stars (5-8 jaar), van
18.30 tot 19.15 uur Big Stars (9-12
jaar). Voor meer informatie en aan-
melden kunt u mailen naar dol-
len-konijnenbelt@scarlet.nl.

www.hermien00.zumba.com

In vol ornaat waren de revuespe-
lers al even op verschillende plek-
ken in Rijssen te bewonderen.
Voor het maken van buitenopna-
mes, die in de voorstelling worden
gebruikt.
De naam ‘Mats ie mie, Mats ik oe’,
is ontleend aan een nieuwjaarstoe-
spraak van Jan Bakker, in 2011 als

voorzitter van de Kring Werkge-
vers Rijssen. „Het typeert de Rijs-
sense mentaliteit. Er heerst een
cultuur van mekaar kennen en me-
kaar helpen. Dat is ook zo bij de
Rijssense Revue, waar een ploeg
van 50 vrijwilligers er alles aan
doet om een succes van de voor-
stellingen te maken”, verklaart

voorzitter Johan Abbink van de
Rijssense Revue. Hij behoort tot
het selecte groepje ‘skriewers’, dat
de voorstelling heeft bedacht en
uitgewerkt. Met maar één doel:
het publiek laten lachen en zo een
mooie avond bezorgen. De 22e
voorstelling van de Rijssense Re-
vue telt 22 sketches, zang- en dans-

nummers. Met als speciale act een
illusionist..
Sinds de vorige revue zijn twee be-
palende gezichten in het gezel-
schap ontvallen; Harm Agteresch
en Dick van Corbach. „Harm heeft
de revue artistiek groot gemaakt.
Dick vooral zakelijk”, prijst voorzit-
ter Abbink. „Maar we moeten

door met de revue. Dat was ook
de nadrukkelijke wens van Harm.”
Eén van de hoofdrolspelers van de
laatste decennia, Gerard Zandber-
gen, is er niettemin mee gestopt.
Hij mist Harm te zeer. De spelers
die doorgaan, hebben daar alle be-
grip voor. Want Harm en Gerard
waren twee handen op een buik.

Zumbatomic voor kinderen

NIJVERDAL – ‘Houd cultuur in
stand met een oude krant’. Met de-
ze slogan roept de koninklijke
christelijke muziekvereniging Ad-
vendo uit Nijverdal de plaatselijke
bevolking op om hun oud papier
ook in de nabije toekomst te blij-
ven brengen naar de papiercontai-
ners, die bij het Advendohuis
(Koersendijk) staan opgesteld. De
inkomsten uit oud papier zijn
voor deze muziekvereniging van
groot belang om de huidige koers
te kunnen blijven varen.
„Onze vereniging is gedeeltelijk al-
tijd van deze bron van inkomsten
afhankelijk geweest. De hoge oplei-
dingskosten en noodzakelijke in-
vesteringen in instrumenten zijn
met de normale contributie niet

op te brengen. Het tekort kan niet
alleen uit giften worden gedekt,
vandaar dat onze leden al jaren de
handen uit de mouwen steken om
allerlei acties te houden en een
goed draaiende oud-papierinzame-
ling in stand te houden”, bena-
drukt tweede voorzitter Freddy
Nijen Twilhaar.
Het bestuur van Advendo kijkt
echter met toenemende zorg naar
de succesvolle proeven, die de ge-
meente Hellendoorn in een deel
van het buitengebied en de Krui-
denwijk houdt. Daar staan bij de
meeste huishoudens inmiddels
blauwe papiercontainers, die elke
maand door de gemeente worden
geleegd. Hierdoor wordt veel meer
oud papier ingezameld en ver-

dwijnt er minder in de grijze bak,
waardoor de gemeente aanmerke-
lijk minder kosten hoeft te maken
voor de verbranding van het overi-
ge huisvuil. Traditionele inzame-
laars van oud papier als scholen en
(sport)clubs hebben het nakijken.
Zij zamelen aanmerkelijk minder
oud papier in en worden voor de-
ze inkomstendaling slechts ten de-
le door de gemeente gecompen-
seerd. Advendo vreest dat die blau-
we bakken op termijn ook elders
in Nijverdal en Hellendoorn wor-
den ingevoerd, waardoor de in-
komsten voor inzamelaars als Ad-
vendo sterk zullen afnemen. Wet-
houder Jelle Beintema benadrukt
dat hierover eerst nog met deze in-
zamelaars zal worden gesproken.

Het publiek laten lachen en zo een mooie avond bezorgen

Zorg om papierinkomsten

‘Prachtig om in het Parkgebouw te spelen. Vroeger
zaten we met z’n allen in één kleedkamer, met een
straalkachel. Heel gezellig’

In de nieuwe voorstelling gaat de
Rijssense Revue op reis. De bus, die
vertrekt bij het NS-station, brengt
het illustere gezelschap over de Duit-
se grens.

H E L L E N D O O R N

Op reis

Samen wandelen, samen genieten
Maak een mooie wandeling www.tubantia.nl/doemee

Op het toneel van het Parkgebouw kruipt Hannie Strokap al 40 jaar vol overgave in de huid van Geeze. foto Bert Kamp

Open Dagen

ENSCHEDE: MA 21 JAN
HENGELO:  DI 22 JAN
ALMELO:  WO 23 JAN
VROOMSHOOP: WO 23 JAN
RIJSSEN:  DO 24 JAN

Van 15.00 uur tot 21.00 uur

w w w . r o c v a n t w e n t e . n l / o p e n d a g e n

Hannie Strokap, alias Geeze van de Rijssense Revue


