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Voorwoord van de voorzitter

Beste Stöppelkaters,
Stöppelpoezen en alle Sallanders,

BEVEILIGING
COMMUNICATIE

‘Wij zijn Stöppelkaters en wij kunnen
een feest bouwen’. Dat is vaak de
eerste regel van de oproep vanuit het
bestuur om vrijwilligers te mobiliseren
voor de inzet tijdens de evenementen
zoals Stöppelhaene, Ribs & Blues,
Raalte In de Smaak etc.

Misschien dat we met deze
Zotteklap zelfs de pessimisten
en sceptici besmetten met het
carnavalsvirus. Ik neem daarom
graag de vrouw van onze huidige
Prins Laurens de 1e als voorbeeld.
Jet heeft in onderstaand artikel
super mooi beschreven hoe wij,
Stöppelkaters, zijn en doen. Ik
neem de tekst maar wat graag mee
op deze pagina van de Zotteklap.

Dat ‘Wij Stöppelkaters’ echt kunnen
bouwen hebben we de afgelopen
maanden ook laten zien. Maar bovenal
doen we wat wij het allerbeste kunnen:

ELEKTRO
Stationsstraat 40 Raalte
0572 352511 www.beekmanelektro.nl

Carnaval in
Stöppelburcht:
vieren en
uitdragen.
Het hele jaar door zijn honderden
vrijwilligers in diverse commissies
actief om carnaval in Raalte mogelijk
te maken. De Stöppelkaters is een
bijzondere en unieke vereniging. Dat
unieke zit vooral in het feit dat we geen
contributie vragen aan onze leden. We
vragen inzet en saamhorigheid.
Want samen sterk, dat is
Stöppelkaterwerk.
DAAR KOMT WAT BIJ KIJKEN…
Deze Zotteklap, ook gemaakt door
vele vrijwilligers, geeft een goed
beeld van wat we allemaal doen om
het Zottenfeest in Raalte mogelijk
te maken. Maar ook om carnaval in
Salland en daarbuiten te promoten en

uit te dragen. Mooie verhalen over onze
drie prinsen, aan het woord komen
deelnemers aan de grote Sallandse
optocht, het complete (muziek)
programma van de 5 dolle dagen komt
voorbij, het sociale gezicht van onze
vereniging, de vorderingen m.b.t. de
bouw van ons nieuwe clubhuis etc.. Dit
alles gelardeerd met prachtige beelden
van onze eigen fotoredactie. Hierbij zijn
een groot aantal kiekjes gevoegd, die
onze vorige drie hoffotografen in 2019
nog gemaakt hebben.
Aan hen alle dank en waardering voor
hun jarenlange en tomeloze inzet,
want u wilt niet weten hoeveel tijd
daarmee gemoeid was. Het beperkt
zich niet alleen tot ‘plaatjes schieten’,
maar je moet als fotograaf dag in dag
uit, van vroeg tot laat klaar staan om
ons carnaval in beeld te brengen en
daarmee carnaval in optima forma uit
te dragen.

En dan moet carnaval eigenlijk nog
beginnen. Het zou mooi zijn als we
achteraf kunnen concluderen dat het
wéér een feest van gezelligheid was,
maar ook van saamhorigheid. Daar
gaan we voor.
Veel plezier met deze Zotteklap en tot
ziens in Stöppelburcht.

Met carnavaleske groet,
Ronald Nijboer
Voorzitter CV de Stöppelkaters

Een kater met een warm hart‘

Wij wensen
iedereen een
fijne carnaval

Op een zondagmiddag in juni overvalt
Lau mij met de mededeling: ‘Ik kreeg
vorige week een telefoontje van de
voorzitter van de Stöppelkaters, ik
ben voorgedragen voor de functie van
Prins Carnaval’. ‘Haha, goeie grap’,
denk ik, maar hij blijkt bloedserieus.
Desondanks vind ik het behoorlijk
humoristisch; mijn Lau, Prins
Carnaval?!

toe!

NIET ALLEEN MAAR FEEST

Zo begon dus het avontuur van jullie
huidige Prins Carnaval. Had ik tot
voor kort een wat eenzijdig beeld van
carnaval (eigenlijk niet zo zeer van het
feest maar vooral van de carnavalisten
in het algemeen), dan is dat inmiddels
behoorlijk bijgedraaid! We hebben
namelijk aan den lijve ondervonden dat

VOLMONDIG ‘JA’

Sterk in containers
2 m3
6 m3
12 m3

Aannemen van werk, recycling en verhuur
www.hoogeboom-raalte.nl Tel: 0572-352250
Sterk in uitvoering

Degenen die Lau
inmiddels enigszins
kennen, weten dat hij
niet over één nacht
ijs gaat. Hij had in
z’n eentje de voors en
tegens al lang en breed
afgewogen. In een mum
van tijd hebben we dan
ook samen besloten dat
het een enorme eer is
om gevraagd te worden
voor deze prachtige
functie. Het werd dus een
volmondig ‘JA’. Ook al zijn
we geen fervente carnavalsvierders,
Lau staat elk jaar in boerenkiel op
de genodigdenwagen op de Plas en
viert dan zeker het feestje mee. Ook
ik ben daar geregeld te vinden met
onze kinderen Tom en Sanne. Zij
zijn liefhebbers van feestjes en dus
ook van carnaval. De belangrijkste
afweging voor Lau was echter dat hij de
Stöppelkaters als vereniging een heel
warm hart toedraagt.

carnavalsvereniging de Stöppelkaters,
waar wij nu dus ook bij horen, veel
meer behelst dan een vereniging met
mensen die gezamenlijk carnaval
vieren met alle geneugten van dien.
Een greep uit de activiteiten van deze
prachtige vereniging:
•

•

technische dienst (en
kassabezetting) bij Ribs & Blues,
Stöppelhaene en Raalte In de
Smaak;
bouw nieuwe loods voor eigen

•
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De
paplepel
van de
Prins
Prins Laurens de 1e ging met
een vertegenwoordiging van
Stöppelkaters op kraambezoek bij
de eerstgeborene Cas Groot Beumer.
De op 16-11-2019 geboren spruit van
Bart Groot Beumer en Lynn Kolkman
maakt het prima, maar dat wilde
de Prins wel zelf even zien. Hij ging
op visite en onder het genot van
een lekker bakje koffie en beschuit
met blauwe muizen kwamen de
gesprekken snel op gang.
Bart GB is een fervent carnavalist,
evenals zijn vader Ton en moeder
Janny. Een trotse opa, want Cas
was notabene de stamhouder
van de Groot Beumers. Bart en
Lynn zorgden voor een uniek
geboortekaartje. Vrolijke plannen
werden gesmeed en daarom kreeg
Cas twee geboortekaartjes. Uniek!
Die werden hoogstpersoonlijk door
Bart bij zijn pa en ma bezorgd.
De trotse opa Ton en oma Janny
Groot Beumer werden (carnavalesk)
misleid. Bij het lezen van de
tekst waren ze even uit het veld
geslagen….. Lazen ze het goed, hun
kleinzoon heette CAS KOLKMAN…?
Oepsz…, dat hadden deze
grootouders niet verwacht. Nog eens
kijken…, ze lazen het echt goed. Ze
werden geniaal en op carnavaleske
wijze om de tuin geleid, want Bart
kwam daarna met de goede versie
op de proppen. Daar stond toch
echt Cas Groot Beumer.
Yes, de stamhouder is geboren.

vereniging en deels ook voor Ribs
& Blues, geheel op vrijwillige
basis en met veelal gedoneerde
materialen;
sociale acties, zoals bijvoorbeeld
de fruitmandentour voor mensen
in de Raalter samenleving die
een steuntje in de rug kunnen
gebruiken.

NIEUW INZICHT
Zoals ik hiervoor al schreef, stond ik
altijd behoorlijk sceptisch tegenover
carnaval. Ik heb hier zo’n tien jaar
geleden zelfs een pittige column over
geschreven. Maar….. de eerlijkheid
gebiedt me nu te zeggen dat ik er
inmiddels heel anders in sta! Let wel: ik
heb nog steeds een enorme hekel aan
mensen die zich onder het mom van ‘ik
ben verkleed, het is carnaval en ik mag
alles doen wat ik normaal niet mag’
misdragen, of doen alsof ze je beste
vriend zijn en je vervolgens de week
na carnaval niet meer kennen. Dat is
dus niet synoniem aan wat er binnen
de Stöppelkaters allemaal gebeurt. Het
is een bloeiende, warme vereniging,
waar men elkaar helpt (ook buiten het
verenigingsleven om) en er voor elkaar
is als dat nodig is. Een vereniging waar
we met z’n allen dankbaar voor mogen
zijn.
En ik kan nu dus ook met veel trots
zeggen wat er elk jaar met carnaval vol
verve door de leden wordt gezongen:
‘Wij zijn Stöppelkaters’!
Alaaf: Jet Tusveld

Alle reden voor de Prins
om deze jonge ouders voor deze
carnavaleske knipoog te bedanken.
Een ding weten we nu al zeker, Cas
wordt een potentiele kandidaat,
dé jeugdprins voor de toekomst.
Carnaval zit immers in de genen en
anders wordt het hem vast met de
paplepel ingegeven.
Van de Prins kreeg hij een mooi
kinderbestek, waar de paplepel
natuurlijk niet ontbrak.
En van de redactie van de Zotteklap,
een feestneusje (op de foto). Het
feest kan (ook voor Cas) beginnen!
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Stöppelkaters ook sponsoren? kijk op stoppelkaters.nl

Carnaval in Raalte
is net een ijsberg, je ziet
maar een klein stukje
PRINS LAURENS DE EERSTE ONDER
INDRUK VAN VELE ACTIVITEITEN
De nieuw prins der Stöppelkaters,
Laurens de Eerste, bij de burgerlijke
stand beter bekend als Laurens
Veldmaat, is onder de indruk van het
eerste deel van zijn regeerperiode over
Stöppelburcht. “Eigenlijk is carnaval
in Raalte net een ijsberg. Je ziet maar
een heel klein stukje, de optochten, het
zwieren en zwaaien, maar wat er verder
allemaal nog gebeurt,

installatietechniek, gebouwautomatisering, gebouwgebonden
installaties en duurzaam bouwen (breeam en leed) voor
woningcorporaties, projectontwikkelaars en bouwbedrijven.
INSTALLATIETECHNIEKRAALTE.NL
Naast onze werkzaamheden kunt u bij de VDK Groep terecht voor al
uw installatiewerkzaamheden, schilderwerk en projectinrichting.

van de fruitmanden tot het bouwen
van de prinsenwagen, en dat zie je dus
niet. Tussentijds ook nog werken aan de
afwerking van de nieuwe loods. Dat is
zo veel en zo mooi, ik ben diep onder de
indruk.”
De nieuwe prins moet hierbij wel
wennen aan zijn rol. “Opeens ben je als
prins schijnbaar belangrijk, dat zij dan
zo, maar ik hoef verder niets anders te
doen dan goed te luisteren naar mijn
geweldige begeleiders: President Phillip
Oldenbeuving en Ceremoniemeester
Mark Kloosterman, aangevuld met de
wijze Raad van Elf. Voor iemand die
graag de zaken goed onder controle
heeft en houdt, is dat nogal een
omschakeling.”
De 1.98 meter lange prins praat zoals
hij overkomt; rustig, duidelijk en
gedegen. De 50-jarige projectleider bij
Bouwbedrijf Exel Lemele is sinds 1994
getrouwd met Jet (Henriët Tusveld) en
ze wonen aan het
Wolfseind in
Raalte. De twee
kinderen
Tom en Sanne
zwerven
inmiddels over
de hele
wereld
maar
zullen
er tijdens
het
komende
carnaval
zeker bij
zijn.

DE RODE MANTEL, STEEK,
VEREN EN SCEPTER ZIJN VOOR

LAURENS VELDMAAT
PRINS CARNAVAL 2019-2020

“Dat zijn echte feestbeesten met hun
vriendengroepen en dat waren wij (nog)
niet. ”En met z’n tweetjes vinden wij
het toch minder leuk”, zegt Jet.
Laurens kent de Stöppelkaters goed.
Zo’n 22 jaar is hij bestuurslid ‘terrein
en techniek’ van Ribs & Blues. In 2010
kregen ze de Orde van de Zeldzame
Kater uitgereikt.
STÖPPELKATERS ZIJN SMEEROLIE
VOOR EVENTS
Rond Pinksteren verzetten
de vrijwilligers van de
Stöppelkaters bergen werk o.a.
bij de op- en afbouw van de
kenmerkende festivalhuisjes. “Ik
noem de Stöppelkaters wel eens
de smeerolie van de Raalter
festivals en evenementen.
Overal zie je ze aan het werk;
bij Ribs & Blues, Stöppelhaene
en In de Smaak, écht geweldig!

Wij bieden klimaattechniek, energie duurzame
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Ik hoorde van een moeder
van een van de Krielen dat
de leden geen contributie
betalen, maar dat van iedereen
dan verwacht wordt dat hij of zij iets
doet voor de vereniging. Daar kun
je samen wat moois mee bereiken.
Neem hun nieuwe onderkomen op
het MBI-terrein. Ook daar zie je de
fabrieksdirecteur gewoon naast en
samen met de schilder aan de slag.”
Voordat het een jubelverhaal wordt,
destijds moest Laurens toch even
wennen aan de samenwerking tussen
Ribs & Blues en de Stöppelkaters. “Ik
kende ze destijds amper en wist niet
dat het soms best een eigengereid
stelletje vrijwilligers kan zijn. Zeker
de oudgedienden hoef je echt niet te
gaan vertellen hoe de huisjes op het
festivalterrein precies opgebouwd
moeten worden. Nu weet ik
dat je alleen hoeft te vertellen
wat je wilt, dan zorgen zij
gewoon dat het gebeurt én is
het altijd op tijd klaar.”
ROHDA IS SAFE.
Ook bij Rohda Raalte
is Laurens sinds een
jaar of vijf een bekende
verschijning. Hij begeleidt de
scheidsrechter van het eerste
en is veiligheidscoördinator
bij risicowedstrijden. “Het
stelt niet zoveel voor hoor. Als
Heino op bezoek komt is dat
officieel een risicowedstrijd. Of
pas nog: Lucky Ajax. Weet je, ik
zorg dat alles in orde is. Als de
poorten open gaan, of dat nu bij
Rohda of Ribs & Blues is, dan
wil ik voor mezelf de zekerheid
hebben dat ik er alles aan
gedaan heb.”
Voor zijn omgeving maakt hij
bij zowel Rohda als Ribs & Blues
altijd een ontspannen, zelfs
relaxte indruk. “Maar in mijn
hoofd draaien wel voortdurend
de radertjes. Je moet alleen
uitstralen dat alles onder
controle is. Dat is als prins dus
zeker wennen, ik heb nu weinig
of niets in eigen hand. Maar dat
is leuk om mee te maken.”

Prins Carnaval 2019 – 2020

Wij Laurens de Eerste
Landheer van IJssel tot Overijssels Kanaal
Commissaris bij Ribs & Blues
Lakei van het Arbitragegilde van Rohda Raalte
Bouwmeester van menig project
Bij de gratie van de Stöppelkaters en deszelfs wijze Raad
van Elf
Doen weten en proclameren dat:
I. Wij veel respect hebben voor alle vrijwilligers die hun steentje
bijdragen aan de activiteiten en feesten in Raalte.
II. Wie spareribs eet van de Ribs & Blues weinig ‘bot’ zal vangen
en doen.
III. Wij de overheid adviseren ‘Fliereﬂuitend’ te starten met de
aanpassing
van de N35.
IV. Dat het stikstofprobleem wordt weggeblazen door de ‘Roalter
Wind’.
V. Wij graag meedenken met het subsidiebeleid van de gemeen
te Raalte
en voorstellen om de consumptiemunten te subsidiëren.
VI. Dankzij de nieuwbouw van de Stöppelkaters-loods het MBI-ter
rein
eindelijk weer in gebruik wordt genomen.
VII. Rohda Raalte momenteel druk bezig is met de uitbreiding
van de
accommodatie, omdat ze dit jaar echt gaan promoveren naar
de
hoofdklasse.
VIII. ‘Wie een koe niet in de konte mut kiek’n’ – maar samen
aan de
toekomst gaan bouwen.
IX. De geheime zendermuziek zó geheim wordt dat je deze nergens
meer
hoort.
X. De soap rondom Tijenraan helaas voor nieuwe ﬁnanciële
uitglijders
zorgt.
XI. Pastoor Verweij en burgemeester Dadema in een bijzond
er spannende
strijd zijn verwikkeld om de felbegeerde titel ‘Feestneus van
Raalte’.
Zij zijn namelijk beiden frequente bezoekers van menig feest
in de
gemeente Raalte.
En wij derhalve regeren onder het motto:
‘Laat je zorgen voor even vallen,
we bouwen een ‘onmeunig’ feest met z’n allen!’
Gegeven te Stöppelburcht, 8 november 2019

FRISSE BLIK OP
WARME VERENIGING
Echtgenote Jet is in veel opzichten
het spiegelbeeld van haar
man; extravert, uitbundig en
emotioneel. Plus een begenadigd
schrijfster van onder meer
columns onder de naam Soul
Surfer. Jaren geleden schreef ze
een behoorlijk kritische column
over carnaval. Normvervaging,
zogenaamde verbroedering,
grensoverschrijdend gedrag van
sommige carnavalsvierders, het
stond er allemaal in. Inmiddels
is zij ‘bekeerd’. Zie hiervoor haar
toelichting in deze Zotteklap, op
pagina 3.
Wat verwacht de Prins van
het komende carnaval in de
Stöppelburcht?
“Ik heb er heel veel zin in. Ik ken
het programma in grote lijnen,
het gaat zeker goed komen.
Normaal sta ik wat meer aan de
zijlijn, mijn favoriete plek, maar
nu dus in de spits”.

vrijwilliger worden? kijk op stoppelkaters.nl
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Record aantal deelnemers verwacht..
techniek gelet, zoals de draaiende
delen.
De prijsuitreiking vindt plaats direct
na de optocht, rond 16.00 uur in
De Leeren Lampe. Toegang tot de
residentie van de Stöppelkaters is
alleen mogelijk indien bezoekers
carnavalesk verkleed zijn. Kinderen
onder de 16 jaar hebben alleen
toegang onder begeleiding van een
volwassene.
Zondag 23 februari trekt de Grote
Sallandse Carnavalsoptocht weer door
het centrum van Raalte. Om 13.00 uur
is de start van deze bonte stoet vanaf
de Almelosestraat. Vele duizenden
bezoekers zullen de weg naar het
carnavaleske centrum van Raalte weer
weten vinden en gelukkig zijn er steeds
meer bezoekers die verkleed zijn en zo
de sfeer verhogen. De grootste drukte
zal weer zijn bij Hotel de Zwaan en in
het centrum van Stöppelburcht, zoals
Raalte in carnavalstijd wordt genoemd.
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De Stöppelkaters verwachten dit jaar
een record aantal deelnemers. Naast
vele grote wagens van hoge kwaliteit
zijn er in Raalte ook met name veel
loopgroepen, van heel erg groot tot
subtiel klein. Interactie met het publiek
wordt zeer gewaardeerd.
Deelnemers komen uit alle delen van
Salland en spelen vast weer in op de
actualiteit. Een enorme grote diversiteit,
dat is waar de Grote Sallandse
Carnavalsoptocht haar populariteit
aan ontleent en daar kunt u op zondag
23 februari weer in grote getale van
genieten.

MEER OMZET HALEN UIT
UW ONLINE BUSINESS?

MET UW EURO’S
KUNNEN WIJ PIEKEN.
Om de optocht mede te bekostigen
wordt u als bezoeker verzocht
om eurootjes te deponeren in
de appelplukzakjes waar de vele
collectanten, waaronder veel

info@vesign.nl
vesign.nl

Oud Prinsen
van C.V. de
Stöppelkaters en
van mannenkoor
de ‘Roalter Jong’s’,
mee zijn uitgerust.
‘Met uw Euro kunnen wij Pieken’ is
wederom het motto van de geldwagen.
Ook dit jaar kunt u weer pinnen. Per
transactie wordt 2 euro afgeschreven.
Heeft u geldige horecamunten, dan zijn
ook die welkom.
Mede door uw gift kan de organisatie u
deze kwalitatieve optocht aanbieden.
JURERING EN PRIJSUITREIKING
DIRECT NA AFLOOP OPTOCHT
Tijdens de optocht worden de
voorstellingen beoordeeld door een
deskundige jury, die
bestaat uit mensen die
in Raalte en omgeving
wonen. De jury let
erop of de uitbeelding
in overeenstemming
is met het thema.
Ook kijkt zij naar
de originaliteit van
de voorstelling. Is
het carnavalesk,
bevat het humor
of is het actueel?
Daarnaast let zij erop
of de deelnemers het
publiek bij de optocht
betrekken. Met name
bij de wagens wordt er ook nog op de

Komt u na afloop, eens naar de
prijsuitreiking en geniet van het
enthousiasme van de deelnemers.

CARNAVALSROUTE 2020
Opstelstraat : Heesweg, vanaf Kluszon.
De route is als volgt: Almelosestraat Kanaalstraat Oost - Botermakerstraat
- Schapenstraat - Schoolstraat
- Varkensmarkt - Kerkstraat –
Westdorplaan - Münstersestraat –
De Plas - Grote Markt – Marktstraat –
Kortestraat - Brugstraat.
De route gaat ook dit jaar weer voor
hotel de Zwaan langs!

Koen steekt direct van wal: “2012 was
het eerste jaar van de Korkies. Het
jaar daarna ben ik aangesloten. Onze
bouwlocatie is in de schuur bij de
familie Velderman en eigenaar André
fungeert zo’n beetje als onze manager”.

Zompstraat 12a • 8102 HX Raalte
tel: +31(0)572.351248 • www.thepowershop.nl

Marco Wiggers is een andere pijler
van De Korkies. Hij moet antwoord
geven op mijn vraag waar de naam
‘De Korkies’ vandaan komt. “ ‘Ie bint ‘n
korkie’, betekent voor ons zoveel als: jij
bent een sukkel of een flapdrol”, aldus
Marco. Verzin het maar.

Zondag 16 februari hebben we
‘open huis’, aan de Steege 5A
in Raalte. Een voorproef voor
carnaval.”
“WAT ZIJN OGEN ZIEN….”

CV De Korkies telt ca. 50 leden, mannen
en vrouwen, die verdeeld zijn over
diverse commissies, zoals bouw-,
feest-, kleding- , dans & muziek. “Medio
oktober bedenken we met zo’n tien
personen een thema en leggen dit voor
aan de andere leden die dan daarop
kunnen reageren. Daarna werken we
het thema uit, maken bouwtekeningen
en gaan in november aan de slag.”, zegt
Koen.
Marco vult aan: “De vereniging is nu
groot genoeg en gelukkig komen er
best veel jongeren bij als wat oudere
leden afzwaaien. We willen ook geen
grote club worden, ons doel is een
gezellige club te zijn. Jaarlijks doen
we als loopgroep, vaak ondersteunt
met een leuke wagen, mee aan twee
carnavalsoptochten,

•

Meer informatie: stoppelkaters.nl

De ‘denktank’ verzint ieder
jaar wel iets leuks, een
passend thema. Een greep uit
ons repertoire:
‘Playmobil’, ‘Sesamstraat’,
‘Kats van de kaart’, ‘We maken
ons op voor de strijd‘ en ‘De
Korkies naar het verre Oosten’.
Het thema voor dit jaar? “Geen
geheim, het wordt: ‘De Korkies
terug naar het stenen tijdperk’.

GROTE GROEP VROLIJKHEID

•
•
•

Zaterdag 22 februari.
Inschrijving vanaf 13.00 uur, Grote
Markt/ De Plas, bij de marktkraam
van C.V. de Stöppelkaters.
Jurering vanaf 13.30.
Start optocht 14.00 uur.
Route door centrum, eindigend bij
De Leeren Lampe.
Prijsuitreiking….. en kinderfeest.

Vele kinderen zijn uitgedost in allerlei
bonte creaties, al dan niet met zelf
gecreëerde wagentjes. Er zijn vele
prachtige, vertederende en waanzinnige
situaties om vast te leggen.

DE THEMA’S

Koen Bosch, een van de pijlers van
deze carnavalsgroep, is klein van
stuk maar een rappe ‘proater’, die één
en al vrolijkheid uitstraalt en een lach
heeft van oor tot oor. Een smaakmaker,
zo schat ik in. Hij kwam al enthousiast
op mij aflopen en we vonden een plekje
in de goed uitgeruste bar.

•
•

Het kindercarnaval is inmiddels niet
meer weg te denken tijdens carnaval
op zaterdagmiddag in Stöppelburcht.
Inschrijven en verzamelen op de Grote
Markt. Aan de kastanjebomen hangen
bordjes met de categorieën. Ook dit jaar
hebben een aantal scholen toegezegd
mee te doen. Misschien kunnen
sportverenigingen ook zo (verkleed) aan
de weg timmeren. Laat je zien en horen.

in Raalte en Lemelerveld. Daar halen
wij ons plezier uit”.

Dit jaar staan de Korkies
in de spotlights. Als
carnavalsliefhebber heb ik eens
een bezoek gebracht aan een
iets kleinere carnavalsgroep
uit Raalte, CV De Korkies. Bij
binnenkomst in de loods komt
de lucht van het lassen me al
tegemoet. Zo’n tien mannen en
vrouwen zijn aan het lassen,
plakken, schilderen, enz., enz..

CENTRUM VAN RAALTE
IS VOOR DE KINDEROPTOCHT

Met name de technische
man Michel Sportel
wordt geroemd. “Wat
zijn ogen zien, maken
zijn handen. We zijn
ontzettend blij met hem,
maar natuurlijk ook
met zijn medelassers
Willart, Luuk en Martijn”,
glundert Koen. “De
kleding voor de loopgroep
wordt door de leden zelf
gemaakt, met behulp
van enkele moeders.
Zo hebben alle leden
een taak binnen deze
vereniging. Natuurlijk zijn we iedereen
dankbaar voor de inzet. Iedereen is een
belangrijke schakel in het product”.
Op de vraag hoe het carnaval er
chronologisch voor De Korkies uitziet
zegt hij:

“Redelijk…, lacht Bosch. De donderdag
voor carnaval worden de laatste
puntjes op de ‘i’ gezet en vrijdag is
onze pre-party voor de leden. In het
daaropvolgende weekend vermaken
we de toeschouwers in Lemelerveld en
Raalte. Super daar doen we het voor.”
Het grootste gedeelte van de leden gaat
met de bus van onze sponsor Hetebrij
naar de optochten en de rest rijdt met
de tractor en onze carnavalswagen
naar het feestterrein. Na de optochten
vertoeven De Korkies bij sponsor ’De
Gouverneur’, die hen voorziet van koffie
en een schminkplek.
“2019 was een goed jaar voor de
vereniging, zo wonnen we de 1e prijs
in Lemelerveld en scoorden we de
Geinprijs in Raalte”, zo sluit de kleinste
man van de vereniging gniffelend af.

Als notoire carnavalist weet ik zeker dat
het ook dit jaar weer goed gaat komen
met De Korkies. U kunt hen volgen via
facebook.com/DeKorkies.
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GEKIEKT OF NIET?
De Stöppelkaters willen graag iedereen mee laten genieten van onze
evenementen. De Hoffotografen leggen dit dan ook graag vast op de
gevoelige plaat, zodat we allemaal wat leuks hebben om op terug te kijken.
Heeft u dit liever niet? Geef dit dan duidelijk aan bij de Hoffotograaf en u
blijft buiten schot.

Eigen montageteams * Vrijblijvend huisbezoek

Aan tafel scoor je
met de Keurslager
bruggemankachels.nl
Van Dongenstraat 38 Broekland - T: 0570-531019

Tijd voor een
polonaise
Bij ons bent u aan het juiste adres voor
al uw vlees, vleeswaren, maaltijden,
broodjes en nog veel meer!

Keurslagerij Albers
Molenhof 13, Raalte
Tel. 0572-351571
www.albers.keurslager.nl

Carnavalisten, ten voeten uit
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LIEFDE VOOR CARNAVAL BRACHT LEO & DINY SIERO SAMEN.
Op een dinsdagmorgen in december,
in de goede zin van het woord op de
koffie bij Leo en Diny Siero. Geboren
Zwollenaren, inmiddels getogen
Raaltenaren, maar bovenal rascarnavalisten!
In het begin van de jaren zeventig
maakten ze kennis met het Zwolse
carnaval en werden ze lid van de
grootste carnavalsvereniging van
Zwolle: De Eileuvers. “We namen een
aantal vrije dagen op en vierden, in
plaats van wintersport, vijf dagen
carnaval. We waren altijd met een
hele groep en begonnen op vrijdag
en eindigden op dinsdagavond
(stipt!) om 24 uur aan het begin
van Aswoensdag.” Tijdens het
Zwolse carnaval is overal in de
stad wat te doen, op elk moment
van de dag. Ze glunderen nog volop
als ze over deze tijd vertellen.
Beiden zijn overigens van huis uit totaal
niet opgegroeid met carnaval. Voor Leo
en Diny betekent carnaval vooral veel
gezelligheid. “Het is een periode waarin
je vooral niet moeilijk hoeft te doen,
makkelijk met iedereen contact maakt
en over werkelijk waar alles kunt
praten. Bovendien is iedereen in deze
periode gelijk!”
KLEURRIJKE LIEFDE
Bijzonder is dat ze elkaar daadwerkelijk
tijdens carnaval, weliswaar geheel
incognito, ontmoet hebben. “Om precies
te zijn op 3 maart 1973. Deze datum
staat ook in onze ringen gegraveerd”,
zegt Diny. Een echt carnaval-stel dus.

In 1980 kwamen ze van Zwolle naar
Raalte. Het vieren van carnaval zoals
ze dat uit Zwolle kenden, ging in Raalte
toch een tikkeltje anders. “In Zwolle
ging ik ’s morgens gewoon verkleed
en geschminkt naar de bakker. Dat
zie je hier in Raalte niet”, zegt Leo. In
het begin keerden ze tijdens
carnaval nog drie dagen
terug

onopgemerkt gebleven. Ze werden
dan ook persoonlijk door hem
onderscheiden. Diny: “Hij bewonderde
de manier waarop wij carnaval vierden.
De medaille die we van hem kregen
draagt Leo tijdens de carnaval nog
altijd!”
In 1998 vierden de twee hun
zilveren jubileum met een
deelname aan de Sallandse
carnavalsoptocht. Geheel
in stijl, in eigen gemaakte
zilveren pakken, liepen
ze samen mee. Een foto
van dit moment, staat
nog steeds bij hun in de
woonkamer. We kunnen
dus wel stellen dat het
carnaval een belangrijke rol
inneemt in het leven van Leo
en Diny.
HUTKOFFER VOL
CARNAVALSPULLEN.

naar
hun
carnavalsroots
in Zwolle. “Maar naar mate onze
vrienden- en kennissenkring in Raalte
groter werd, bleven we ook tijdens de
carnavalsperiode in Raalte en haakten
aan bij het Raalter carnaval. Voor
beiden was dat een mooie tijd.
Hun manier van carnaval vieren
was toentertijd door regerend Prins
Willem I (Willem Albers) in 1993 niet

Naarmate we langer kletsen
komen er ook allerlei andere foto’s
tevoorschijn. Enkele zwart-wit kiekjes,
maar veel kleurenprints waar hun
verscheidenheid aan pakken duidelijk
op te zien is.
“We hadden zóveel carnavalskleding,
wel een hutkoffer vol. Als het moest,
konden we twee keer op een dag wat
anders aantrekken.” De laatste jaren
zijn ze niet veel veranderd qua outfit en
dragen ze vaak hun herkenbare groengele pakken. “Maar elk jaar pimpen
we ze nog wel een beetje op met wat
nieuwe dingen”, aldus Leo.

De laatste jaren zijn ze, samen met
vrienden uit Zwolle, vaste bezoekers
van de carnavalsoptocht. “Deze is
altijd bijzonder goed geregeld”. Daarna
duiken ze nog even een van de kroegjes
in en keren daarna huiswaarts. “Het
carnaval wordt met de jaren wel wat
minder. De tijden van de bijzondere
carnavalsavonden bij de Zwaan,
Laurel’s en Jo Poppe zijn helaas voorbij.”
Het waren tijden van kennen en
herkennen. In de kroegen van Raalte
was je kind aan huis.
De carnavalsconcerten, de
momenten bij Blom, allemaal mooie
carnavalsherinneringen.
De mooiste carnaval heeft Leo beleefd
aan de Domineeskamp toen de tent er
stond. “Het was mooi dat alles in een
ruimte was en dat je voor iedereen een
hoekje had waar je je kon vermaken.”
Inmiddels is het stel al 46 jaar bezig
met carnaval. Ik proef wat weemoed.
Heimwee naar vroegere carnavalstijden.
“Missen jullie het carnaval van
vroeger?” vraag ik. “Ach, het is niet
zozeer dat we het carnaval missen,
maar we missen wel de gezelligheid
die er vroeger was. Vooral het lekker
kunnen kletsen, ouwehoeren, dingen
kunnen doen die je anders niet doet
en een dansje kunnen wagen. Dat
is er helaas niet meer echt bij.” Een
punt erachter dus?, concludeer ik
voorzichtig. “Als er een avond voor
‘ouderen’ zou komen, dan zijn we daar
zeker bij!

a.u.b.

Timo Roescher zet De Leeren Lampe weer op de kaart
Tussen Kerst en Oud en Nieuw
heeft Timo een gaatje in zijn agenda
gevonden voor een interview in.
‘De Zotteklap’. Dit zijn voor de jonge
uitbater hoogtijdagen en dat geeft een
goed gevoel: De Leeren Lampe leeft
weer!
Timo Roescher is geboren en getogen
in Raalte. Hij is een jonge ondernemer
en zit vol ideeën. Met een heldere
visie gaat hij er alles aan doen om
De Leeren Lampe weer de glorie van
weleer terug te geven. “Het kan niet zo
zijn dat deze prachtige zaak leeg staat”,
liet Timo weten. Een groot deel van
zijn leven heeft hij doorgebracht in die
gelegenheid. Ooit is hij begonnen als
15-jarige glazenhaler bij oud Prins Joop
van den Enk en nu mag hij zich met
zijn 25 jaar de nieuwe uitbater van deze
horecaonderneming
noemen. Na een
opleiding marketing
en communicatie,
gericht op
evenementen,
heeft hij zich als
horecaman bij
diverse bedrijven
waargemaakt. Hij
heeft ‘Het wapen
van Wesepe’ van
een verlieslijdende
zaak omgetoverd
tot een rendabele
onderneming. Daarna is hij werkzaam
geweest bij Walibi. Hij nam de afdeling
horeca en evenementen onderhanden
en had het vooruitzicht op een
prachtige carrière.

SCHWUNG ERIN BRENGEN
Toen kwam er een telefoontje uit
Raalte. Arjan Bekedam, de vorige
uitbater van De Leeren Lampe belde
met de vraag om weer voor DLL te
komen werken. Het doel: De Leeren
Lampe weer nieuwe Schwung te
geven. “Dat was lastig”, zei Timo. “Net
begonnen bij Walibi, een prima salaris
en zekerheid”. Toch kroop het bloed
waar het niet gaan kon. Wie eens
besmet is met De Leeren Lampe heeft
eerbied voor haar geschiedenis en
voelt zich betrokken bij deze prachtige
zaak”. Samen met Arjan zijn de nodige
plannen gemaakt. Na drie maanden
zag Arjan het niet meer zitten om De
Leeren Lampe te combineren met zijn
cateringbedrijf. Toen stond Timo voor
de keus. “Wat ga ik doen?” Timo hoefde
niet lang na te denken. Hij
besloot de stoute schoenen
aan te trekken en met Henk
Korbeld, de eigenaar van het
pand, om tafel te gaan. Heel
enthousiast was Korbeld
niet, maar Timo kreeg de
kans om zich te bewijzen.
Hij ging de uitdaging aan.
Met in zijn achterhoofd
een aantal voorbeelden.
‘Dancing Bruins’ uit Saasveld
voor het uitgaanspubliek en
‘Logtenberg’ uit de Boerhaar
als feest- en sfeerlocatie. “Dat
zijn voor mij zaken waar je ‘u’ tegen
zegt. Ik ga er natuurlijk mijn eigen
draai aan geven. Dit wordt ook absoluut
geen kopie, maar hun manier van
ondernemen spreekt mij zeker aan. De
megadiscotheek is niet meer.

Dat moet je ook niet willen. Ik ga mij
meer richten op thema-avonden. Alles
draait om beleving. De grote artiesten
zijn onbetaalbaar geworden.

Ik zoek een andere manier om
mij te presenteren. Denk aan de 90’s
party, Singlefeestje, Club Lampe, ABBA
tribute.” Wie op de site van de De
Leeren Lampe kijkt, leest dat Timo vol
ideeën zit.

RESIDENTIE
De Leeren Lampe en ‘De Stöppelkaters’
zijn al jaren een goed huwelijk. De
eerste kennismaking met De Leeren
Lampe was voor Timo tijdens het
kindercarnaval. Zijn eerste herinnering
aan deze onderneming was dan ook
dat het ‘huge’ was. Al hossend en
stuiterend op de trappen maakte De
Leeren Lampe toen al veel indruk op
hem. “Carnaval is een feest wat ik ook
zeker zelf zou gaan vieren”.

De samenwerking met de Stöppelkaters
ziet hij volledig zitten. “Het moet voor
beide partijen interessant zijn. Pas dan
kan het carnaval weer opbloeien
in Stöppelburcht.” Het siert Timo
dat hij openstaat voor overleg.
Zo heeft hij in samenwerking
met de programmacommissie
van de Stöppelkaters een
programma neergezet waar
jong en oud aan hun trekken
komen. De zaterdagavond komt
er naast de bekende huis Dj’s
een ‘Snollebollekes’ achtige
act. Zondag krijgt de band
‘ACHTUNG!’ de kans om zich te
bewijzen als nieuwe huisband
tijdens het carnaval. “Een band
waar ik veel van verwacht.
Vroeger had je Rendez Vous
en Manilla. Ik zou graag
weer een echte huisband hebben.” Op
Rosenmontag komt er een geweldige
geweldige Duitse act, aangevuld met
‘De Stöppeltänzer’. De dinsdag wordt
een onvervalst carnavalsfeest. ’s
Middags voor jong en ’s avonds voor
iedereen die van carnaval houdt. En
’s avonds een heuze pubquiz.

SAMEN STERKER
“Ik kijk uit naar de samenwerking met
De Stöppelkaters. Een vereniging die
weet hoe je het carnaval moet vieren.”
De Leeren Lampe en De Stöppelkaters
gaan er alles aan doen om het carnaval
groots op de kaart zetten.
Voor het volledige carnavalsprogramma
van De Leeren Lampe zie elders in deze
‘Zotteklap’ of op deleerenlampe.nl
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Fabian gaat voor
Één gr oot feest:
STÖPPELBURCHT IS ER VOOR OUD, JONG,
GROOT OF KLEIN.

Fabian Huisken staat dit jaar aan het roer van de
Stöppelducks. Maar wie is deze Prins Fabian, wat
heeft hij met carnaval en wat houdt hem bezig
in zijn jonge leven? Twee dagen voor kerst en
met een lekkere oliebol van ‘thuisbakker Frank’
achter de kiezen mag ik Fabian interviewen. Want
we willen deze prins toch allemaal beter leren
kennen?

‘DE HUISKENS’ ZIJN HOFLEVERANCIER.
De 16 jarige Fabian Huisken is opgegroeid met
carnaval. Met de paplepel ingegoten, zo zeggen
ze wel eens. ‘De Huiskens’ zijn trouwens
hofleverancier van prinsen carnaval, te beginnen
bij zijn opa Willy Huisken, die in 1994 Prins der
Stöppelkaters was. Zijn vader Frank was ooit
Prins der Krielen en ook van de Ducks. En dan nu
hijzelf, Fabian de 1e, Prins van de Stöppelducks.
Ook zijn neef Dion was een paar jaar geleden
Prins bij de Krielen. Zit het in de genen? “Ik vind
het wel gaaf dat ook ik nu in dat rijtje thuishoor.
Ik ben er trots op, mijn familie net zo, maar
oma Huisken glundert helemaal.

www.boertieoptiek.nl
www.boertieoptiek.nl

Openin

m
n: di t/
gstijde

ks.nl

zo 11:0

0 - 23:0

0

Straks naar ZoZijn en de overhandiging van mijn
prinsenwagen. Daarna met zijn allen naar de Teenageparty op vrijdagavond in De Leeren Lampe.
Fabian vindt het belangrijk om zijn vrienden en
familie deelgenoot te maken van zijn festiviteiten als
prins. “Voor hen (en mij) is dat o.a. de Prinsenreceptie.
Ook de deelname aan de Grote Sallandse
Carnavalsoptocht is een kraker. Lijkt me tof om vanaf
de prinsenwagen de optocht te bekijken. hoe mooi is
dat!”.

ALLEMANSVRIEND, VOOR JONG EN OUD.
Verder vindt deze prins het belangrijk om de
verzorgingshuizen te bezoeken tijdens carnaval.
Hij laat graag de ouderen meegenieten van het
carnavalsfeest. Fabian is een echte allemansvriend,
dat blijkt wel uit het feit
dat hij één jaar lang
als vrijwilliger elke
maandag activiteiten
deed met ouderen.
Voor een spelletje
dammen, kaarten
of bingo draait hij
zijn hand niet om.
Ook
kijkt hij
wel eens met de
oudjes
televisie.
Fabian zit in het
derde jaar van het
VMBO-4 op het
Carmel College
Salland.

Ook zijn vervolgcarrière heeft hij helder en heeft
hij, nu al, grote plannen. “Ik wil namelijk een
barbier Ik wil, barbier worden en samen met een
vried een barbershop starten.”
Ook nu
moet er bij
‘de prins’
geld in het
laatje komen.
Vrije tijd op
die leeftijd
kost geld en
daarom werkt
Fabian met
plezier bij
Jumbo Raalte
Centrum
en is daar
vulploegheld.
“Mijn vrije tijd
breng ik graag
al chillend
met mijn
vrienden door.
Zij vinden het
super gaaf dat hun vriend dit jaar als Prins
der Stöppelducks carnaval viert. Zij zullen
vast vaak van de partij zijn”, zo meldt
Fabian. Sportief gezien staat hij ook zijn
mannetje. Samen met enkele van zijn
kameraden maakt hij deel uit van het
vriendenteam ROHDA B4 en staat hij in
de spits.

Als we het over Fabians muzieksmaak
hebben, ligt carnavalsmuziek en het
‘Nederlandse levenslied’ niet al te ver
uit elkaar. Sfeer is een verbindende
factor. Het liefst zou hij de polonaise
lopen op ‘Kali’ of op ‘Jij krijgt die lach
niet van mijn gezicht’.

“Al vanaf groep 4 ben ik bij de Krielen lid
geworden van de Raad van Elf. Daarna
groeide je door naar de Stöppelducks, zo geeft
Fabian aan. Vanuit die jongerentak maak je
carnaval veel bewuster mee. Dat is echt wel
lachen en geinen. Soms ook serieus, als je
bijvoorbeeld op bezoek gaat bij ZoZijn of het
bejaardentehuis.” Stöppelducks zijn jongens
tussen de 12 en 16 jaar die met de FireCats het carnaval vieren, onder begeleiding
van Willem en Jikke. Fabian omschrijft de
Stöppelducks als hartstikke gezellig en één
groot feest. “Ik ga daarom voor een carnaval
waar iedereen op de laatste dag niet meer
op zijn benen kan staan. Zo moet je carnaval
beleven.”

yssnac

FABIAN HUISKEN
PRINS DER STÖPPELDUCKS
2019-2020

Mijn oog valt op het cadeautje onder de
kerstboom. Met zichtbare trots vertelt
Fabian dat dit zijn kerstcadeau is voor
zijn vriendin. Dus dames helaas, deze
prins heeft zijn prinses al gevonden.
Zijn vriendin komt uit Brabant en is
bekend met het carnavalsfenomeen.
Ze heeft het voornemen om tijdens
carnaval naar Raalte te komen, om in
Stöppelburcht het feest der zotten te
vieren.

Met carnaval zetten
we alles op de kop!

obb
www.r

DE BLAUWE MANTEL, STEEK,
VEREN EN SCEPTER ZIJN VOOR

CARNAVAL!!!
Bij binnenkomst viel direct op dat Fabian zijn
hand in het gips heeft. Lachend vertelt Fabian dat
een vriendschappelijke ‘boks’ met een kameraad
tegenwoordig niet meer veilig is. Hij heeft zijn
middenhandsbeentje gebroken. De komende tijd
zal hij het dus moeten houden bij het geven van
een Alaaf. Een ferme handdruk is er niet bij.

"Al meer dan 80 jaar
exclusieve Brilmode"
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Als Prins kijkt Fabian uit naar de
verschillende activiteiten tijdens carnaval
en daaromheen. Zo heeft hij de Fire-Cats al
aangemoedigd in Reeuwijk en Olst. Er zijn
weer mooie prijzen gewonnen.

Mijn vraag over ‘de school’ brengt hem
aan het lachen. ”Ik ben de braafste
niet, zo schat ik in. Een geintje moet
toch kunnen? Zo heb ik vorig jaar
partypoppers in mijn oude klas af laten
gaan. Maar nu is het anders geworden,
verzekert hij mij. Ik ga nu voor mijn
school en opleiding.”
Ik zou zeggen, deze prins weet overal wel
een feestje van te maken.
Mocht je het feest van Prins Fabian
willen volgen, hij is actief op Instagram
en zal voor en tijdens carnaval op
de Instagram van de Stöppelducks
verschillende berichten posten. Hij
regeert onder het motto:

Oud, jong, groot of klein.
Dat er voor iedereen
maar een mooi feest
mag zijn.

13
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TENTFEEST SUCCESFORMULE
VOOR DAKLOZE STÖPPELKATERS.

Elf jaar geleden sloot de Leeren
Lampe de deuren en waren
de Stöppelkaters dakloos. Een
noodgedwongen oplossing boekte
succes, mede dankzij de initiatiefrijke
‘Heren van Salland’. ‘Zonder
Stöppelburcht op de Domineeskamp
was er geen carnaval meer geweest’

Het was op 6 februari 2008 een
bijzondere avond in de Leeren
Lampe; na tientallen jaren carnaval
in de Residentie van de
Stöppelkaters werd
er afscheid genomen
van Harold en Ria
Oosterlaar en gingen
de deuren aan de
Almelosestraat dicht.
In goed overleg met
collega-vereniging de
Zwabberaars konden
het Elfde van de Elfdebal en de zittingsavond
in Zaal Zwakenberg
worden gehouden, maar
waren de Stöppelkaters
tijdens de vijf dolle
dagen in 2009 dakloos.

Er waren geloof ik plannen om alles te
slopen en er appartementen te bouwen.
Op 5 september 2009 hadden we de
eerste vergadering met de Heren van
de Stöppelburcht, ik heb de notulen
nog, en een half jaar later stond de
Stöppelburcht er tijdens carnaval.”
“Zonder onderkomen zou je geen
carnavalsfeest in Raalte meer hebben,
zo simpel was het eigenlijk,” zo
durft Wil Osendarp gerust te stellen.
“Het kon natuurlijk ook omdat we
hier zoveel ervaring hebben met dit
soort evenementen in Raalte, zoals
Stöppelhaene en Ribs & Blues. Eigenlijk
haalde je een draaiboek uit de kast en
paste dat wat aan,” voegt Ton Groot
Beumer, destijds ook al voorzitter
van Ribs & Blues, daaraan toe. Ook
Paul Wittenhorst was toen actief bij
Stöppelhaene betrokken en bracht zijn
ervaring en kennis mee.

SLAGVAARDIGE HEREN VAN
STÖPPELBURCHT.
Eigenlijk ging het heel snel, zo
herinnert Jan Kodden zich, destijds
penningmeester van de Stöppelkaters.
“We moesten echt wat, dat was
duidelijk, zo vond bijvoorbeeld ook
toenmalig voorzitter Harry te Riele.
We gingen er toen eigenlijk vanuit dat
de Leeren Lampe nooit meer open zou
gaan.

De gemeente Raalte was positief, al
was toenmalig burgemeester Piet Zoon
zeker geen grote fan van het voor hem
als Zeeuw vreemde carnavalsfeest. De
‘Heren van de Stöppelburcht’ vielen
destijds op door hun fraaie kostuums;
“Maar die hadden we zelf betaald,
we zijn er speciaal voor naar Borne
geweest om die pakken aan te laten
meten” zo willen ze nog wel even kwijt.

Een nieuw ‘Plus-event’ van de Oud
Prinsen van de Stöppelkaters.
De nadruk ligt op een gezellig
carnavalssfeertje, waarbij er alle
gelegenheid is om elkaar te treffen
en bij te kletsen. Misschien is er zelfs
ruimte voor een dansje?

De publieke belangstelling tijdens
carnaval 2009 was meteen enorm.
“Daar hadden we op gehoopt en dat
kwam helemaal uit. We hebben van te
voren voor flink wat aandacht gezorgd.
Prins André (Maatman) en zijn gevolg
mocht bijvoorbeeld zogenaamd de
eerste paal op de Domineeskamp slaan.
En vanuit Heino kwam een voor die
tijd heel nieuwe kachel gestookt met
houtpallets.

Op zaterdag 22-2 van 17.00- 21.00 uur,
is de Gouverneur een prima
thuisbasis voor ‘PLUS-carnaval’.

Op 10 november jl. kwam hij na een fanatieke battle
als Prins tevoorschijn.

Wij, Prins Gijs de eerste,

In het gezellige Stöppelburcht benoemd tot
Prins der Krielen 2019-2020 proclameren wij:

MAAR WIE IS DIE GIJS?
Het is een fris ogende jongen en hij straalt één en al
vrolijkheid en gezelligheid uit. Heeft blonde lokken
en een big smile op zijn gezicht. Tijdens ons gesprek
wipt hij van de ene bil op de andere, Gijs bruist van
energie. Maar voor dit gesprek moest hij toch even
‘dimmen’, want deze Hoogheid krijgt een spervuur
van vragen voor de kiezen.
De nieuwe Prins van De Krielen, Gijs de 1e komt
aan het woord. Hij is de jongste zoon van Henry
en Ilony Zwakenberg, geen onbekende naam in
Raalte. De prins vertelt glunderend dat zijn opa
en oma het familiebedrijf Zwakenberg ooit aan
de Schoolstraat startten. Later kwamen daar het
Münsterse Posthûs en Borrelzz nog bij. Vader
Henry maakte van het ‘bruine café’ een swingende
horecagelegenheid: De Gouverneur. Hij zwaait
daar de scepter. Gijs wil graag ondernemer worden
en houdt van gezelligheid, dus het zou zo maar
kunnen dat hij daar ooit ook interesse in heeft. De
toekomst zal dat uitwijzen.

Van eenvoudige reclame-uitingen

snelle levering

tot totaalconcept
|

Gijs is geen stilzitter, zo bekent Ilony lachend.
Hij heeft een onuitputtelijke energievoorraad;
hij bruist. Zelfs na de wekelijkse trainingen en
voetbalpartijtjes bij Rohda kan hij thuis na afloop
nog met veel enthousiasme alle voetbal skills
nadoen. Chillen betekent voor Gijs YouTube kijken,
de Donald Duck lezen of gamen. Ook qua muziek is
Gijs uitgesproken in zijn keuze. Hij gaat voor de harde
beat en een rap van o.a. Josilvio. Maar ook houdt hij
van feestmuziek met gekke teksten. Als escape heeft
hij ook nog eens een trampoline in de tuin.

SPORTIEF

BIJ ONS
BENT U AAN
HET JUISTE
ADRES!

E-mail: studio@technoprintholland.nl

|

www.technoprintholland.nl

ACT BESLISTE DE BATTLE

Heerser over alle krielen en
carnavalsvierder van het eerste uur;
Baron van de Churchilllaan;
Grandeur in de orde van De Korenbloem;
Keizer van het plezier en het feest;
Koning van de games;
Admiraal op het middenveld van Rohda JO13-3;

ENERGIEBOMMETJE

eigen montageteam

Telefoon: 0572 393015

* Bij de Gouverneur is tussen 18.00-20.00
een beperkte snack te koop.

*** Na 21.00 uur zal de Plus-party
overgaan in de traditionele kroegentocht.
Dan zal het geluidsvolume bij de DJ’s wel
omhoog gaan.

Een mooi sfeertje neerzetten met
muziek uit de jaren ’70 – ’80.

technische kennis

|

Maak het mee!
Alle Oud Prinsen wensen u veel plezier

** Uitgebreidere carnavalsmenu’s in
andere Raalter restaurants.

“ Bitterballetje erbij en een mooi
feestje bouwen ! ”

Heel veel mensen waren zeker die
eerste keer enorm nieuwsgierig,

Het is carnaval, dus zullen ook
carnavalsliederen ‘van toen’ voorbij
komen. Carnavaleske kleding
gewenst.

Gijs ging in groep 5 naar de Stöppelkaters en kwam bij
de Raad van 11 voor de jeugd. Op 10 november jl. werd
hij Prins van de Krielen. Samen met zijn adjudanten
Stijn, Vigo en Matthijs maakt hij zich op voor
een mooie regeerperiode. Deze Hoogheid
wil zijn ‘energie boost’ graag delen
met zijn Raad van 11 en de jeugd
van Raalte. ‘Moeders’ bevestigt mijn
gevoel: “Gijs is echt dolblij, want hij
wilde maar wat graag prins worden. Na de
bekendmaking heeft hij minstens een week
met een stralende glimlach rondgelopen.
Iedere dag galmde de carnavalsmuziek
door het huis.”

Met een lichte spanning in mijn lijf startte dit
interview. Zorgen om niets, want Prins Gijs had een
gezellige vlotte babbel. Samen met de enthousiaste
jongste telg van Henry en Ilony streek ik aan de
keukentafel neer. Onder het genot van een kopje
thee, trappen we af. Moeder Ilony ondersteunt de
jeugdprins met haar aanwezigheid door af en toe wat
aanvullende info te spuien.

“Het was een hele goede keuze om
zoiets neer te zetten. We hebben
er eigenlijk alleen maar heel goede
herinneringen aan, de sfeer onderling
maar ook in de tent was gewoon heel
erg goed. Misschien komt dat ook
omdat we het maar twee jaar hebben
gedaan, toen ging De Leeren Lampe
weer open. Het werd dus nooit geen
sleur of routine,” zegt Wil Osendarp een
tikje filosofisch.

BITTERBALLENBAL 44+

3000 M2 CARNAVAL?

L.J. Costerstraat 15, 8141 GN Heino

GIJS ZWAKENBERG
PRINS DER KRIELEN 2019-2020

TENTFEEST WERD SUCCESFORMULE

’ LEU… KU’JT WACH’N…? ’

De specialist in
letter- en lichtreclame!

tientallen jaren ervaring

Daar ontstond (zo leek
het althans) een probleem. Dat hebben
we opgelost door organisatiebureau
EV-‘Hands in Hellendoorn in te
schakelen. En tijdens carnaval zelf
leverde Rohda de vrijwilligers achter
de bar, vertelt Kodden. Maar ook
veel Stöppelkaters gaven ‘vol gas’, de
bereidwilligheid was enorm.”

die wilden het met eigen ogen zien,”
herinnert Groot Beumer. Een
oppervlakte van ruim 3.000 vierkante
meter, onderverdeeld in meerdere
ruimtes, zo berekenden hij en Wil
Osendarp snel op basis van de
bewaarde tekeningen.

Financieel was het een grote gok
voor de Raalter vereniging. Het
ging om een forse investering van
tienduizenden euro’s die ook weer
terugverdiend moesten worden.
“ Dat lukte, ondanks dat het in
2010 ontzettend koud was en we
enorm moesten stoken. Alleen aan
brandstof betaalden we al 19.000
euro,” vertelt Ton Groot Beumer.
Voor een dergelijk tentfeest zijn heel
wat vrijwilligers nodig.

Carnaval in Raalte werd een echt
tentfeest.

DE RODE MANTEL, STEEK,
VEREN EN SCEPTER ZIJN VOOR

BRUISENDE PRINS DER KRIELEN

EEN HELE UITDAGING.

Zoals dat in Raalte gaat, werd daar
een oplossing voor gevonden; op
de Domineeskamp verrees een
echte Stöppelburcht. Vier ‘Heren’
zwaaide de scepter; Jan Kodden, Paul
Wittenhorst, Ton Groot Beumer en Wil
Osendarp. Met succes; op de allereerste
zaterdagavond tijdens carnaval 2009
werden er al 3600 betalende bezoekers
geteld.

GIJSIE
VOOR DE SFEER

15

Gijs voetbalt bij Rohda J0-13-3. Hij speelt daar vaak
op positie 10; de spelverdeler. In de competitie staan
ze er goed voor. De eerste helft waren ze 2e. Johan
Cruijff is zijn grote voorbeeld en Ajax is ‘zijn’ team.
In zijn ‘boys-cave’ kijkt Gijs ons aan vanaf een grote
Rohda-poster en daar tegenover hangt ’hét’ bord aan
de muur: ‘Gijsie voor de sfeer’.
Op zijn bed slingeren wat Donald Duck pockets.

I. Dat ik als kriel met carnaval werd besmet,
en nu als Prins Gijs de 1e dat mooie ‘feessie’
II. voortzet.
Dat ik trots ben op mijn gevolg, de adjudanten
Stijn, Vigo, Mathijs en natuurlijk de Raad van Elf,
want met zo’n mooie groep gaat het carnavallen
III. vanzelf.
Dat we niet mogen vergeten dat onze dansmarieke
s
met hun optredens de besten zijn, maar samen
IV. hebben we ook veel gein.
Dat wij Prins Mick willen bedanken voor de
regeerperiode van vorige jaar, nu sta ik voor jullie
V. klaar.
Dat we iedere dag friet mogen eten,
VI. en huiswerk en school deze dagen vergeten.
Dat alle Stöppelkaters en -poezen proosten op
de
VII. jeugd, dan pas ben ik echt verheugd.
Dat cola voortaan uit de (tap)kraan stroomt,
VIII. daarvan heb ik al heel vaak gedroomd.
Dat we dit seizoen veel juichen voor rood en geel
IX. Tijdens carnaval komt dat gemakkelijk uit
ieders keel.
Dat we carnaval vieren met iedereen, groot en
klein,
X. lekker uit ons dak gaan, dat zou pas gaaf
zijn.
Dat het machtig druk wordt achter iedere caféd
eur,
XI. en er vooral genoten wordt bij de Gouverneur
.
Dat we dit jaar carnaval vieren onder het motto
:

Met carnaval gaat iedereen tekeer,
want Gijsie zorgt voor de sfeer!

De vitrinekast geeft genoeg gespreksstof voor een
hele middag en vult al gauw een halve Zotteklap.
Voor hem belangrijke spullen en herinneringen zoals
R&B-dollars en ski trofeeën. Maar de herinneringen
aan opa strelen mijn oog. Mooi! De muziekinstallatie,
gamecenter en de discolampen maken de kamer
compleet.

STÖPPELKATER EN ZWABBERAAR.
Pikant detail, de ‘Zwabberdelle’, de horecagelegenheid
aan de Schoolstraat, is al 44 jaar de Residentie van
carnavalsvereniging de Zwabberaars. De vereniging
die door opa werd binnengehaald en ondersteund.
Carnaval en Zwakenberg zijn dus twee handen op één
buik en van rivaliteit is geen sprake. Ook deze KrielenPrins draagt de Zwabberaars een warm hart toe.

Tijdens het Gein Gala Bal mocht hij zijn
proclamatie voorlezen. “Best spannend,
want iedereen keek naar me, maar
het ging volgens mij best wel goed”,
constateert Gijs.

GAAF!
Hoog op zijn lijstje staat de
Prinsenreceptie, met een versierd huis en
een heuse party voor familie, vrienden en
bekenden. Ilony verzekert: “Dat moet echt
zijn ding worden. Maar de 5 Dolle Dagen
carnaval doen er niet voor onder. Dan kan
hij drie dagen vol aan de bak.”

Hij hoopt dat alle kinderen en jongeren
aan carnaval mee doen. Interessant
zijn: de Kinderoptocht, de Grote
Carnavalsoptocht, de Schoolbezoeken, het
Foekepotten en de afsluitende Kinderparty
in De Leeren Lampe op het programma.
“Tof!”, zo gniffelt de prins.
Groep 8b van De Korenbloem heeft dit jaar
de prins in huis. Voorgaande jaren was
er strijd tussen De Bolster of De Linderte.
Dit doorbreekt hij dus. Het is altijd een
sportieve strijd tussen de basisscholen.
Straks hopelijk ook bij de kinderoptocht?

Volgend jaar wordt hij brugsmurf. Het liefst gaat hij
dan naar de Havo, om een goede basis te leggen voor
een opleiding tot succesvol zakenman, want ambitie
heeft hij. Maar dit jaar heeft hij gelukkig nog mooi de
tijd om bij de Krielen uit de band te springen. Dit alles
onder het motto:

MET CARNAVAL GAAT
IEDEREEN TEKEER, WANT
GIJSIE ZORGT VOOR DE SFEER.
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volg stöppelkaters via

en op stoppelkaters.nl
GOUV’S CARNAVAL
za 22 feb

17.00 - 21.00 uur

2020

BITTERBALLENBAL 44+
21.00 - 02.00 uur

KROEGENTOCHT
zo 23 feb

13.00 uur

ma 24 feb

Brunch buffet 13.30 uur | Feest DJ Jerome

OPTOCHT KĲKEN
ROSENMONTAG

De Gouverneur | Munstersestraat 2 | Raalte

Een kijkje in de keuken
van de programmacommissie…
Men neme het protocol. Voeg daarbij
een snufje topartiesten,
één of twee goede buutreedners, een
komische sketch en breng dit alles
op smaak met de eigen dansgroepen.
Het resultaat? De in Raalte
wereldberoemde gala-avonden van
carnavalsvereniging de Stöppelkaters.
Zoals de naam al zegt is de
programmacommissie verantwoordelijk
voor het programma. Het
Prinsenbal in november en
de Zittingsavond vlak voor
het carnaval vallen onder
de verantwoordelijkheid
van deze commissie. De
huidige commissie bestaat
zowel uit dames als heren,
uit nieuwkomers en ervaren
Stöppelkaters. Samen proberen
zij elk jaar twee topavonden te
organiseren voor jong en oud.
De avonden zijn voor iedereen
toegankelijk die van muziek,
show, cabaret en humor
houdt.
In aanloop naar de avonden wordt er
flink vergaderd. Het Prinsenbal heeft
in de loop der jaren meerdere thema’s
gehad. Ooit was het een ‘veredelde’
Zittingsavond. Later kwam de ‘Prins
Night of the Proms’. Een avond met
grote orkesten en live artiesten. Een van
de meest succesvolle avonden was het
Katerspektakel, de wedstrijd om het
beste carnavalslied: ‘De Stöppelkraker
van het jaar’.

NIEUW SUCCESNUMMER
Diverse solisten, duo’s en groepen
hebben gestreden om de felbegeerde
bokaal. Afgelopen november
presenteerde de programmacommissie
weer iets nieuws, de ‘Stöppelkater Show
Night’ met als thema ‘The Koffers’.

2020

Raalter artiesten kropen in de huid van
bekende artiesten. Zowel de ‘originele
artiest’ als de coverartiest traden in
een duet op. Deze avond geeft weer
hoop voor de toekomst, gezien de vele
enthousiaste reacties.

Toch lukt het elk
jaar weer een
goed gevulde
zaal te vermaken
met een goed
programma.

De zittingsavond is een lastige klus,
doordat de lat in het verleden erg hoog
is gelegd. Toen waren er drie, soms
vier zittingsavonden. De Leeren Lampe

Gelukkig zijn er steeds weer mensen
die het aandurven om op de planken te
gaan staan. Pareltjes om trots op te zijn.
Eén daarvan is Gerard van der Weegh.
Hij is van alle ‘nieuwkomers’ (hij
loopt inmiddels alweer heel wat jaren
mee) de meest geslaagde artiest.
Een man waar een groot deel van
het publiek voor komt. Hij weet zich
knap staande te houden en kan zich
meten aan de artiesten van weleer.
Ook de Raad van 11 heeft in de loop
der jaren een waardevolle bijdrage
geleverd in muzikale of komische
acts. Trots zijn we boven alles op
onze dansgroepen die elk jaar weer
showdansen op het hoogste niveau
presenteren. De uitdaging voor de
programmacommissie is steeds weer
dezelfde: hebben we een goede mix
tussen: protocol, artiesten en andere
acts. Ieder commissielid heeft zijn of
haar eigen taak.

was te klein. Het niveau van die
avonden was bijzonder hoog. Ook het
aanbod van echte Raalter artiesten was
groot. Denk aan: de HaPies, Political
Joe, Mans van de Kloete, Jacques
Penris, de Hulsies, Lös Hekwerk,
de Orgieboys, enzovoorts. Het
niveau van deze artiesten maakt
het voor nieuwkomers lastig om
aan een bepaalde verwachting te
voldoen.
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Ideeën worden besproken en er wordt
weloverwogen een keuze gemaakt
of de ideeën een aanvulling kunnen
zijn op de avonden. Als alle artiesten
zijn benaderd, wordt het tijd om het
draaiboek in elkaar te zetten. Er wordt
overlegd met diverse partners als
bijvoorbeeld ‘De Leeren Lampe’ en
grimebureau Manja (inmiddels JosEva)
waar we al vele jaren bijzonder prettig
mee samenwerken.
Oefenavonden worden vastgelegd
en uiteindelijk komt alles samen op
de generale. Dan worden de puntjes
op de ‘i’ gezet en hopen we jaarlijks
twee grootse avonden te kunnen
presenteren. Elk jaar weer zijn we op
zoek naar nieuwe artiesten in welke
vorm dan ook. Wie na het lezen van
dit artikel denkt: dit is wat voor mij,
kan via het contactformulier op
stoppelkaters.nl contact opnemen!
Wie weet staat de nieuwe ‘Herman
Tutert’ of ‘Lös Hekwerk 2.0’ binnenkort
op.
We zijn in ieder geval trots op ‘onze’
artiesten. Zij maken de avonden!
Dat er ook flink in de vijver van de
Stöppelkaters wordt gevist, zien we
als een compliment. ‘Onze’ artiesten
zijn graag geziene gasten op andere
avonden, zoals de cabaretavond van
Stöppelhaene. Maar wees eerlijk:
nergens komen (Raalter) artiesten
beter tot hun recht dan op de bühne
van De Stöppelkaters.

Acts worden moderner, humor
is sneller en anders geworden,
het aanbod van Raalter artiesten
wordt kleiner. Daarnaast is het
aanbod van andere evenementen
groot en is het lastig je tussen
al dat aanbod te presenteren.
De programmacommissie
moet steeds vaker buiten de
gemeentegrens op zoek naar
artiesten.

Stöppelkater fruitmand zorgt voor vitamineboost
Sinds enkele jaren gaat de conditie van
Theo achteruit en laat zijn gezondheid
hem wat in de steek. Ook de activiteiten
rondom het carnaval zijn op een laag
pitje beland. Zo moest hij in november
het jaarlijkse ‘Oud Prinsen Feest’ van
het Illustere Convent van Oud-Prinsen
helaas aan zich voorbij laten gaan.
Maar, geen probleem. Want als Theo
niet meer naar de Stöppelkaters kan
komen, dan komen de Stöppelkaters
toch gewoon naar Theo?! En zo
geschiedde.

Za 22 t/m Wo 26 februari

Een bezoek van een delegatie
Stöppelkaters levert direct een berg
vitamine op; broodnodig soms. Ook de
gezellige babbel kan opbeurend zijn.
Want als je eenmaal gekluisterd bent
aan huis, wordt de horizon snel kleiner.
De visites nemen af en het wordt stiller
om je heen. Dan wordt het hoogtijd
voor de traditionele fruitmandentour
van de carnavalisten. Een bezoek aan
mensen die een lastige periode achter
zich hebben en een duwtje in de rug
kunnen gebruiken.
Zo brachten we ook een bezoek aan
Oud-Prins Theo de 1e, ofwel Theo
Kieftenbeld. Velen zullen Theo kennen
vanuit het café waar hij uitbater was.

“Het waren altijd drukke tijden
met carnaval in het café, maar het
was bovenal erg gezellig.” Ook nu is
Laurel’s nog steeds thuisbasis voor
menig carnavalsmiddag en avond,
het traditionele Haringhappen en de
Nieuwjaarsreceptie van de vereniging.

Prins’, waarin Theo altijd een vaste
verschijning was. Tekstvast was hij
daarbij niet altijd, wat voor de nodige
hilariteit zorgde. Met veel plezier denkt
hij terug aan de ‘kale koppen-act’.
Theo tovert een brede glimlach op zijn
gezicht.

De regeerperiode van Theo in 1987 kan
hij zich nog goed herinneren: “Brrrr, wat
was het toen koud!”, zegt hij rillend.
Maar hij heeft enorm genoten van deze
bijzondere tijd.

“In de hal van de Molenhof hebben we
ooit ook nog carnaval gevierd.” Wegens
gebrek aan ruimte in het café is het
carnaval daar eenmalig gevierd. De
winkels gingen toen nog om 18.00
uur dicht, je zette een biertap neer
en het was feest.” Zoon Laurens
organiseerde op creatieve wijze
de garderobe: “Ik gaf een tiental
winkelwagentjes een nummer.
Iedereen deed zijn jas in een
wagentje en kon deze aan het
einde van de avond er weer uit
vissen, mits men het nummer
nog wist.

We treffen vader en zoon
op een vrijdagmorgen in
het café. Vergezeld van
oud-Prins Willem II nemen
we plaats aan de stamtafel
en genieten van een kopje
koffie. Al snel belanden we
in een mooi gesprek over
vroegere carnavalstijden
en komen er verschillende
herinneringen naar boven.
Eind jaren ’70 hadden de
leden van Carnavalsgroep
‘de Kwekkers’ (de voorlopers
van de Stöppelducks) hun
onderkomen bij Theo in het
café. Later deed hij regelmatig
mee aan de Sallandse Carnavalsoptocht
met zijn teamgenoten van Rohda 7.
Daarnaast kent Theo ook de ‘andere
kant’ van het carnaval, als uitbater.

Na ruim anderhalf uur gekletst
te hebben nemen we afscheid.
“Wat kun je carnaval-vierend
Raalte nog meegeven?”, vragen
we als laatste. “Geniet vooral van
de gezelligheid”, zegt Theo.
Na zijn periode als Prins trad ook hij
toe tot het Convent van Oud Prinsen.
Jaarlijks maken deze heren een filmpje
voor de te installeren ‘nieuwe Oud

Die houden we erin,
Theo: “Goodgoan”!
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vrijwilliger worden? kijk op stoppelkaters.nl

Ook na de carnaval hét adres voor een
kamerbreed tapijt of bloemetjesgordijn!

Marktstraat 23
8102 CH Raalte

0572 - 35 34 85
info@haarco.nl

www.haarco.nl
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Hart voor de LOODS

Kijk voor ons uitgebreide assortiment op
www.albers.keurslager.nl
T 0572 - 36 31 77 | www.terhaarmode.nl |

/terhaarmode |

terhaarmode

Lekker eten begint
bij uw Keurslager
Kijk voor ons uitgebreide assortiment
op
ww w.albers.keurslager.nl

Tjebbe
Dijkstra

Koen Elbers
Als voorzitter van deze energieke
carnavalsvereniging durf ik te stellen dat
‘hart voor de loods hebben’ de beste drive is om succesvol te zijn. Dat hebben wij,
Stöppelkaters, altijd al gemerkt maar tijdens de nieuwbouw van ons onderkomen
werd dat nog eens bevestigd.
Wat een geweldig oplossingsgericht meedenken en meewerken, we ontvingen mooie schenkingen,
forse kortingen en inzet van vele bedrijven, verenigingen en personen. Hierbij te denken aan goederen
variërend van stellingen tot sanitair, van verwarmingsketel tot vloerbedekking, van keuken tot en
met koelkast, van meubilair tot muurverf en van zeepdispenser tot zaagmachine. Niet altijd nieuw,
maar voor ons ‘zo goed als…’. Duurzaam (her)gebruik van goederen dus!

HARTVERWARMEND

Keurslagerij Albers

Molenhof 13, 8102 EX Raalte
Tel. 0572-351571
www.albers.keurslager.nl

Keurslagerij Albers
Molenhof 13, 8102 EX Raalte
Tel. 0572-351571
www.albers.keurslager.nl

Ben Nijboer

Dat verklaart ook de opmaak van deze ‘SPECIALE SPONSOR – DANK - PAGINA’.
Daaruit blijkt niet alleen dat wij ‘goed in de markt liggen’ binnen Raalte en ruime omgeving, maar dat dit ook nog
eens oprecht gewaardeerd wordt. Dan is onze inzet o.a. tijdens de grote lokale evenementen, niet voor niets geweest.
Als we dan op deze gulle wijze ‘terugbetaald’ worden is dat helemaal top. Mede door die gestes en inzet hebben we
straks een geweldig mooi onderkomen, waarbij de benaming ‘nieuwe loods’ echt niet meer past. Het moet een ‘honk’
worden voor onze club(mensen), de thuisbasis voor een energieke vereniging met vele vrijwilligers.

Beste leden en vrijwilligers, de hele bouw kwam in vlot tempo tot stand. Met hartelijke dank aan de familie
van der Meijden (MBI), de Gemeente Raalte en HMO. Nadat het terrein bouwrijp was, volgde de ‘start bouw’,
al snel gevolgd met het bereiken van hoogste punt: pannenbier! Vaak gaat bij ons ‘het dak eraf’,
maar nu moest het er op, werd de vloer gestort om vervolgens een goede indeling te maken en
daarna nog de volledige afwerking. We zijn inmiddels zover, dat ik één ding durf te beloven
dat we over een aantal maanden in onze nieuwe clubhuis zitten. Nieuwe lente,
Arjan Halman
nieuw gebouw. Sterker nog, het zal wel moeten, want in april 2020 moeten we
ons oude pand schoon opleveren. Mooie tijden liggen dan achter ons,
maar wij zijn met dit nieuwe honk klaar voor de toekomst.

Frank Nijboer

Deventerstraat 20
8102 GC Raalte
0572 - 351531
info@profileassink.nl

Uit de grond van ons Stöppelkaterhart: Dank, dank, dank!
Hulde voor de helpers, de denkers,
doeners en niet te vergeten de bouwers en bedrijven.
Voor jullie allemaal: 11 x Alaaf.
Een trotse voorzitter:
Ronald Nijboer

WWW.PROFILEASSINK.NL
Ronde Tafel 151
Zuid Salland

tcr, daar kun je mee thuis
komen, ook met carnaval!
www.tcr.nl

•

088 - 35 35 400

De juiste vloer voor elke ruimte!
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volg stöppelkaters via

en op stoppelkaters.nl

Carnaval vier je met!

Een super
kwaliteit

T 0572 - 34 97 00
F 0572 - 34 97 99

CARNAVALSOPTOCHT
BLIKVANGER EN VISITEKAARTJE

wagens te bouwen.
JURY GAAT DIGITAAL

Halverwege september staat de eerste
vergadering van de Optochtcommissie
op de rol. Het afgelopen carnavalsjaar
wordt besproken en nieuwe plannen
worden gesmeed. Voorzitter Jordi
zet de lijnen uit. Hij verdeelt de
taken zoals: vergunningaanvraag,
veiligheidsplannen doornemen,
informatiebulletin voor
optochtdeelnemers up-to-date maken,
afstemming zoeken met de horeca, de
jurering etc..

Een terugkerend punt van overleg is de
jurering. Afgelopen jaar hebben
we al stappen gemaakt met
het digitaliseren van de
jurering. Tien juryleden
stonden langs de route om
via hun mobiele telefoon
te jureren. Deze test was
succesvol! Dit jaar gaan we
volledig digitaal.

“Begin december, zo merkt Jordi op, was
er overleg met onze naaste partners,
de wagenbouwers, de gemeente Raalte,
de brandweer en de politie. Dit om
elkaar tijdig te informeren over de
carnavalsoptocht en alles er omheen.
Simpel weg: afspraken maken. Zo werd
er o.a. gesproken over afmetingen van
de wagens, aanrijroutes, ontheffingen,
verzekering en brandveiligheid op de
bouwlocaties en tijdens de optocht.
Met de aanwezigheid van zo’n 42
wagenbouwers was het een zinvolle
avond.”

High-Tech Offset

Kanaaldijk OZ 3
8102 HL Raalte
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CHECK, CHECK, DUBBELCHECK

info@veldhuis.nl
www.veldhuis.nl

Gedurende de bouw bezoeken
commissieleden de wagenbouwers op
de diverse wagenbouwlocaties o.a. in
Heino, Lemelerveld, Boskamp en Raalte.
“Maar de grote verrassing, ook voor ons,
is altijd hoe de andere deelnemers voor
de dag komen. De groepen variëren
van heel groot tot klein. Ook doen
de nodige één- of meerlingen mee in
Stöppelburcht.

Ook belangstelling gekregen? Welkom.
Mijn tip: informeer bij andere groepen
of wagenbouwers, ze helpen je altijd
op weg met tips en trucs. Kijk
ook even naar de optocht-info op
onze website”, aldus Linda.

Ook de prijsuitreiking is live via
Facebook van de Stöppelkaters te
volgen.

Tijdens deze bezoeken hangt er al
een gezellige sfeer. Het muziekgenre
wisselt per bouwploeg, van boerenrock
tot Hollands glorie. Linda refereert
aan voorgaande jaren: “Je merkt dat
als de bouw goed gaat en men zelf
ook enthousiast wordt over de eigen
creaties, dat het carnavalsgehalte met
de week stijgt.”
Dit jaar heeft de commissie één
nieuwe categorie toegevoegd: de ‘kleine
wagens’. Dit om oud-junioren en grote
groepen, die (hoogstwaarschijnlijk)
geen kans maken in de categorie ‘grote
wagens’, te blijven motiveren om

WWW.KEUKENLAND.NL

enthousiaste inzet om de Raalter
Deze waardering valt hen ten deel, vanwege hun
in beweging te brengen.
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gemeenscha
liepen op zaterdagavond 28
Maar liefs 98 gevarieerde teams, van jong tot oud,
en van meer dan 100 vragen
oploss
december jl. zich het vuur uit hun sloffen. Het
de actieve opdrachten.
waren
Leuk
pittig.
waren
over o.a. de historie van Raalte
ikt, want daar moest
gebru
Zo werden de zebra’s in Raalte die avond eens goed
s ooit de Abby Road
Beatle
de
p
waaro
wijze
de
op
o.a. een foto gemaakt worden
ago.
time
long
overstaken en op foto werden vereeuwigd;
ge de promotie van
De organisatie wordt in het bijzonder geroemd vanwe
sportcentrum Tijenraan. Hopelijk
weten de deelnemers deze weg in de
toekomst vaker te vinden.
Kortom een prachtig initiatief
waarmee de organisatie Raalte er
weer op een positieve manier uit laat
springen. Opdat er nog maar vele
edities mogen volgen!
Hulde en driewerf alaaf.
Deze onderscheiding werd op de
meest protocollaire wijze uitgereikt
tijdens het GeinGalaBal, op 8 februari
2020.

Zonder uw €uro’s
kunnen wij niet pieken.

KINDEREN STRALEN(D) IN OPTOCHT

TERUGKERENDE TAKEN
Er komt dus heel wat kijken bij de
organisatie van carnavalsoptochten.
Om dit ook voor de toekomst mogelijk
te kunnen blijven maken, vragen wij u
om ons te steunen door massaal een
duit in het zakje te doen bij de Kiek
veur’n Piek-wagen.

‘GeinGalaBal:
Top theater
heeft toekomst!’
De traditionele zittingsavond van
carnavalsvereniging ‘De Stöppelkaters’
is klaar voor het nieuwe decennium.
Sprankelende artiesten lieten zien dat
theater in een nieuw jasje tijdloos is.
Het GeinGalaBal bleek nog steeds de
bakermat voor nieuw talent.
In een goed gevulde theaterzaal van
Residentie ‘Den Vergulden Kater’
oftewel De Leeren Lampe, schitterden
Raalter artiesten.

Wengelerafweg 6, Wijhe

De optocht kost flink geld. Om dit
ook voor de toekomst veilig te stellen,
vragen wij u om óók een duit in
het zakje te doen. Collectanten
komen langs; niet te missen.
Contactloos pinnen? Ook dat
kan. Toeschouwers kunnen met
de pinpas doneren. Per transactie
wordt er € 2,00 afgeschreven.
Ook harde valuta, papiergeld of een
(geldige) Raalter horecamunt zijn
natuurlijk meer dan welkom.

Graag zien we u op
zondag 23 februari
om 13.00 uur in
Raalte.
Na afloop biedt de
Raalter horeca een
warm onthaal. In
De Leeren Lampe
vindt kort na afloop
van de optocht de
prijsuitreiking plaats.

TIJDENS BOUW BEGINT
CARNAVAL
Na de vakantie starten de
meeste bouwers of grote groepen
al met ontwerpen, materiaal
vergaren, berekeningen maken
en het lassen van de constructie.
“Tijdens de bezoeken letten we
op de afmetingen en besteden
we aandacht aan de veiligheid;
hoe zit het bijvoorbeeld met de
constructie. Is er een noodstop
inrichting en brandblusser aanwezig?
Je moet er toch niet aan denken dat er
iets fout gaat. En dat met zo’n 20.000
toeschouwers langs de route, zo vat
Tim samen.

DUIT IN ‘T ZAKJE

De traditionele
buut is nog
steeds het
hart van het
programma.
Raalter trots,
Gerard van der
Weegh, wist als
‘Gait Vedan de
marktkoopman’,
de zaal voor zich
te winnen. Met
scherpe humor
over het andere geslacht en bovenal de
nodige zelfspot kreeg hij de lachers op
zijn hand. Gerard wist als geen ander
de zaal te bespelen met zijn gortdroge
humor in Sallands dialect. Ga er maar
aanstaan; drie grappen in één zin en
stuk voor stuk raak.
Naast de traditionele buut had de
programmacommissie Jeroen Smits
gecontracteerd. Nederland kent hem
van het tv-programma ‘Moppentoppers’
van Ron Brandsteder. Smits won deze
wedstrijd en werd bij de prijsuitreiking
door André van Duin geprezen: “Je hebt

Ook de Kinderoptocht (op
zaterdagmiddag) krijgt onze aandacht.
“Dat zijn onze carnavalsvierders en
wagenbouwers van de toekomst. We
zijn er als commissie erg blij mee
dat het aantal aanmeldingen voor de
kinderoptocht ieder jaar stijgt. Maar
er is nog altijd ruimte voor meer
deelnemers.
Eindpunt is De Leeren Lampe, voor een
gezellig treffen met Jeugdprins Gijs de
1e, want die maakt overal een feestje
van”, zo sluit Linda af.
verdiend gewonnen. Van jou gaan we
nog veel horen en plezier beleven.”
Dat hebben de bezoekers van het
GeinGalaBal gemerkt. Een vakman; hier
zouden we zeggen ‘een rappe proater’.
Moppen, grappen en grollen rolden
door de zaal in.. Voor de vele bezoekers
van de avond een eerste kennismaking
met deze stand up comedian.
De Raad van Elf bracht een ode aan
Queen. In dagboekvorm presenteerde
de preses van de Raad van Elf,
Marc Sürig, zijn mannen. Vele hits
passeerden de revue in de meest
uiteenlopende creaties. ‘I want to break
free’, ‘Bicycle race’, ‘Fat Bottom girl’,
‘Don’t stop me now’ en vele andere
hits vertelden iets over de belevenissen
van een raadslid. Het optreden was
groots. Dit alles gebracht in een strakke
choreografie met veel showeffecten
en spektakel. De Raad van Elf
schitterde wederom.
Daarnaast traden de dansgroepen
op met hun bekroonde nummers.
De dansmariekes van de Krielen,
de Fire Cats en de Hofdames
lieten zien waarom zij op de
grote dansfestivals de prijzen in
de wacht sleepten. Zij gooiden
letterlijk hun beste beentje
de lucht in. Alsof het nog niet
genoeg was werden de prinsen verrast
met diverse surprise acts. Zij werden
in het zonnetje gezet door familie en
vrienden.
De door- en doorluchtige Hoogheden:
Prins Gijs de 1e van de Krielen, Prins
Fabian de 1e van de Stöppelducks
en Prins Laurens de 1e van de
Stöppelkaters kunnen met trots
terugkijken op deze geslaagde avond.
Chapeau voor alle artiesten die onder
leiding van de programmacommissie
hebben bewezen dat ‘Top Theater’
toekomst heeft.
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vrijwilliger worden? kijk op stoppelkaters.nl

Vergane

Carnaval 2020
GRAND CAFE NEUF

“Pa, ene mijnheer Jansen voor jou aan de lijn…“,
zo kondigde mijn dochter de president van de
Stöppelkaters aan. Bjørn had maar één brandende
vraag: “Wil jij onze prins worden?” Oepsz…, ik krijg
het even warm en dan weer koud. Ik prins…? Twijfel
en trots strijden met elkaar. Kan ik dat wel? Yes,
ik doe het! Eigenlijk is deze Maatmantelg gewoon
mega trots en kan hij zich na het ‘groene licht’ van
zijn partner, storten op de voorbereidingen van
de mooiste tijdelijke functie die er is: Prins der
Stöppelkaters”.

Zaterdag 22:00u:
Opening Raalter
Kroegentocht bij Neuf
Zondag vanaf 13:00u
Grote Sallandse Optocht

de prins werd. “Potverdorie André, bin ie ût…”, klonk
het vol verbazing uit zijn mond. “Samen hebben we
nog snel een neut weggewerkt en een peukje gerookt.
Daarna geblindeerd de bak in.
Terwijl de prins via een beeld- en geluidspresentatie
geïntroduceerd werd aan ‘de zaal’, kwam hij al
botsend en stotend in een pikdonkere kattenbak de
zaal in. Met een forse klap komt de bak op het podium
tot stilstand. President Bjørn doet de aankondiging…,
de bak gaat open en André mag er (niet te ver) uit
springen. Opperste verbazing toen André uit de
kattenbak kwam. Geweldig om die reacties te zien.
En al snel was duidelijk dat deze keus goed viel in de
zaal. Enthousiaste felicitaties volgden. Het werd een
bijzonder carnavalsseizoen 2008-2009. Begin van het
jaar was er met weemoed afscheid genomen van De
Leeren Lampe en een grote feesttent zou de massa
carnavalsvierders moeten herbergen.
3000 M² CARNAVALSPLEZIER

Maandag:
DWEILEN met DJ Rob
Wibbelink

Die feesttent was hét onderwerp van gesprek tijdens
dat seizoen. En de Stöppelkaters lanceerden dit
nieuws op de 1e zondag van 2009. Toen togen
Stöppelkaters en -poezen met de nodige aanhang
massaal naar de Domineeskamp. Stevig winterweer,
maar de deelnemers werden verwarmd door de
koek-en-zopie van de gebroeders Wim en Frans
Albers. Als levende piketpaaltjes werden ze
weggezet op de randen van de toekomstige tent, de
nieuwe Residentie. Pas dan krijg je enig beeld hoe
groot het wordt.

Volg onze sociale media voor de leukste
foto's en meer informatie
@GrandCafeNeuf
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11 JAAR GELEDEN.. Prins Andre kreeg een super tentfeest.

grandcafeneuf

zJong en oud
kwamen makkelijk samen over de drempel en op de
vloer. “U mag het mij niet kwalijk nemen dat ik af
en toe een beetje heimwee heb naar die tent, roept
de Oud Prins euforisch: Ik ben er nog steeds ‘onwies
greuts’ op dat ik de 1e tentenprins mocht zijn.”
CARNAVAL VOELT ALS EEN WARME DEKEN.
Carnaval is een machtig mooi mensenfeest en
staat in het leven. De Stöppelkaters is een fijne
club die met elkaar hun stinkende best doet om
van carnaval jaarlijks een mooi feest te maken.
Van het kleinste dansmarieke tot

De tent, die kwam er. “Op maandag werd deze
geplaatst en in de dagen daarna werd er veel werk
verricht om de lege en vooral koude ruimte te
vullen en aan te kleden. Er ontstond een geweldige
feestzaal, met een heuse Stöppelburcht”, vertelt
André.

TOP SECRET.

i s ti j de n s c arn av al:

de b r ug se zot
15:00 uur
18:00 uur
22:00 uur

Zaterdag o p e n v a n a f 1 5 : 00

IN POLONAISE DOOR DE ZUIDERBUUR,
KINDEREN GRATIS RANJA

GEEN LEEREN LAMPE; WAT NU…?

( Stempelkaart: gratis af te halen )

André vervolgt: “Het grote verschil met al mijn
voorgangers is, dat er voor mij geen Leeren
Lampe was. Dat leek me nog wel even een
dingetje, wanneer je als aspirant-prins net komt
kijken.” Voorzitter Harry te Riele nam alle zorgen
weg. Er liggen complete plannen en draaiboeken
klaar voor een vervangende Residentie
op de Domineeskamp. Het eerste Raalter
(carnavals)tentfeest werd een feit. Er kwamen grote
festivaltenten, verwarmd, feestelijk verlicht, versierd
en met meerdere bars en toiletunits. Gewoon met
alles er op en er aan. Voor het Katerspektakel en het
Gein Gala Bal week men uit naar Zaal Zwakenberg.
Pikant detail; de Residentie van de Zwabberaars.

zondag o p e n v a n a f 1 5 : 00
15:00 uur
18:00 uur

OPWARMEN NA DE OPTOCHT
DINER

maandag ov paenna f
15:30 uur
18:00 uur

.
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De kring van ‘weters’ is echt heel klein en dat moeten
we vooral vasthouden. De naam van de prins
moet geheim blijven tot het moment dat je uit
de ‘Kattenbak’ komt. De kinderen reageerden
positief en wat misschien wel net zo belangrijk
is… ze hielden hun mond. Martine vond het
direct helemaal super, voor Ruben was vooral
belangrijk dat ik een prins was zoals ‘Robby’,
kennelijk zijn grote voorbeeld. Dat stiekeme
gedoe rondom de nieuwe prins is uniek.

DINER

AANVANG RAALTERSE KROEGENTOCHT

v.a. € 17,50 (à la carte)
DINER: Keuzemenu
Daghap
€ 15,00 (plate)

Grotestraat 28 * 8102 CE Raalte * 0572-351301 * zuiderbuur.nl * facebook.com/zuiderbuur

De feesttent had één mega grote zaal, een
garderode voor 3000 jassen en een heus restaurant.
Zelfs de toiletten waren verwarmd, want ja…’t was
hartje winter.

Voordat André rond 23.11 uur uit de bak kon springen
had de president hem nog gewaarschuwd: “Spring niet
te ver en te enthousiast uit de bak, want dan klap je
op je snuit.”
Vooraf stond ik pontificaal in de zaal, waarna ik rond
22.00 uur schielijk naar de privé-vertrekken sloop. Ik
had nooit kunnen dromen dat ik ooit nog eens door
Yvonne uit en in de kleren geholpen zou worden”, zo
gniffelt André. Kort daarna kwam Bennie Zwakenberg,
met een borreltje. Hij moest even loeren wie dit jaar

de krasse knarren van de Oud Prinsen, als ook de
technische- en wagenbouwcommissie. Met elkaar zijn
wij Stöppelkaters. Het zijn vrienden en vriendinnen
die er voor elkaar zijn en voor elkaar klaar staan.
Ook op de moeilijke momenten. “Ik heb dat toen heel
nadrukkelijk gemerkt bij het overlijden en afscheid
nemen van mijn broer Wim, net voor het Gein Gala
Bal. Maar ook het overlijden van mijn buurvrouw
Jennigje, net voor het carnavalsweekend. Ook op die
momenten staat de vereniging er voor je. Dat voelt als
een warme deken.
GAIT IS GEBOREN.
En dan…. Gerard van der Weegh die voor het eerst
in de Drietonne plaats nam. Machtig mooi! Gait is
inmiddels een fenomeen die niet meer weg te denken
is bij de Stöppelkaters en de Stöppelhaene. We kennen
elkaar van Èm Veurlangs en dan is het helemaal super
dat zijn carrière op ‘mijn feestje’ begon.
Alle vrijwilligers dank voor de inzet en creativiteit.
Het werd een geweldig carnavalsseizoen!

En als uitsmijter was daar het gave bruine
café. “Samen met ‘Lange Frans’ mocht ik 3
kilometer vlaggetjes ophangen, en zoals we
Frans allemaal gekend hebben, met militaire
precisie. Het resultaat werd een plaatje:
Stöppelburcht in optima forma. Er is in ruim
4 dagen veel werk verzet door een hele grote
groep Stöppelkaters en vrijwilligers. Onder
de niet aflatende zorg en aansturing van de
‘Residentie-commissie’: Wil, Ton, Paul, Jan.
Zie pagina 14 in in deze Zotteklap.
TROTS
Al met al werd het een geweldig feest
in de tent, die op een bepaalde manier
laagdrempeliger was.

COLOFON
Dank aan allen, die op welke wijze dan ook een steentje
hebben bijgedragen aan de realisatie van deze uitgave
van De Zotteklap, de carnavalskrant 2020 van C.V. De
Stöppelkaters. Samen sterk – dat is Stöppelkater werk !
Hoekstra Krantendruk Emmeloord
Vesign - Vincent Zernitz
All In Verspreidingen Twello
Wim Rabelink
(Ondersteunende) Leden C.V. de Stöppelkaters
(Oud) Fotografen van C.V. de Stöppelkaters +
Stefan Kermper en Tim Bosch
Advertenties: Erna Koolhof-Smit en leden
Sponsorcommissie
Druk:
Opmaak:
Verspreiden:
Eindredactie:
Teksten:
Fotografie:

Den Vergulden Kater
VR 21.2 Teenage Carnaval
ZA 22.2 Prijsuitreiking Kindercarnaval
ZA 22.2 Kielenbal (16+)
ZO 23.2 Prijsuitreiking Grote Sallandse optocht
ZO 23.2 Mooie Meiden Bal (18+)
MA 24.2 Rosenmontag Schlager Parade (18+)
DI 25.2 Kindercarnaval
DI 25.2 Bessembal - Pubquiz (18+)

Tickets zaterdag:
Tickets zondag:

€12,50
€12,50

Tickets maandag:
Tickets dinsdag :

€10,00
€5,00

Passe Partout : €25,00 online verkrijgbaar & bij Schulten Lederwaren raalte
Tickets zijn online verkrijgbaar via : www.deleerenlampe.nl

WWW.DELEERENLAMPE.NL

