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Diny Klein Hegeman

‘Heerlijk om iemand anders te spelen’
Gastrollen voor Dijkerhoekse dames
Even zaten de productieleider en regisseurs van de Rijssense
Revue afgelopen zomer met de handen in het haar. Onverwacht stapten twee hoofdrolspeelsters van de Revue uit het
gezelschap. Allebei om persoonlijke reden.
RIJSSEN/ DIJKERHOEK - “De
revue was al geschreven”, vertelt productieleider Johan Abbink. Abbink die al vanaf 2001
bij de revue betrokken is, ging
op zoek naar vervanging. Het
grote netwerk dat hij ook bij
andere revues opbouwde
kwam hem dik van pas. “Ja, ik
ga ook graag naar andere
voorstellingen om te kijken
hoe het daar gaat; zoals in
Holten. Bert Aaftink, voorzitter
van het Dijkerhoeks Amateur
Toneel, heb ik gevraagd of hij
ervaren speelsters wist voor
onze revue. Onmiddellijk vielen de namen Ineke Bronninkreef en Heleen ten Have. Ik
heb ze gevraagd om auditie te
doen.” Het enthousiasme
kwam van beide kanten. Ze
zijn aangenomen en helemaal
opgenomen in de groep. “Viej
maakt wat te doon” is geschreven in het dialect. Daar
hebben de spelers geen problemen mee, ook al zijn de
uitspraken nogal verschillend.
Ineke Bronninkreef (51) voelt
zich als een vis in het water bij
de Rijssens Revue. Ik werd gebeld om auditie te doen in het

Kulturhus in Holten en gelijk
aangenomen om een rol te
spelen als Gerrie een ietwat
sullig type. Dat is even wennen want vaak speel ik de
bitch in een stuk. Met revuepartner Oarnd-Jan (Johan Abbink) klikt het goed. Het is
prachtig om op het grote toneel in het Parkgebouw te
staan. De sfeer onderling is
gezellig. Ik voelde me direct
thuis. Dat ken ik ook van het
Dijkerhoeks Amateur Toneel.
Er is wel een verschil dat de

‘PRACHTIG OM OP
GROTE TONEEL IN
HET PARKGEBOUW
TE STAAN’
regels hier wat professioneler
zijn. Om acht uur beginnen is
ook om acht uur en niet kwart
over acht. Het is erg leuk om
ook eens over de grens te kijken”, lacht de speelster.
Ineke begon haar debuut al op
jonge leeftijd bij de CJV, daarna kwam DAT. “Ik heb altijd
leuke rollen gekregen.” Het is

Ineke Bronninkreef en Heleen ten Have uit Dijkerhoek vervullen gastrollen in de Rijssense Revue. Er zijn meerdere voorstellingen in februari in het
Parkgebouw in Rijssen.

heerlijk om iemand anders te
spelen.” Ze is ook bekend met
vriendin Heleen ten Have als
duo Bep en Toos.
De Dijkerhoekse Heleen ten
Have (54) was al evenzo verrast door het verzoek van Ab-

bink om auditie te willen doen
voor de Rijssense Revue. “Het
was toch wel spannend toen
het doordrong dat het voor de
revue zou zijn in het Parkgebouw. Een nieuwe uitdaging.
Het was wel even wennen,

want je kent niemand.” Ook
Heleen heeft de ervaring dat
het klikt in de groep. Ook hier
is net als bij DAT gezelligheid
en humor. Op toneel speelt ze
Dientje, de vrouw van Wilm
(Wim Pluimers). Heleen heeft

als 15-jarige toneelervaring
opgedaan bij de toneelvereniging in de buurtschap Oxe.
Vervolgens bij de toneelgroep
in Colmschate. Toen ze in Dijkerhoek kwam wonen werd
ze in 1995 lid van DAT.

