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HENGELO – Nils Lenting keert terug
als zanger van de Hengelose punk-
rockband de Grolschbusters. Op za-
terdag 10 november is het eerste
optreden met de ‘nieuwe’ zanger
van de band, in De Loods in Barlo.
Lenting is een oude bekende, hij
was tot en met 2009 al zestien jaar
lang voorman van de punckrock-
formatie. In dat jaar besloot hij te
stoppen, mede door drukte met
zijn bedrijf en in zijn gezin. Coen
Evers volgde hem destijds op.
Die maakte dit voorjaar op zijn
beurt bekend te stoppen als zan-
ger van de Grolschbusters. Als re-
den gaf hij aan dat hij een andere
richting op wil met de muziek.

„Coen kon zijn muzikale ei niet
meer volledig bij ons kwijt”, licht
drummer Herbert Jolink toe.
De band moest op zoek naar een
nieuwe zanger, maar verschillende
gesprekken hadden geen resultaat.
Een oproep op de site en in huis-
aan-huisbladen wel. Bij Nils begon
het weer te kriebelen, hij meldde
zich en de band en hij waren er na
een gesprek snel uit.
Jolink zegt dat het verleden van
Nils met de band een voordeel is.
„Het is wel even wennen, maar als
je al zestien jaar met elkaar hebt ge-
speeld, duurt dat wennen niet zo
lang.”

www.gb89.nl

door Hendrik Meijer

DOETINCHEM – Geen strandvakan-
tie, maar vijf weken lang naaien.
Doetinchemmer Dennis Bijleveld
(22) heeft de afgelopen weken
voor de nieuwe act van Dynamic
Dreams alle kostuums ontworpen.
De acrobatiekgroep voert deze
show voor het eerst uit op het
Stadsfeest in Doetinchem. „Ik
werkte vaak van acht uur ‘s och-
tends tot drie uur ‘s nachts”, ver-
telt Dennis. „De kostuums moeten
voor dit weekend af zijn, want we
treden tijdens het Stadsfeest op za-
terdag én zondag op.”
De jonge modeontwerper stu-
deert Fashion & Design Support
bij Rijn IJssel in Arnhem. Hij is
ook actief lid van Dynamic
Dreams. „Het begon op de middel-
bare school, waar we een voorstel-
ling in elkaar hadden gezet. We
klommen in lange, hoge lakens.
Daarna ben ik met een vriend van
mij, Wouter Jolink, verder gaan
trainen. Het werd mij even te veel,
maar toen ik later de draad weer
oppakte, vond ik het gelijk weer
helemaal geweldig. Je leert uitda-
gingen te pakken en angsten te
overwinnen.”
De kostuums die Dynamic
Dreams gebruikt zijn tot de laatste
naad met de hand gemaakt. Het
zijn er zestien in totaal. „Ik heb al
in Havo 5 kleding ontworpen voor

een musical. Op mijn opleiding
heb ik heel veel kansen gekregen
om mij verder te ontwikkelen. En
die heb ik ook benut: ik doe nu
twee opleidingen tegelijk, zowel
Modemaat als Design. ‘Modema-
ters’ laten zien hoe je werk in el-
kaar zit, designers presenteren het
werk aan de producent in sferen
en kleuren. Toen ik aangaf dat ik
beide opleidingen wilde doen,
heeft de Raad van Bestuur van de
school er nog over vergaderd, om-
dat beide stromingen in één jaar
gegoten moesten worden.”
Dat is uiteindelijk gelukt. Een do-
cent heeft Dennis toen opgegeven
voor de Uitblinkerverkiezing, een
landelijke verkiezing voor uitzon-
derlijke MBO-studenten. „Hij
vroeg me waarom ik niet naar de
academie ging. Maar ik denk dat ik
me op deze school beter kan ont-
wikkelen, dan op de mode-acade-
mie. Ook al staat die in Arnhem
erg hoog aangeschreven.”
De drive van Dennis is een inspira-
tiebron voor anderen. „Ik wil
graag mijn klasgenoten duidelijk
maken dat je op school zit voor je
eigen ontwikkeling. Tijdens de zo-
mervakantie heb ik steeds doorge-
werkt, met veel plezier. Ik ben blij
dat maandag de school weer be-
gint. Je moet kansen benutten en
alles aangrijpen om jezelf te verbe-
teren en te ontwikkelen.”

www.ditismbo.nl

WINTERSWIJK – Het Strandbad en
de Strandlodge in Winterswijk
zijn op 7 september de decors
voor de benefietvoorstelling Sound
of Africa. Rutger de Vries, Maartje
Waanders en Audrey Scholte van
Mast verzorgen samen met een
zestal musici Afrikaanse zang en
dans in de openlucht.
De benefietvoorstelling, waarvan
een euro per verkocht toegangs-
kaartje naar Stichting Tandheel-
kundeproject Kenia gaat, staat in
het teken van muziek en zang in
Afrikaanse sferen.
Musicalzanger Rutger de Vries (on-
der andere van Jesus Christ Super-
star) en zangeressen Maartje
Waanders en Audrey Scholte van
Mast brengen in de buitenlucht

(Afrikaanse) pop, gospel en meer-
stemmige zang ten gehore, waarbij
zij worden begeleid door zes pro-
fessionele musici. De voorstelling
duurt twee uur en begint om
20.30 uur.
Bestuurslid van de stichting, tand-
arts Ruud Waanders, maakt twee
keer per jaar samen met collega’s
van tandheelkundig centrum Ver-
hagen en Waanders in Lichten-
voorde een reis naar Kenia. Hier
verlenen zij tandheelkundige hulp
aan met name kinderen.
Ook worden enkele lokale hulpver-
leners door Ruud en zijn team ge-
traind en begeleid in het uitvoeren
van kleine tandheelkundige behan-
delingen. De reis en verblijfkosten
worden door het team zelf bekos-

tigd, maar er zijn fondsen nodig
voor medicijnen.
Tijdens de voorstelling verzorgt de
Strandlodge vanuit verschillende
kraampjes hapjes en gerechtjes
met een Afrikaanse ‘touch’. Ook
zijn Afrikaanse bieren en
Zuid-Afrikaanse wijnen te proe-
ven. Alle hapjes en dranken kun-
nen met munten worden afgere-
kend die ook bij de entree van het
bad verkrijgbaar zijn.
In de voorverkoop kost een kaart-
je 15 euro. Bestellen via e-mail:
soundofafrica2012@gmail.com. Op
de avond zelf kost een kaart 17,50
euro.

Voor meer informatie:
tandheelkundekenia.nl

Regionale Uitblinker is
‘echt blij’ dat maandag
de school weer begint

Zanger keert terug bij
band Grolschbusters

Sound of Africa in Lodge

door Ellen Willems

‘D e zenuwen begin-
nen nu echt te ko-
men.”
Els Simonetti heeft

afgelopen weken de laatste ten-
toonstelling ingericht als directeur
van het Stadsmuseum Doetin-
chem. Het is het afscheidscadeau
van het museumbestuur. „Een ten-
toonstelling die ik naar eigen
smaak mocht samenstellen.”
Het werd de tentoonstelling Zo
gaat water, de Oude IJssel als inspira-
tiebron.
„Ik heb ontzettend lang nage-
dacht”, zegt Simonetti over het on-
derwerp van de expositie. Jaren-
lang stelde ze de tentoonstellingen
samen voor het Stadsmuseum.
„Ik heb altijd voor verschillende
doelgroepen willen werken, maar
ook oud met nieuw willen combi-
neren.” En ook dat moest in ‘deze
laatste’ terugkomen.
Simonetti heeft zes regionale kun-
stenaars uitgenodigd om zich te la-
ten inspireren door de Oude IJssel.
Zo togen vader Paul en zoon Ar-
thur van der Lee naar het Water-
schap om daar kaarten te bekijken
van de loop van de Oude IJssel.
„Technische tekeningen zijn daar.
Maar juist ook afbeeldingen van
de loop van de Oude IJssel die
haast abstracte tekeningen lijken”,
aldus Arthur van der Lee.
De kaarten zijn ingelijst en opge-
hangen. Met daarnaast de abstrac-

te werken van Arthur en in het
midden van de ‘Van der Lee-ka-
mer’ een installatie van Paul.
„Hij heeft mij meegenomen naar
de Oude IJssel waar ik een mandje
met daarin een tekening van de
loop van de Oude IJssel moest los-
laten. Ik moet onthechten van
hem,” zegt Simonetti.
Van der Lee bouwde een installa-
tie met foto’s van dat moment,
kaarten van de Oude IJssel en zelfs
het verband tussen de Achterhoek-
se rivier en aboriginals. „Van der
Lee vindt dat we zuinig moeten
zijn op de aarde”, geeft Simonetti
de kern weer.
Daan van Tricht, ‘ook een jonge,
eigentijdse kunstenaar’, reageert
met zijn eigen werk op schilde-
rijen en tekeningen van oude Ach-
terhoekse meesters. Deze Achter-
hoekse schilderijen maken deel uit
van de permanente collectie van
het Stadsmuseum Doetinchem. Ze

hebben allemaal de Oude IJssel als
onderwerp. Jacques Blommestijn
geeft op ‘geheel eigen wijze’ een
antwoord op het werk van ‘nieu-
we’ meesters en heeft daarbij een
passend manifest geschreven. Zijn
ruimte lijkt een chaos met oude
planken (stukken opgegraven wa-
terput), een autogarage voor kinde-
ren, een portret van Simonetti en
een mannetje op een verhoging
die het manifest voorleest.
De expositieruimte die volgt,
ademt harmonie en rust uit. Met
haar door licht en schaduw be-
heerste foto’s reageert Dinie Wik-
kerink beschouwend op de water-
poëzie van Rutger Kopland. Het is
niet enkel water wat te zien is op
de foto’s, maar de schittering en
de golvende bewegingen doen alle-
maal denken aan water.
Het kunstwerk van Jan Jenniskens
is een antwoord op de film Als
stromend water. Deze film werd in
2005 in opdracht van het Stadsmu-
seum gemaakt door Koen Bod-
deke en Cees Bijlsma. De film
wordt tijdens de expositie op-
nieuw vertoond. In twee versies:
„Bij de ene film sta je voorop de
boot terwijl je over de Oude IJssel
vaart. Bij de tweede versie kijk je
al varende achterom.”
Jenniskens maakte een opvallende
pilaar dat de zee en het beuken
van de golven op de rotsen ver-
beeldt. Het tegenovergestelde van
de rustgevende Oude IJssel.
De opening van de tentoonstelling
is vrijdagmiddag 31 augustus. De
opening voor genodigden is te-
vens het afscheid van Els Simonet-
ti. „Ik houd helemaal niet van af-
scheidsrecepties. Ik loop hier ge-
woon rond.” Waarbij ze waar-
schijnlijk speciale aandacht zal vra-
gen voor het Kindermuseum, dat
voor deze gelegenheid door haar
kleinkinderen is ingericht. „Met de
Pannenkoekenboot, weet ik.”

Zo gaat water, de
Oude IJssel als
inspiratiebron

STADSMUSEUM DOETINCHEM Afscheid directeur Els Simonetti

Dennis Bijleveld heeft zijn moeder in één van zijn creaties gestoken. Dyna-
mic Dreams gebruikt de jurk dit weekend.  foto Jan van den Brink

� De tentoonstelling Zo gaat water,
de Oude IJssel als inspiratiebron, is
van 1 september tot 8 oktober te
zien in het Stadsmuseum Doetin-
chem.

� Het Stadsmuseum Doetinchem is
samen met het Borghuis bijzonder
restaurant, gevestigd in het Oude
Postkantoor aan de Burgemeester
van Nispenstraat. Het museum
richt zich op regionale kunst en ge-
schiedenis.

� Naast de maquette van Doetin-
chem van voor de tweede wereld-
oorlog, is er het Kindermuseum en
zijn het hele jaar door wisselexposi-
ties met uiteenlopende onderwer-
pen te zien.

� www.stadsmuseumdoetinchem.nl
� Openingstijden: dinsdag tot en

met zondag van 13.00-17.00 uur

Kaarten van het Waterschap
en oude meesterwerken wa-
ren de inspiratiebronnen
voor eigentijdse Achterhoek-
se kunstenaars. Op uitnodi-
ging van Els Simonetti.

Stadsmuseum
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De Griezelbus van schrijver Paul
van Loon maakt ook het theater on-
veilig met een familievoorstelling.
Tijdens de Kinderboekenweek no-
digt een bekende schrijver een le-
raar en zijn leerlingen uit voor een
speciale tocht in zijn griezelbus. Ge-
durende de rit leest de schrijver
voor uit zijn nieuwe boek. Naarma-
te de tocht vordert, blijkt echter
dat iemand in de bus een akelig ge-
heim heeft. Paul van Loon is op
woensdag 17 oktober om 14 en 16
uur in Schouwburg Amphion.

Jacques Groen, muziekdocent bij
de Muziekschool Oost-Gelderland,
heeft daar afscheid genomen.
Groen heeft 36 jaar aan de muziek-
school gewerkt en heeft in de loop
der jaren honderden drummers af-
geleverd voor de Achterhoekse pop-
scene. „Van drummer bij diverse
popgroepen, bigbands tot een sfeer-
vol trio, Jacques heeft alles ge-
daan”, aldus Henk Lubberdink, di-
recteur van de Muziekschool. Leer-
lingen en collega’s namen met een
muzikale avond afscheid van hem.

Het vrouwenkoor Vocamuze uit
Zieuwent geeft onder leiding van
dirigent, organist en kerkmusicus
Dennis Vallenduuk en begeleid
door de organist Mathijs Kraan een
concert van geestelijke muziek in
de Barokkerk St. Franciskus in
Zwillbrock (Dld). In dit concert
voert het koor werken uit van de
Engelse componist John Tavener.
Tevens speelt Dennis Vallenduuk
zelf orgelwerken van Arvo Pärt.
Het concert is op zondag 16 septem-
ber om 16.30 uur in Zwillbrock.

www.barockkirche.de

Op zondagmiddag 2 september om
half vier begint het nieuwe seizoen
van het Borchuustheater in Varsse-
veld met een optreden van zange-
res Marlies Claasen. Ze wordt bege-
leid door Tom Klein (gitaar) en Tol-
lak Ollestad (mondharmonica). De
kleine bezetting zorgt voor een in-
tiem samenspel van zang, gitaar en
harmonica.
Muziek in de stijl van Eva Cassidy,
Tuck & Patty en Ella Fitzgerald &
Joe Pass. Ook wordt eigen werk ge-
speeld. Kaarten à 15 euro bij boek-
handel Rutgers in Varsseveld.

Schrijver Jos Palm komt op 20 sep-
tember in ’t Brewinc in Doetin-
chem in het kader van Literaire
Ontmoetingen. Palm (1956) is histo-
ricus en presentator van het
VPRO -geschiedenisprogramma
OVT op Radio 1. Daarnaast schrijft
hij voor de kranten Trouw en His-
torisch Nieuwsblad. Hij schreef in
2005 De vergeten geschiedenis van Ne-
derland en Oerend Hard, het onmogelij-
ke høkersleven van Ben Jolink. De liter-
araire ontmoeting is op 20 septem-
ber om 19.30 uur. Entree: 5 euro.

BREDEVOORT – Een aantal organisa-
ties in de Nederlands-Duitse grens-
streek hebben de Euregio Poëzie-
prijs 2013 in het leven geroepen.
De organisatoren gaan op zoek
naar het mooiste gedicht uit de
grensstreek.
De Euregio Poëzieprijs staat open
voor iedereen vanaf 18 jaar, die ge-
boren is of woont in het Eure-
gio-gebied. Iedere deelnemer mag
maximaal drie, niet eerder gepubli-
ceerde gedichten inzenden.
De jury nomineert tien gedichten;
de schrijvers hiervan worden uitge-
nodigd voor een presentatie in Bre-
devoort tijdens de Boekenweek
2013. Daaruit worden drie deelne-

mers gekozen voor de Finale Prijs-
uitreiking in Bredevoort.
Het thema en de keuze van het on-
derwerp is geheel vrij en de gedich-
ten mogen geschreven worden in
de streektaal, in het Duits en/of in
het Nederlands.
De eerste prijs bestaat uit 1.000 eu-
ro en daarnaast krijgt het winnen-
de gedicht drie jaar lang een plek
op een paneel in het Vesting Park
Sint Bernardus te Bredevoort. Een
selectie van de beste gedichten
wordt opgenomen in een bloemle-
zing.
„De hoop en verwachting is dat
een prijs als deze een belangrijke
stimulans zal zijn voor velen om,

spelend met woorden en zinnen,
hun gevoelens en emoties om te
zetten in fraaie poëzie. Dat kan in
het Algemeen Beschaafd Neder-
land of Hoog Duits, maar zeker
ook in het dialect”, aldus Tonny te
Loo, voorzitter Stichting Brede-
voort Kunstmanifestatie.
De organisatie wil eenzelfde prijs
over drie jaar opnieuw uitschrij-
ven. Alleen is het initiatief en de
coördinatie dan in Duitse handen.
Door de hoogte van het geldbe-
drag wordt gehoopt de Euregio
poëzieprijs een zekere status te ge-
ven.

Voor meer informatie:
www.sbkbredevoort.nl

WINTERSWIJK – Het Achterhoeks
Bachkoor & Orkest neemt zondag
2 september afscheid van dirigent
Hans de Wilde met het concert
Da capo al fine in de Jacobskerk in
Winterswijk (15.00 uur).
Aan de stukken die ten gehore
worden gebracht, bewaart het
koor bijzondere herinneringen.
Medewerking wordt verleend
door de solisten Marijn Bouw-
meester (sopraan), Annemarie
Westhuis (alt), Mikkel Fjeld Skor-
pen (tenor) en Daniël Hermán
Mostert (bas).
Het concert staat in het teken van
het afscheid. De nieuwe dirigent is
Wolfgang Lange uit Deventer.

Op zoek naar het mooiste gedicht
uit het Euregio-gebied voor prijs

Bachkoor neemt
afscheid van
Hans de Wilde

De Griezelbus van
Paul van Loon

Muziekdocent Jacques
Groen stopt na 36 jaar

Vocamuze zingt
in Barokkerk

Marlies Claasen bij
Borchuustheater

Literaire ontmoeting
met schrijver Jos Palm

Kijk voor het laatste cultuurnieuws ook op:
dg.nl/cultuur

Werk van Jan Jenniskens in de hal van het Stadsmuseum.

Een portret van Els Simonetti, gemaakt door Jacques Blommestijn.  foto’s Jan van den Brink
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