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Samenvatting  

Op zaterdag 28 mei 2022 en zondag 29 mei 2022 heeft Stichting Theater Langs de IJssel een 

IJsseltheaterfietstocht georganiseerd. Na twee jaren waarin de activiteiten door C19 niet of op een 

alternatieve manier hebben plaatsgehad, kon de editie van de IJsseltheaterfietstocht 2022 volledig 

live en met een groot publiek plaatsvinden. 

Zaterdag overdag was er een fietstocht van ongeveer 35 kilometer langs een acht- à zevental 

theatrale acts. `s Avonds waren er optredens met eten erbij aan grote biertafels. En op zondag was er 

een theatervoorstelling voor kinderen, een muzikaal optreden en waren er vele activiteiten met 

organisaties uit Olst-Wijhe en omgeving.   

Dit jaar werden bezoekers voor het eerst gevraagd een kaartje te kopen (€ 10,00 voor de fietstocht 

en € 15,00 voor het avondprogramma met diner). Ruim 600 mensen hebben een kaartje gekocht 

voor de fietstocht overdag op zaterdag en in het avondprogramma waren er 190 bezoekers. 

Zondag zijn er bijna 1000 mensen afgekomen op het evenement dat gratis toegankelijk was. 

De organisatie is tevreden met deze opkomst en hoopt bij een volgende editie alle beschikbare 750 

kaarten voor de fietstocht te verkopen. 

Voor mensen met minder financiële middelen, zijn voor de fietstocht kaarten beschikbaar gesteld via 

de voedselbank. Hier is slechts op zeer beperkte schaal gebruik van gemaakt. We hebben een aantal 

mensen aangegeven dat zij de toegangsprijs voor een heel gezin te hoog vonden. Deze mensen is 

aangeboden dat zij hun kinderen gratis mee mogen nemen. 

In samenwerking met de organisatie Dag & Doen is een groep van 50 ouderen mensen (die niet goed 

kunnen fietsen) per bus vervoerd naar een aantal voorstellingen, Aansluitend kwamen ze samen in 

het Holstohus in Olst voor een extra optreden van De Zingende Badmutsen. 

 

Wij zijn dankbaar dat alle medewerkers, sponsoren en subsidiënten op hun manier hebben geholpen 

de IJsseltheaterfietstocht 2022 mogelijk te maken. We zijn voornemens om in het laatste weekend 

van mei 2023 weer een IJsseltheaterfietstocht te organiseren. 



 

Doelstellingen  

 

De doelstellingen van de IJsseltheaterfietstocht zijn: 

 

A)  

Het publiek de het natuurschoon van de IJssel 

rondom de gemeente Olst-Wijhe en 

omliggende gemeenten te laten beleven 

gecombineerd met cultureel hoogwaardige 

theatrale acts. 

 

B)  

Het toerisme, dag- en verblijfsrecreatie 

stimuleren. Toeristen op deze manier te 

verleiden de IJssel over te steken: de IJssel als 

verbinder naar Salland. 

 

C)  

Samenwerking stimuleren tussen diverse 

professionele en vrijwilligersorganisaties 

binnen de genoemde gemeenten op gebied 

van educatie, cultuur en sport, zodat er meer 

samenhang ontstaat. Het evenement kan 

alleen bestaan door de samenwerking met: 

vrijwilligers, EHBO, verkeersregelaars, 

locatiehouders, omliggende 

theaters/schouwburgen, theatermakers, 

campings, vakantieparken, hotels, B&B’s, 

Horeca, Visit Heerde, Stichting Kunst en 

Cultuur Olst-Wijhe, Cultuurplein Noord 

Veluwe, lokale radiostations, videoclub Olst-

Wijhe, Fietsersbond Epe en aanbieders van 

streekproducten. 

 

D)  

Het cultureel erfgoed, waar de omgeving rijk 

aan is, onder de aandacht brengen. 

 

E)  

Publiek met elkaar verbinden, door het 

gezamenlijk fietsen en het samen beleven.  

 



 

 

De fietsroute op zaterdag 

 

Anders dan eerdere edities, fietsten de bezoekers van de IJsseltheaterfietstocht dit jaar een vaste 

route met een vast gezelschap voor de hele dag van maximaal 250 bezoekers. Dit was ingegeven 

omdat het mogelijk was dat vanwege Covid19-beperkingen mensen geplaceerd zouden moeten 

zitten en omdat sommige locaties niet meer dan 250 mensen per keer aankonden. Ook de veiligheid 

onderweg speelde hierbij mee. In vorige edities waren soms teveel fietsers tegelijk op pad. E-bikes en 

gewone fietsen mengden zich ook niet altijd zo goed. 

Om beide zijdes van de IJssel te verbinden bij de IJsseltheaterfietstocht en om ook variatie in de 

route te houden, is er gebruikt gemaakt van twee instroompunten (Vorchten en Oene). Op deze 

locaties zijn de bezoekers van de Gelderse kant van de IJssel opgewacht door een theatrale act en 

vervolgens begeleid naar een startpunt in Wijhe of Olst. 

 

 

 



 

Programma op zaterdag 

De volgende artiesten en groepen hebben deelgenomen aan de IJsseltheaterfietstocht op zaterdag:  

 

Overdag 

- “Het Onsterfelijke Verhaal” door Leo en Peter Hogenboom 

-   Liedjes van Joop Visser door Jessica van Noord en Joop Visser 

- “See me notice you” door Arnhemse Meisjes 

- “Life is Short. Buy that Dress” door Directie & Co 

- “De Glazendraaier” door Rogier Kappers 

- “Het strijkinstrument van het Noorden” door Resonans 

- “Fragmented Appearances” door Gertjan Adema 

-  De Zingende Badmutsen 

 

Avond 

-  Swinging piano door Jeroen Sweers 

- “Warming Up” door Duo Piepschuim 

- “Vervlamd” door Les Hirondelles 

 

Om deze editie van de IJsseltheaterfietstocht mogelijk te maken waren ongeveer 30 vrijwilligers 

vooraf en tijdens de dag actief. 

In bijlage zijn beschrijvingen van de artiesten en hun voorstelling opgenomen. 

 

 

Reacties publiek 

Deelnemers is gevraagd om feedback te geven op de IJsseltheaterfietstocht op zaterdag.  

De reacties waren in overwegende mate zeer positief. Men heeft genoten van de voorstellingen en 

de verrassende locaties.  

Deelnemers komen veelal uit de organiserende gemeenten Olst-Wijhe en Epe. Ook het aantal 

deelnemers uit Diepenveen, Deventer en omgeving Apeldoorn was groot. Zelfs van verder weg: 

Nijmegen, Amsterdam en Breda.  



 

 

 

Een greep uit de reacties: 

“Jaren geleden hebben we een paar keer meegedaan. Nu kregen we de nieuwsbrief en dachten 

‘waarom niet’, het concept is geweldig, we hebben in het bijzonder genoten van het optreden van 

Joop Visser en ook van het rondvliegende textiel (red.: Directie & Co) en na het avondprogramma 

gaan we weer naar de camping hier vlakbij.” 

“Bij café restaurant Dorpszicht in Oene zat de sfeer er direct al goed in, met de Zingende Badmutsen. 

“Wat een mooi begin is dit hè, wat gezellig” was alom te horen.” 

Bij de Olsterhof zien we Rogier Kappers met zijn glasorgel “Ik was altijd eerst mijn handen, er mag 

absoluut geen vet aan je handen zitten. En mijn vingers moeten warm zijn, anders doen ze het niet.” 

Dan laat hij op zijn glasorgel met magische klanken Bach en Eleanor Rigby van The Beatles horen. 

Twee dames uit Zutphen: “Gezellig, we zijn hier voor het eerst. Het is goed georganiseerd overal de 

ruimtes zijn prima geregeld.” 

Nyckelharpaspelers Resonans bij café ‘t Proathuus: “Tot nu toe vinden we het heel erg leuk hier. Als 

we het voor het zeggen hadden gehad hadden we wat minder wind gehad maar ja, alles vastzetten 

met knijpers, de voet erop en zo. We spelen daarom nu meer uit het hoofd dan dat we anders 

zouden doen.” 

Arie: Het is weer de sfeer van voor 2020, met z’n allen fietsen en bij elkaar zitten en het programma 

moet ik verder nog kijken en ik ben heel benieuwd.  

Piet: “Ik word bij iedere voorstelling verrast. Als je, zoals Joop Visser, op je zoveel en tachtigste nog 

zo het hele publiek aan je weet te binden met zoveel humor en je kritiek brengt op een leuke manier 

is heel goed. De Nyckelharpa spelers vond ik ook heel knap, 

De voorstelling bij het Klaverblad (red.: Directie & Co.) is vooral interessant voor mensen die de tv 

serie “Sex and the City” hebben gezien, zo vertelde mijn dochter. Zij had nog veel meer plezier dan ik 

want ze herkennde de muziek en de bewegingen die die dames maken.” 

Joop en Jessica: “Een enkele keer treden we buiten op. Maar dit is natuurlijk een cadeautje, met die 

leuke mensen, alles is een plaatje en het is echt gezellig. De sfeer is fantastisch”  

Een mevrouw uit Wijhe: “Dit voelt wel iets prettiger dan voorgaande jaren, het oogt wat 

georganiseerder zal ik maar zeggen. Wat een mooie afwisseling in optredens en locaties. Oh en aan 

de Kletterstraat, wat was dat schitterend, met die boterbloemen, geweldig. En het weer speelde 

natuurlijk ook mee.” 

Aan de Lange Dijk in Olst was de voorstelling van de ‘Arnhemse meisjes’ te zien. “Geweldig, wat een 

beweeglijkheid en choreografie. Ja, dat kun je niet zomaar hoor” is de reactie van een van de 

bezoekers. 

Tjalling uit Emst: “Ja elke keer weer leuk, de IJsseltheaterfietstocht. Dit is mijn derde of vierde keer. 

Altijd perfect georganiseerd en leuk. Vandaag is veel met muziek en dans, maar je hebt soms ook 

theater of cabaretiers, dus zo is er altijd voor iedereen wel wat. Het is elk jaar anders, en het is een 

verrassing. Ik heb ervan genoten, tot volgend jaar.” 

Een meneer uit Deventer: “Dit is de eerste keer. Mooie fietstocht en dito voorstellingen, fijne sfeer. 

Ja zeker voor herhaling vatbaar, was echt heel leuk.” 

  



 

Programma op zondag  

Om een jonger publiek te bereiken en nieuwe samenwerking met andere organisaties aan te 

gaan werd op zondag 29 mei afgeweken van de gewoonte om 2 dagen een fietstocht te 

programmeren. Gekozen werd voor een programma op een passende centrale locatie in de 

gemeente Olst-Wijhe: het Infocentrum IJssel Den Nu. Zowel binnen als buiten was daar 

tussen 11 en 5 uur veel te zien en te beleven. En het was gratis i.t.t. het zaterdagprogramma.  

De organisatie van deze dag, onder de naam “Festival De Kolk”,  was in handen van de 

partners van het Infocentrum (Staatsbosbeheer, J.P. v.d. Bent Stichting, ‘t Olster Erfgoed en 

Op Duur/ Leon Ripperda) , ’t Nut Olst-Deventer en onze stichting. 

Tussen 11 ’s ochtends en 5 uur ’s middags was er een breed programma-aanbod: optredens, 

doe-mee-activiteiten, een opruim-markt van ’t Olster Erfgoed, verkoop van streekproducten, 

een schilderijen-expositie, een doorlopende première van een film over streekhistorie. Om 

even bij te komen kon genoten worden op het terras aan de kolk of in het restaurant.  

 

 

In de propvolle festivaltent speelde om 12 uur de kindervoorstelling “Nest”, een leuk verhaal 

over twee ooievaars. Heel toepasselijk bij deze locatie met een echt ooievaarsnest.  

Daarvoor en daarna was er doorlopend in en rond het Infocentrum veel meer vertier: 

schminken, meedoen aan een natuur-speurtocht, Oudhollandse spelletjes, een groot 

springkussen, broodjes bakken of zelf een vogelskastje maken.  

Tussen 3 en 5 uur uur speelde het orkest De Melodies, een groep muzikanten met 

beperking, afkomstig uit Raalte. 

Ondanks wat bewolkt weer met soms een buitje zijn er zijn bijna 1000 bezoekers op deze 

dag af gekomen. Vooral ouders met kinderen, waarmee de doelstelling om een jonger en 

deels ander publiek te bereiken succesvol werd gerealiseerd. 

De brede programmering met naast theater ook andere activiteiten pakte heel goed uit.  

Ook de partners van het Infocentrum waren blij met de grote opkomst en dat met een 

bijzonder programma nieuwe bezoekers waren getrokken. Ook voor hen was de corona-

periode immers een stille tijd.  



 

 

 
 

Voor de bekostiging van het zondagprogramma werden IJsseltheaterfietstocht-

subsidiegelden ingezet door onze stichting, aangevuld met een bijdrage van de gemeente 

Olst-Wijhe uit de “Welkom-terug-regeling”. Voor de inrichting van de locatie kon 

grotendeels gebruik worden gemaakt van bestaande voorzieningen van het Infocentrum.  

Enkele standhouders waren aanwezig met verkoop van eigen producten maar het geheel 

draaide op de inzet van tientallen vrijwilligers, deels betrokken vanuit onze eigen stichting en 

deels behorend tot de vaste groep van het Infocentrum. 

De algemene mening was: dit leent zich voor herhaling. 

 

 

 
 

  



 

 

Bijlage: beschrijving van artiesten en hun programma op zaterdag 

 

 

Het Onsterfelijke Verhaal door Leo en Peter Hogenboom 

 

Leo Hogenboom beoefent meerdere disciplines van de Schone Kunsten – schilderen, acteren, zingen, 

schrijven - maar is bovenal Meester Verteller. Hij speelde talloze televisie, film- en theaterrollen, o.m. 

bij het Haarlems Toneel, Senf Theaterproducties en Stage Entertainment. Speciaal voor de 

IJsseltheaterfietstocht heeft hij Het Onsterfelijke Verhaal van Nobelprijswinnaar Isak Dinesen 

bewerkt tot een adembenemende vertelling. Zijn broer Peter Hogenboom begeleid hem op gitaar. 

Het Onsterfelijke Verhaal gaat over een staalharde zakenman die het idee opvat om een verhaal 

realiteit te maken. “Het is dwaasheid dingen te voorspellen die nog in geen duizend jaar gaan 

gebeuren. De mensen, voegde hij er langzaam aan toe, zouden dingen moeten optekenen die reeds 

gebeurd zijn.” 

 

 

 

  



 

 

Liedjes van Joop Visser door Jessica van Noord en Joop Visser  

 

Joop en Jessica zijn 20 jaar een duo en zingen Nederlandstalige liedjes ter troost, contemplatie en 

vermaak. Joop Visser zingt en schrijft al sinds de jaren 60 liedjes. 

“hekeldichten, lof- en treurzangen, ballades, liefdesliedjes en combinaties van deze genres. Zijn 

gebruik van rijm is altijd verrassend, zijn refreinen zijn ijzersterk en zijn spel met de taal is subtiel” 

vindt Poetry International. 

 

 

  



 

 

See me notice you door Arnhemse Meisjes 

 

 Verlangen naar fysiek contact in een samenleving die 24/7 online en bereikbaar is. Via dans en 

muziek maken de Arnhemse Meisjes en Rosine Langbroek gedurfd en ongedwongen offline-contact, 

zoeken de grenzen op met alle ongemakkelijkheid van dien en weten de kijker te raken met hun 

gelaagde lichtvoetigheid. Zij nemen het publiek mee op een reis vol humor, herkenning en speelsheid 

over een alledaags, maar actueel onderwerp. Speciaal voor de IJseltheaterfietstocht heeft 

dansgezelschap Arnhemse Meisjes haar voorstelling aangepast naar een bijzondere locatie: een 

paardenbak. 

In de toegankelijke buitentheatervoorstelling see me notice you halen de Arnhemse Meisjes de 

poëtische kwaliteit en ervaring van hedendaagse dans de donkere theaterzaal uit, en brengen dit 

naar het publiek toe. 

Credits: 

Concept & performers: Inbal Abir, Yeli Beurskens, Anna Fransen & Kim Tuerlings 

Tweede cast: Malika Berney & Aïda Guirro Salinas 

Compositie & live muziek: Rosine Langbroek 

Promobeeld: Anna Fransen 

Met dank aan: De Nieuwe Oost, Riet Mellink, Francesco Barba, Hans Vermunt 

 

 

 

  



 

 

Life is Short. Buy that Dress. door Directie & Co 

 

“I HAVE BEEN SHOPPING MY WHOLE LIFE AND I STILL HAVE NOTHING TO WEAR” 

Life is short. Buy that dress. is een beeldende danstheatervoorstelling over wegwerpkleding, over 

ikikik! en overconsumptie met een enorme berg textiel in de hoofdrol. Een verhaal over de hang naar 

schoonheid, gezien en verteld door de kleren van deze wereld. Een gigantisch kledingoverschot komt 

tot leven in Life is short. Buy that dress. Het wordt gestapeld, vliegt door de lucht, vermenigvuldigt 

zich, in zakken gepropt, georganiseerd, getrokken, gescheurd, gedragen, geïdealiseerd, gedoneerd en 

afgedankt. Waarbij de vrouw zelf er ook niet zonder kleerscheuren vanaf komt. 

Directie & Co heeft haar toegankelijke dansvoorstelling aangepast speciaal voor de 

IJsseltheaterfietstocht. Kortom: deze voorstelling zult u negens anders zien. 

 

 

 

 

  



 

 

De Glazendraaier door Rogier Kappers 

 

De Glazendraaier introduceert zichzelf en vertelt dat hij als jongetjes al gefascineerd was door 

zingende glazen. Hij begint langzaam over de grondtoon heen te spelen. De klank van zingend glas is 

ijl, hypnotiserend, en betovert onmiddellijk het publiek. Van hieruit ontspint zich het optreden. De 

Glazendraaier speelt nummers/ composities, en vertelt tussendoor over zijn ontdekkingsreis op glas: 

Waarom hangt er zo’n geheimzinnige sfeer rond het glasorgel en waarom is het eens zo populaire 

instrument in onbruik geraakt? Hoe is hij begonnen? Hoe maak je een glasorgel, welk soorten glazen 

zingen het best? Welke muziek is mooi op glas etc. 

Welke muziek de Glazendraaier speelt laat hij mede afhangen van de entourage, en de sfeer onder 

het publiek. Zijn repertoire bestaat o.a. uit Beatles, Bach, Brel, Abba, Gerschwin en Schubert. Ook 

evergreens als Summertime en House of the Rising Sun staan op het repertoire. Speciale plek is er 

voor de Estlandse componist Arvo Pärt, wiens muziek mensen vaak zeer direct raakt, ook al kennen 

ze het niet. 

 

 

  



 

Het strijkinstrument van het Noorden door Resonans 

 

Resonans is een collectief van professionele musici die zich hebben toegelegd op een vrij onbekend, 

bijzonder muziekinstrument, de nyckelharpa. Dit instrument, vooral in Zweden ontwikkeld en nog 

steeds aan het veranderen, zou je een akoestische kruising tussen een viool (rechts) en een 

toetsinstrument (links) kunnen noemen. Wat direct opvalt is het grote aantal snaren, waarvan er 12 

de klank versterken door mee te resoneren. De vier speelsnaren worden links met houten tangenten 

aangespeeld. Een helder, stevig en "hemels" geluid is het resultaat. 

Resonans speelt muziek uit diverse genres. Vanzelfsprekend ook Zweedse muziek en daarnaast een 

greep uit de klassieke muziek, maar ook klezmer, muziek uit de Balkan en jazz. De musici vertellen bij 

optredens over de instrumenten, de oorsprong en natuurlijk over het hoge noorden – alles met een 

knipoog. 

In Wijhe wordt Resonans  vertegenwoordigd door Elayne Lussenburg, Tim de Wijs en Jos Koning. De 

drie hebben een speciaal programma voorbereid – goede proviand voor de fietstocht! 

 

 

 

  



 

 

Fragmented Appearances door Gertjan Adema 

 

Deze bromtol is werkelijk schitterend en reusachtig. Het draaiende spiegelmozaïek zorgt voor een 

ononderbroken en fascinerend spel van reflecties van de tol met zijn omgeving. Het langzaam 

draaien van de top werkt letterlijk reflecterend en ontspannend, het fixeert de aandacht, zoals bij het 

kijken naar een kampvuur. Mensen kunnen luisteren naar de soundscape, die gebaseerd is op 

gemanipuleerde geluiden van zoemende bromtollen en geluiden van brekend en vibrerend glas. Het 

is zowel aantrekkelijk als alarmerend. Op deze manier is de installatie zowel vervreemdend als 

reflecterend en met deze tegenstelling kan het publiek de verschillende verschijningsvormen van de 

installatie ontdekken. 

Deze installatie is gemaakt door het mengen en combineren van verschillende structuren. Het 

veranderen en manipuleren van deze structuren en het gebruik van tegenstellingen zijn belangrijk 

om dit werk compleet te maken. De installatie is ontworpen voor overdag en voor 's nachts. Overdag 

geeft het daglicht, en de verandering van het licht gedurende de dag, prachtige reflecties in het 

spiegelmozaïek. Reflecties van boomtoppen draaien in de tegenovergestelde richting van de tol, 

reflecties van zonlicht en de avondlucht zijn verbluffend. 

Speciaal voor de IJsseltheaterfietstocht is de installatie van Gertjan Adema zowel overdag als ’s 

avonds te zien. 

 

 

 

 

  



 

 

Warming Up door Duo Piepschuim 

 

Een voorstelling over ons klimaat Oké, we gaan er allemaal aan. Wat nu?! 

We gaan de verkeerde kant op. En met steeds grotere snelheid. Alle redelijke grenzen zijn we 

gepasseerd en nu begint ook de motor nog eens gevaarlijk warm te worden. 

Warming Up is een kolkende mix van keiharde feiten over onze slappe knieën, troostend 

liedmateriaal waarvan u zult huilen van het lachen, en lachen van het huilen, en een sprankje hoop. 

Misschien. 

De voorstelling is gemaakt in samenwerking met journalisten, dwarsdenkers, activisten en 

klimaatwetenschappers. Buiten de Lijntjes biedt een zware boodschap verpakt in het lichtste 

materiaal denkbaar: Piepschuim 

Cast:  

Cor Burger:    zang, gitaren, toetsen 

Robbert Koekoek:   fysiek spel, sax, klarinet, bas, percussie 

 

 

 

 

  



 

 

Vervlamd door Hirondelles 

 

Vanuit het niets was er een vonk, een vlammetje, vuur. Daarna was alles vuur. Een voorstelling over 

de mens in al zijn ontvlambaarheid. Passie, haat en liefde, alles vertolkt door aerial, luchtacrobatiek, 

acrobatiek en echt vuur. 

In de schemering van de zaterdagavond zal de IJsseltheaterfietsttocht worden afgesloten door 

acrobatiekgroep Hirondelles met een vurige voorstelling. 

 

 


