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door Ronald Vrugteman

RIJSSEN – Ze liep zeker al zes jaar
met het idee rond, maar concreet
werd het maar niet. Henriët Star-
ke (Jet voor bijna iedereen) twij-
felde of haar wens een toneel-
groep op te richten wel een zach-
te landing in Rijssen zou kunnen
maken. „Met alle respect voor de
toneelverenigingen die elk jaar
een klucht op de planken breng-
en; ik wilde toch iets anders. Het
leven is niet alleen maar lachen,
integendeel, het is vooral ook ver-
driet, teleurstelling, eenzaamheid,
ruzie, noem maar op. Dus ja, ook
zware thema’s, maar ik kreeg om
me heen veelal te horen: ‘Zou je
dat nu wel doen, hier in Rijssen?’.
Maar ik dacht: Juist daarom moet
er zoiets in Rijssen komen”, aldus
Jet Starke.
De Rijssense zul je geen kwaad
woord over kluchten en blijspe-
len horen zeggen. Ze begon zelf
in de jaren negentig haar acteer-
carrière bij de Hellendoornse to-
neelvereniging De Blenke en
speelde in 1998 voor het eerst in
de Rijssense Revue. Als Janna, de
dochter van ‘hapskeare’ Geeze,
speelde ze in een flink aantal
shows de vrouw en later de onbe-
storven weduwe van Jans, die er-
vandoor ging om nooit meer te-
rug te keren. Het was dan ook de
artistiek drijvende kracht achter

de revue, Harm Agteresch, die Jet
aanspoorde om door te zetten
met haar idee voor een toneelver-
eniging naar haar inzichten.
„Ik ben daarom in 2010 een cur-
sus theatermaken en regisseren
gaan volgen in Zwolle. En toen
was het nog maar één stap naar
het besluit om een nieuwe toneel-
groep op te richten. Op vakantie
in Zeeland streken mijn man
Freek en ik neer bij een strandpa-
viljoen. Freek wees toen op de
naam van de uitspanning en zei:
„Puur. Is dat geen mooie naam
voor je toneelvereniging?” Ik heb
meteen mijn oudste zoon Hans
(eigenaar van Internet- en recla-
mebureau Bandwerk - red.) ge-
vraagd om TVPuur als domein-
naam te registreren. De website is
binnenkort klaar om online te
gaan. Via Facebook heb ik een op-

roep gedaan voor leden en ik had
diezelfde avond al meer dan twin-
tig reacties”, zegt Jet Starke.
Met voormalig directeur Ton van
Rheenen van Het Parkgebouw zet-
te Jet een auditieavond op touw
en daaruit kwamen uiteindelijk
dertien mannen en vrouwen uit
Rijssen, Nijverdal, Holten, Wier-
den en Vriezenveen naar voren.
„Mensen met, maar ook zonder to-
neelervaring en in leeftijden varië-
rend van 20 tot en met 60 jaar.
Het is een ontzettend enthousias-
te groep en we zijn al bezig met
repeteren voor de eerste voorstel-
ling”, zegt Jet Starke, die zelf geen
rol in het toneelstuk vervult maar
zich beperkt tot het regisseren.
Zij is aanhanger van het zogehe-
ten method acting, een manier van

RIJSSEN – Het is niet direct iets
wat je zou verwachten bij de ope-
ning van een Rijssense boekwin-
kel die voornamelijk christelijke li-
teratuur verkoopt: een vrouw ge-
huld in boerka, vergezeld door
een man in traditioneel Afghaan-
se kledij. Toch is het exotische
tweetal deze woensdag aanwezig
bij de opening van Boekenhuis
Rijssen aan de Elsenerstraat. Ka-
ren Smeijers van de verhuisde
boekhandel glimlacht en legt uit
wat het bijzonder uitgedoste duo
in de nieuwe winkel komt doen.
Het blijkt dat de twee aanwezig
zijn vanwege een boekpresentatie
later op de dag. „Het boek heet
Het Land van de blauwe boerka’s
en is geschreven door een vrouwe-
lijke hulpverlener die een aantal
maanden in Afghanistan heeft
doorgebracht”, legt Karen Sme-
ijers uit. „Het leek ons leuk om
bij de presentatie een culturele il-
lustratie te hebben.”
De man met de traditionele wol-
len ‘pakol’ op zijn hoofd blijkt bij
nader onderzoek ook geen echte
Afghaan, maar gewoon een
oer-Hollandse vertegenwoordiger
van De Banier, de uitgever van
het boek.
„We weten dat met name de boer-

ka’s veelbesproken zijn in Neder-
land, maar we wilden toch graag
iets doen met de inhoud van het
boek”, vertelt Smeijers. „Het eer-
ste exemplaar wordt ook uitge-
reikt aan dominee Den Boer, die
zelf als legerpredikant in Afgha-
nistan heeft gediend.”
Boekenhuis Rijssen verhuisde on-
langs van het oude adres aan de
Entersestraat naar een nieuw
pand aan de Elsenerstraat. „We
merken dat veel boekhandels de
deuren moeten sluiten”, aldus
Smeijers. „We zijn ons toen gaan
oriënteren op de mogelijkheden
en besloten dat uitbreiding de bes-
te optie was. Op die manier spre-
ken we een bredere groep men-
sen aan. Ook buiten de omgeving
van Rijssen.” Echtgenoot Wieger
Smeijers vult aan: „En met uitbrei-
ding bedoelen we zowel het win-
keloppervlak als het assortiment.
We starten nu voorzichtig met de
verkoop van kleine muziekinstru-
menten en binnenkort nemen we
ook e-readers op in onze winkel.
Daarnaast gaan we binnenkort
ook starten met de verkoop van
onze boeken via het internet. Het
was uitbreiden of na verloop van
tijd kopje-onder gaan. Nu kunnen
we weer even verder.”
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De eerste voorstelling van
TVPuur is het toneelstuk
Twee, geschreven door de
Engelsman Jim Cartwright
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‘TVPuur
speelt het
leven’
Niet het zoveelste gezelschap dat
uitsluitend kluchten op de planken
brengt: TVPuur wil het leven spelen.

�

�

Boeken en boerka bij
opening Boekenhuis

Zonder nieuwsmedia 
hadden we zo veel geweten over de eurocrisis

De nieuwsmedia. Je hoofdsponsor

Dit is een boodschap van NDP Nieuwsmedia, de brancheorganisatie voor nieuwsbedrijven waarbij ook De Twentsche Courant Tubantia is aangesloten.

� Na de opening van Boekenhuis Rijssen aan de Elsenerstraat werd het boek
In het land van de blauwe boerka’s gepresenteerd. foto Jeffrey Scholman

TONEEL

Een leuk kado-idee? 
Bezoek onze Lekker Twente-pagina tubantia.nl/lekkertwente
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acteren waarbij een acteur zich
helemaal inleeft in een karakter
door gebruik te maken van zijn ei-
gen emoties en ervaringen. Ster-
ren als Marlon Brando, Paul New-

man en Al Pacino maakten er ge-
bruik van. „Uiteraard op ons ni-
veau willen we als TVPuur in de
huid van een karakter kruipen,
het personage dat je speelt voelen.
We moeten daar nog hard aan
werken want het is heel intensief,
maar de inzet en het enthousias-
me zijn volop aanwezig”, aldus
Jet Starke, die hoopt dat TVPuur
zal aanslaan bij - om te beginnen
- het Rijssense theaterpubliek.
„We willen als TVPuur iets moois
op theatergebied tot stand breng-
en. We hoeven niet bovenaan de
trap te staan, maar willen ook
niet op de onderste trede blijven;
halverwege is wel een mooie
plek.”

TVPuur debuteert op zaterdag 5
april met het toneelstuk Twee in
de kleine zaal van Het Parkge-
bouw in Rijssen. Twee is een tragi-
komedie van de Engelse volks-
schrijver Jim Cartwright.

De ‘nachtburgemeester van Rot-
terdam’, Jules Deelder, heeft het
stuk vertaald in het Nederlands.
Twee speelt zich af in een kroeg,
gerund door een kastelein en
diens vrouw. De kroeg is een tref-

punt voor klanten, ieder met hun
eigen dromen, problemen en te-
leurstellingen en terwijl de echte-
lieden bedienen, laten ze geen ge-
legenheid onbenut om op elkaar
te vitten.
Door alle scènes heen loopt de
verhouding tussen die twee. De
kroeg is als het ware een etalage
van levensverhalen over verdriet,
verlangen, troost en blijdschap

www.tvpuur.nl

Een ouder echtpaar is dins-
dag op straat in Rijssen be-
roofd door twee slecht Ne-
derlands sprekende vrou-
wen. Het echtpaar liep rond
een uur op de Elsenerstraat,
waar het werd aangespro-
ken door de twee vrouwen.
Die vroegen om een bijdra-
ge voor een goed doel. Toen
het echtpaar besloot een gift
te doen, stalen de vrouwen
geld uit de portemonnee.

Koorensemble Vocal Devo-
tion uit Hellendoorn ver-
zorgt zondag 6 oktober een
concert in het kerkgebouw
van de vrije evangelische ge-
meente aan de Grotestraat
in Nijverdal. Er worden ver-
schillende hymnes en liede-
ren uit de Engelse koortradi-
tie ten gehore gebracht. De
uitvoering begint om 16.00
uur. Het koor wordt bege-
leid door orgel en harp.

Kringloopbedrijf ’n Roond-
gaank aan de Nijverheids-
straat in Rijssen doet zater-
dag mee aan nationale kring-
loopdag. Van 9.00 tot 16.30
uur zijn er demonstraties,
modeshows en lekkernijen.
Bovendien wordt er 50 pro-
cent korting gegeven op het
hele assortiment. Ook
wordt de nieuwe aanhanger
die te huur is gepresenteerd.

Stichting Duurzaam Holten
houdt vanavond een voor-
lichtingsbijeenkomst over
duurzaamheid in het Kultur-
hus op de Smidsbelt in Hol-
ten. De stichting geeft sa-
men met de gemeente en
het energieloket informatie
over energiebesparing en op-
wekking van duurzame
energie.
De bijeenkomst begint om
20.00 uur.

RIJSSEN – De familievoorstelling
HANSA!, die komende zaterdag te
zien zou zijn in het Parkgebouw
Rijssen, is verplaatst naar donder-
dag 7 november om 19.00 uur.
In HANSA! wordt op muzikale
wijze de Hanze-geschiedenis
weer tot leven gebracht. Het ver-
haal: een ingedut stadje schrikt
wakker als er een internationale
wedstrijd wordt uitgeschreven:
Wie mag zich Hanzestad van het
jaar noemen?

De voorstelling duurt een uur. Kaar-
ten kosten 7,50 euro voor kinderen
t/m 12 jaar (15 euro voor volwasse-
nen) en zijn te reserveren via de web-
site www.parkgebouw.nl en
0548-544975

Ouder echtpaar van
geld beroofd

Luisteren naar
Songs of Praise

Kringloopdag bij
’n Roondgaank

Voorlichtingsavond
over duurzaamheid

We willen als
TVPuur in de huid
van een karakter
kruipen, het
personage vóelen
Jet Starke

Tennis
HELLENDOORN - Op de tennisparken in
Haarle, Hellendoorn en Nijverdal hebben
184 spelers en speelsters in september
in diverse categorieën gestreden om de
Hellendoornse tennistitels. De finales wer-
den gespeeld op tennispark De Voordam
en hierbij gingen de titels naar:
A (3 t/m. 5): heren enkel: Jort Mensink (TCH),
dames enkel: Esther Slettenhaar (TCN), heren-
dubbel: Roy Beene/Niek Bouwhuis (TCN), da-
mes dubbel: Aniek Slettenhaar/Esther Sletten-
haar (TCN), gemengd dubbel: Arnold
Weteringe/Betteke van Eijk (TCH).
B1 (6): heren enkel: Dennis Masselink (TCH),
dames enkel: Sharon Jannink (TCN), heren dub-
bel: Rick Mensink/Jurgen Wijma (TCN), dames
dubbel: Maaike Galgenbeld/Saskia Hegeman
(TCN), gemengd dubbel: Dennis Stijntjes/José
Mensink (TCH).
B2 (7): heren enkel: Tom Spoolder (Haarlese

TC), dames enkel: Jantien Holsappel (Haarlese
TC), heren dubbel: Willem Maris/Pieter van der
Veen (TCN), dames dubbel: Tineke
Horst/Josephien Kok (TCN), gemengd dubbel:
Robin Wissink/Maaike Galgenbeld (TCN).
C (8 en 9): heren enkel: Martijn Kelder (TCN),
dames enkel: Sabine van den Ende ((TCN), he-
ren dubbel: Jurgen Kruiper/Niek Meijer (TCN),
dames dubbel: Karin ten Broeke/Ria Stolmeijer
(TCN), gemengd dubbel: Arjan ter Avest/Alma
ter Harmsel (TCH).
Jeugd: jongens enkel: Bart Vaarwerk (TCH),
meisjes enkel: Romy Nijhof (TCH), meisjes dub-
bel: Laura IJsselsteijn/Romy Nijhof (TCH).

Ruitersport (1)
RIJSSEN - Bij de clubkampioenschappen
van rijvereniging De Oosterhoffruiters uit
Rijssen is Quincy Langenvoort kampioen
bij het springen geworden voor Britt ter
Harmsel en Sanne Morsink. Dressuurkam-
pioen werd Nienke Pluimers voor Mau-
reen Averesch en Marije Pluimers.

Ruitersport (2)
HELLENDOORN - Amazone Lieke Schut-
ten, lid van de landelijke rijvereniging De

Hertruiters uit Hellendoorn, heeft tijdens
een concours in Ambt Delden met Dalen-
tine een tweede prijs bij het springen in
de klasse B behaald.

Voetbal
NIJVERDAL - Het eerste elftal van voetbal-
vereniging De Zweef speelt zondagmid-
dag de volgende competitiewedstrijd in
en tegen Schalkhaar. Beide clubs staan
op de ranglijst dicht bij elkaar, al heeft
De Zweef wel een wedstrijd minder ge-
speeld. De laatste keer dat zij tegen el-
kaar uitkwamen was in het voetbalsei-
zoen 2010/201. Toen trokken de Nijver-
dallers in beide wedstrijden aan het lang-
ste eind. Het duel op sportpark De Hors-
terhoek begint om 14.00 uur.

Bridge (1)
HELLENDOORN - De leden van de bridge-
club Reggedal bereikten tijdens de vijfde
zitting van de eerste onderlinge competi-
tieronde de volgende resultaten:
Groep A: 1. Kasteel/Verhoeven (63.13%), 2.
Daane/Krukkert (56.88), 3. echtpaar Van Eijk
(56.67). Groep B: 1. Bosselaar/Damsma (64),

2. Van der Haar/Van Keken (61.92), 3.
Beuker/Pierik (57.83). Groep C: 1.
Lemm/Ouwerkerk (62.50), 2. Hofstee/Reijerink
(62.08), 3. Peek/Hakvoort (61.25). Groep D: 1.
Lambert/Meurs (62.75), 2. echtpaar Paalman
(57.50), 3. Oonk/Stehouwer (56.17).

Bridge (2)
ENTER - De leden van de bridgeclub En-
ter bereikten de volgende resultaten tij-
dens de vierde zitting van de eerste inter-
ne competitieronde:
Groep A: 1. echtpaar Hop (69.79%), 2. echt-
paar Verheij (65.63), 3. Van Essen/Groot
(55.21). Groep B: 1. echtpaar Kerkhof (64.17),
2. Velthuis/Wessels (63.33), 3. echtpaar Van
Dorp en Tubbing/Van de Westerengh (57.08).
Groep C: 1. Nieuwenhuis/Velner (72.83), 2.
Looms/Vreriks (60.92), 3. echtpaar Van Boxtel
(56.70).

Dammen
NIJVERDAL - Het tweede team van dam-
club Ravenshorst Nijverdal heeft in de
eerste ronde van de provinciale competi-
tie met 8-4 gewonnen van de damclub
Borne.

Regiosport

� De toneelvereniging Puur is opgericht door Jet Starke (de blonde vrouw linksonder). De leden van TVPuur komen uit Rijssen, Nijverdal, Holten, Wierden en
Vriezenveen en zijn al aan het repeteren voor de eerste voorstelling in april volgend jaar. foto Sophie Egberts
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