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ESPELO – Bij de voortdurende wed-
ijver tussend dorp Dijkerhoek en
buurtschap Espelo, heeft de laat-
ste weer een puntje binnenge-
haald. De openluchtvoorstelling
in Espelo is net een paar maan-
den eerder dan de uitvoeringen
in Dijkerhoek. „Zie het als een
sportieve tweestrijd”, lacht San-
dra Herbig, als ware ambassadeur.
Relativerend: „Dijkerhoek heeft
vier of vijf uitvoeringen, wij
twee.”
Wedijver of niet. Espelo weet in
ieder geval punten te scoren waar
het gaat om onderlinge betrokken-
heid en gemeenschapszin. Als op-
warmer van de jaarlijkse feesten
is het deze keer geen Splose Re-
vue die in de feesttent als luchti-
ge en vermakelijke opening dient.
Espelo pakt dit jaar letterlijk uit.
Op het feestterrein achter de tent,
tegen de bosrand aan, vindt voor-

afgaand aan de feesten een impo-
sant openluchtspel plaats. Een tri-
bune met plek voor 650 toeschou-
wers, geeft regisseur Marc Fraser,
wijzend naar het omringende wei-
land, aan. Er tegenover een levens-
echt decor, inclusief huizen en be-
strating. De vrijwillige hulptroe-
pen in de buurtschap hebben
flink in de bus geblazen. Het mar-
keert het moment waarop het
Splose School- en Volksfeest en
de Splose Revue een mooi jubi-
leum te vieren hebben. Voor het
veertigste achtereenvolgende jaar
hebben de feesten plaats. En ook
precies veertig jaar aaneen is er de
revue. Daarvoor waren er ook al
voorstellingen, weet Herbig. „In
die tijd zat er steeds een lange pe-
riode tussen, van eerst vijf en la-
ter twee jaar. Sinds de jaren zeven-
tig is het net als de feesten een
jaarlijks spektakel.”
Dat uitgerekend deze feestuitvoe-
ring niet op de gebruikelijke vrij-
dag is heeft een heel eenvoudige
reden: voetbal. Op 13 juni speelt
het Nederlands elftal tegen Span-
je. De organisatoren van het open-
luchtspel zijn heel praktisch uitge-
weken naar de woensdag en don-
derdag ervoor.
Twee uitvoeringen met, als het
volle bak is, in totaal zo’n dertien-
honderd toeschouwers. Het is
geen kleinigheid. Twaalf jaar gele-
den is er voor het eerst een derge-

lijk openluchtspel op poten gezet.
Dat was ter gelegenheid van het
100-jarig bestaan van de Bos-
school. De spelers van toen zijn
ingeschakeld om ook deze keer
het geheel tot een succes te ma-
ken. Naast de vaste kern van de
Splose Revue hebben ook enkele
leerlingen van de Bosschool een
rol in de opvoering.
Kats van de wieze heet het spel,
dat is geschreven door het gele-
genheidsduo Marieke Grooten-
huis en Erik Markvoort. Een span-
nend verhaal doorspekt met hu-
mor, typeert Markvoort het stuk.
Heel herkenbaar voor de bewo-
ners van de buurtschap, maar ook
voor toeschouwers die niet inge-
wijd zijn in de ‘geheimen’ van Es-

O
osterse verkeers-
taferelen in Hol-
ten!? Volgens
Frans Noordam
wel. De Holtense

liberaal scandeerde het dins-
dagavond in de vergadering
van de gemeenteraad, daarbij
doelend op de verkeerssituatie
in de kom van het lieflijke
dorp. N weet ik niet hoe ver de
actieradius van Frans ooit
heeft gereikt, maar voor ooster-
se verkeerstaferelen moet je -
zelfs gezien vanuit gene zijde
van de IJssel - toch echt niet in
Holten zijn. Zonder nu mezelf
te willen prijzen met coups à la
poitrine, meen ik toch het een
en ander te weten over ooster-
se verkeerstaferelen. Ik heb ze
gezien en ondergaan van grof-
weg Sicilië (hoewel dat eerder
zuidelijk is) tot en met Indone-
sië. In Egypte, bijvoorbeeld, is
een normaal taxiritje al min-
stens zo enerverend als The
Texas Chainsaw Massacre. Maar
als je een beetje enthousiaste
chauffeur vanaf de achterbank
‘jalla! jalla!’ toeroept en tegelij-
kertijd met een extra vijf pond-
biljet als fooi wuift, dan krijg je
pas echt de rit van je leven.
Dus ‘oosterse taferelen’ in Keu-
nedarp? In een doodgewone
Holtense week zitten vrij veel
dagen waarop je, zonder ernsti-
ge materiële schade of beëindi-

ging van mensenlevens te ver-
oorzaken, een houwitzer door
de lengte van de Dorpsstraat
kunt afschieten. Daarvan nog
afgezien is de oplossing voor
de ‘oosterse taferelen’ van
Noordam relatief eenvoudig.
Maak de Dorpsstraat tussen de
Kolweg/Kerkstraat en de Sta-
tionsstraat verboden gebied
voor auto’s. Natuurlijk zullen
winkeliers het daar niet mee
eens zijn, maar hun standpunt

is achterhaald. Het is proefon-
dervindelijk allang bewezen
dat een autovrij centrum meer
publiek trekt, vooral als er
rondom voldoende parkeergele-
genheid is. Winkelen is tegen-
woordig, zeker met de niet te
stuiten groei van online shop-
pen, vooral beleving, compleet
met terrasemotie. Het ware
goed als de lokale neringdoen-
den daarop zouden inspelen,
om niet de beste stuurlui aan
wal te worden. Dus...jalla, jalla!

RIJSSEN – Hoewel Tennisclub De
Mors er net als eerste is neergestre-
ken ziet voorzitter Luit Meijer van
de Sportraad Rijssen-Holten de uit-
eindelijke contouren van het sport-
park Het Opbroek al duidelijk voor
zich. Een sportpark waar, volgens
Meijer, niet alleen de voetbalvereni-
gingen RKSV en Rijssen Vooruit
domicilie zullen kiezen, maar ook
Schaats- en Skeelervereniging Rijs-
sen.
De club, die thans zo’n 150 leden
telt, vierde gisteren met een recep-
tie op het terrein van de ijsbaan
aan de Molendijk Noord het 100-ja-
rig jubileum met een teceptie voor
genodigden. Harry Oosterhuis van

de afdeling Overijssel van de
KNSB sloot zich min of meer bij
de woorden van Meijer aan door
een oproep te doen aan de aanwezi-
ge politici de voorwaarden te
scheppen waaronder de SSV Rijs-
sen zo snel mogelijk een goed geou-
tilleerde baan krijgt waar ’s win-
ters op kan worden geschaatst en ’s
zomers geskeelerd. Voorzitter Be-
rend op den Dijk waardeerde de
positieve woorden en leidde het ge-
zelschap na het officiële gedeelte
het clubgebouw binnen waar een
expositie over honderd jaar schaat-
sen stond opgesteld. Vandaag kan
het publiek van 10.00 tot 14.00 uur
de tentoonstelling bezoeken.

MARKELO/RIJSSEN-HOLTEN – Solex-
team The Spitfires uit de Hof van
Twente en Rijssen-Holten gaat
morgen weer op pad. De club ver-
trekt om 11.00 uur bij de Venne-
bekke aan de Stationsweg 33 in
Markelo voor haar voorjaarstocht.
Wie mee wil tuffen, kan zich mor-
genochtend vanaf 10.30 uur in-
schrijven bij de startlocatie. De
tocht is ongeveer zestig kilometer
lang. Meer info op de site:

www.solexteamthespitfires.tk

RIJSSEN – Het succesvolle komie-
kenkwartet Comedy Express
komt vrijdag naar café De Tijd
aan de Haarstraat 50.
De Comedy Express bestaat uit
Thijs Kemperink, Victor Luis van
Es, Johan van Gullik en Tom Slig-
ting. Kemperink neemt de rol van
spreekstalmeester op zich. Het op-
treden begint om 21.00 uur.
Meer informatie is te vinden op
de website van het café.

www.danscafedetijd.nl
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� In een tent had gistermiddag het officiële gedeelte van de jubileumviering van SSV Rijssen plaats. foto Lars Smook
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pelo is het een aantrekkelijk
avondje uit. „Vol sfeer van wel-
eer”, rijmt Herbig spontaan.
Centraal staat een smidse. Marc
Fraser wijst naar een pand schuin
aan de overkant, dat model stond.
Het verhaal is een mengeling van
feiten en (veel) fictie. „Een kwink-
slag naar de geschiedenis.” Met
oldtimers, passende (hippie)uit-
dossing en herkenbare attributen
worden de jaren zeventig tot le-
ven gewekt. „Het speelt in zo-
maar een buurtschap. De plaatse-
lijke smid wil met pensioen en
heeft z’n smederij te koop gezet.
Het is het begin van veel getouw-

trek. Het gaat over zaken die het
het daglicht niet kunnen verdra-
gen. Er zijn mooie vtrouwen in
het spel en tussendoor maken bu-
ren elkaar het leven zuur,” schetst
Fraser enkele elementen van het
spel. Hoe het afloopt houdt hij
wijselijk voor zich. „Het wordt
een verrassende ontknoping.”

De kaartverkoop voor Kats van de wieze is
begonnen. De voorstellingen zijn op 11
en 12 juni. Entree kost 12,50 euro, kinde-
ren 7,50 euro. Voorverkoop bij Blokker in
Holten, café Vosman in Nieuw-Heeten en
bij ’t Bonte Paard in Dijkerhoek en via
website www.openluchtspelespelo.nl

Het blijft bijzonder: een buurt-
schap zonder kern, en toch een
hechte gemeenschap die op aller-
lei manieren van zich doet spre-
ken. Met het paasvuur als meest
bekende hoogtepunt. Maar ook op
andere ludieke manieren houden
de bewoners van recordpresta-
ties: hooivork gooien, de grootste
pannenkoek. Sandra Herbig, gebo-
ren in de buurtschap, wegge-
weest en weer teruggekomen

weet een onmisbare schakel te
noemen in de verbondenheid.
Geen Espelo zonder Bosschool. Sa-
men met het buurtschapshuis is
het de basis. „Daar zijn de vrien-
dengroepen begonnen waarop zo-
veel activiteiten bouwen: de re-
vue, het paasvuur, de wagens
voor de optocht. Als je er als
ouder je gezicht laat zien word je
meteen gestrikt voor activiteiten.
De school verbindt.”

Vertegenwoordigers van ver-
zekeraar Univé hebben gym-
sportvereniging deze week
verrast met een plankoline,
een kruising tussen een ge-
wone springplank en mini-
trampoline. Dit springtoe-
stel is afgelopen turnseizoen
ingevoerd bij regionale en
landelijke turnwedstrijden
van de KNGU, onder meer
om blessures zoveel moge-
lijk te voorkomen.

Raadslid Ria Bakhuis (Bur-
gerBelang), voorzitter Irene
Kamphuis-Van Nijen van
Plaatselijk Belang Egede,
Hancate, Eelen en Rhaan en
een leerling van de protes-
tants-christelijke Jan Bar-
bierschool onthullen maan-
dagmiddag een plaquette op
de kruising van de Conincks-
erve- en Knollenhaarweg
als officiële markering van
het middelpunt van de pro-
vincie Overijssel. Het mid-
delpunt valt hier samen met
het Pieterpad. De coördina-
ten van de locatie (x 225522
en y 493394) zijn opvallend
genoeg van voor naar achter
en omgekeerd hetzelfde.
De onthulling markeert het
eind van het provinciale pro-
ject ‘O’, waarbij een grote cir-
kel op de kaart van Overijs-
sel werd getrokken om het
middelpunt te bepalen. Er
staat hier reeds een zitbank
rondom een boom.

De bibliotheek Rijssen in de
Hoge Wal houdt volgende
week zaterdag een juridisch
inloopspreekuur. Tussen
11.00 en 15.00 uur geeft een
juriste van het Enschedese
kantoor Camps Advocatuur
gratis advies aan bezoekers.
Zij is gespecialiseerd in ar-
beidsrecht, huurrecht, fami-
lierecht en consumenten-
recht.
Meer informatie is te vin-
den op de site van de bieb:

bibliotheekrijssenholten.nl

RIJSSEN – Aan de Veendijk 4 is het
op Hemelvaartsdag weer goed toe-
ven voor wandelaars. Daar staat
donderdag vanaf zes uur ’s och-
tends de Dauwloop op het pro-
gramma. De tocht is vijf kilome-
ter lang en voert onder meer door
het gebied Overtoom-Middel-
veen. Deelnemers hebben de mo-
gelijkheid om tijdens de wande-
ling een kijkje te nemen in de
nieuwe natuur van het gebied. Te-
vens wordt de vogelkijkhut van
de familie Altena bezocht.
De loop duurt tot ongeveer acht
uur. Wandelaars betalen 5 euro.
Kinderen in de leeftijd tot en met
12 jaar mogen voor 3 euro mee.

NIJVERDAL – De plaatselijke afde-
ling van de Katholieke Bond van
Ouderen houdt woensdag een
fietstocht. De fietstocht start bij
het clubgebouw van De Zweef
aan de Koersendijk. Opgeven voor-
af is niet nodig.

‘Plankoline’ Univé:
geschenk Fysion

Midden provincie
gemarkeerd

Juridisch spreekuur
in de bibliotheek

Bosschool als bindmiddel

� In een bijna levensecht decor wordt vrolijk geoefend voor het grote openluchtspel dat 11 en 12 juni wordt gehouden in de buurtschap Espelo. Een theater-
stuk met humor en spanning waaraan jong en oud een bijdrage leveren. foto Bert Kamp
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