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BELETTERING Van eenvoudige reclame-uitingen tot totaalconcept 

technische kennis 

eigen montageteam

snelle levering

decennia ervaring 
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BENT U AAN 
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ADRES!

Buitenzonwering Rolluiken Raamdecoratie
Shutters Garagedeuren Vouw- Schuifwanden
Kunststof Kozijnen Terrasoverkappingen Horren

Officiële partner 
Kroon Kozijn

TERRASOVERKAPPINGEN

Buitenleven
  met zon & regen

Een koele woonkamer 
en een schaduwrijk 

terras met screens en
terrasschermen
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Voorwoord van de voorzitters

Een carnavalskrant in de bus?! Jazeker! 
We staan immers aan het begin van 
een nieuw jaar volop kansen en 
mogelijkheden. En dat die er ook voor 
het Raalter carnaval zijn, dat blijkt! 
Als verenigingen hebben we deze 
bijzondere tijd aangegrepen om de 
verbinding met elkaar te zoeken. 
Daarom presenteren we vol trots deze 
‘ZotteZwabberCarnavalsCourant’! 

We vinden het prachtig om te zien dat 
we in alle gelederen de samenwerking 
hebben gevonden en tot dit mooie 
resultaat zijn gekomen. Van redactie 
tot ontwerp en zelfs de bezorging, alles 
is door onze eigen leden verzorgd. 
Iets waar we trots op mogen zijn en 
waarmee we een stevige basis leggen 
voor de toekomst van het Raalter 
carnaval en die van onze bruisende 
verenigingen.

In de eerste editie van deze 
gezamenlijke krant blikken we 
samen met onze prinsen Laurens 1 
en jubileumprins Rudi 1 terug op het 
afgelopen carnavalsjaar. Hoe hebben 
zij hun regeerperiode beleefd? Ook 
gaan we op carnavaleske wijze terug in 
de tijd met oud-Prins Willem II. Welke 
herinneringen koestert hij uit zijn 
periode als prins? 

Ook al schrijven we dit jaar de ‘Grote 
Sallandse Carnavalsoptocht’ niet 
uit, van stilzitten hebben een aantal 
trouwe deelnemers niet gehoord! We 
brachten een bezoek aan onze helden 
van Brasil uit Lemelerveld. Zij zijn 
alvast voortvarend te werk gegaan en 
vol goede moed begonnen aan hun 
carnavalswagen voor 2022. 

Uiteraard schenken we ook aandacht 
aan onze vrienden van de Raalter 
horeca, waar we al jaren meer dan 
gastvrij worden ontvangen. Helaas 
blijven de deuren van onze residenties 
dit jaar gesloten, maar samen met een 
groot deel van de horeca organiseren 
we op zaterdag 13 februari ‘de Grote 
Sallandse Online Carnavalsshow’!

Alsof dit allemaal nog niet genoeg is 
vind je in deze krant ook een toffe 

kleurplaat en vertellen we je alles over 
de actie “Haak-jij-ook-aan?”, waarmee 
ook jij je bijdrage aan het carnaval in 
Raalte kunt leveren. 

Daarnaast willen we alle lof uitspreken 
voor onze sponsoren. Ook dit jaar 
hebben ze in groten getale laten zien 
dat ze het carnaval in Raalte een warm 
hart toedragen. Zonder hun bijdrage 
had deze krant nooit tot stand kunnen 
komen.
Hoe dan ook maken we ons op voor een 
bijzonder carnaval en hopen iedereen 
snel weer te kunnen ontmoeten in ‘Den 
Vergulden Kater’ of de ‘Zwabberdelle’. 
In de toekomst blijven we als 
verenigingen samen optrekken onder 
het motto: “Samen sterk voor het 
Raalter carnaval!”

Een driewerf alaaf en blijf gezond!

Met carnavaleske groet,

Ronald Nijboer - Voorzitter C.V. de 
Stöppelkaters

André Huis In ’t Veld - Voorzitter C.V. de 
Zwabberaars

Beste Raalter carnavalisten,

Druk:
Opmaak:  
Verspreiding:
Eindredactie: 
Teksten: 
Fotografie:

Advertenties:

Hoekstra Krantendruk Emmeloord.
Vesign - Vincent Zernitz.
Leden C.V. de Stöppelkaters & C.V. de Zwabberaars. 
Jorrit van Leusden. 
Jesper de Bruijn, Jet Tusveld en Nick van Tolij.
Fotografen van C.V. de Stöppelkaters, Refik Köse 
en Tim Bosch.
Robin Bosch en Maik van Breen.

Dank aan allen, die op welke wijze dan ook een steentje 
hebben bijgedragen aan de realisatie van deze uitgave van De 
ZotteZwabberCarnavalsCourant. De carnavalskrant 2021 is een 
samenwerking van C.V. De Stöppelkaters & C.V. de Zwabberaars. 
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Terugblik op carnaval 2020 
met Prins Rudi de 1e en 

Prins Laurens de 1e
Dat was me nog eens een 
gedenkwaardig jaar, 2020……  
Rudi van Breen en Laurens Veldmaat 
werden uitgeroepen tot Prins 
Carnaval, respectievelijk als Prins 
Rudi de 1e bij de Zwabberaars 
en Prins Laurens de 1e bij de 
Stöppelkaters. Dat was voor hen 
natuurlijk al een belevenis op zich. 
Helaas regende het niet alleen meters 
bier, maar viel er ook heel veel water 
uit de lucht én werd ook de optocht 
nog eens af- dan wel weggeblazen 
door storm Ellen. En alsof dat nog 
niet genoeg was, kwam aan alle na-
carnavalse activiteiten een roemrucht 
einde als gevolg van de COVID-
uitbraak.

‘Prins Rudi de 1e en Prins Laurens 
de 1e, het is me een eer om jullie 
te mogen interviewen voor onze 
ZotteZwabberCaranavalsCourant. 
We verlengen hiermee jullie 
‘moment of fame’ nog even. Welkom 
in Loods 11!’

IK BEN HEEL BENIEUWD HOE JULLIE 
AL MET AL TERUGKIJKEN OP VORIG 
JAAR, EN DAN IN HET BIJZONDER 
NATUURLIJK OP CARNAVAL.

Rudi begint te stralen en vertelt: ‘Ik heb 
het ervaren als een supermooie tijd! Ik 
ben al meerdere malen gevraagd om 
Prins te worden, maar heb de boot lang 
afgehouden. Vorig jaar was natuurlijk 
ons 44-jarig jubileum en toen ze 
vervolgens wederom bij mij aanklopten, 
heb ik toch maar een keer ‘ja’ gezegd. 
Ik vond het eigenlijk wel een enorme 
eer om juist met dit jubileum Prins te 
mogen zijn! 
Ook Laurens glimt van oor tot oor: 
‘Ik vond het een heel bijzonder en 
mooi jaar. Dankzij het Prins-zijn 
heb ik een prachtig inkijkje in de 
vereniging gekregen. Als je je verdiept 
in de organisatie en structuur van de 
vereniging zie je pas dat carnaval bij de 
Stöppelkaters veel meer is dan alleen 
de optocht en een biertje. Ik was zelf 
overigens helemaal geen lid, heb ook 
nog niet eerder iets gedaan voor de 
vereniging. Maar ik ken wel een flink 
aantal Stöppelkaters, vanwege mijn 
bestuursfunctie bij Ribs & Blues. Veel 

leden helpen namelijk altijd 
voorafgaand aan, tijdens en na afloop 
van Ribs & Blues en zodoende kom ik 
in het voorjaar op de donderdagavond 
regelmatig in de loods.’

ER ZIJN VEEL VERSCHILLENDE 
SOORTEN CARNAVALSVIERDERS. 
DE ÉÉN ZET EEN GEKKE HOED OP 
EN DRINKT EEN BIERTJE TIJDENS 
DE OPTOCHT, DE ANDER STORT 
ZICH DE VOLLE VIJF DAGEN IN HET 
CARNAVALSGEDRUIS. WAT WAS 
VÓÓR 2020 JULLIE AFFINITEIT MET 
CARNAVAL? 

Rudi: ‘Ik vierde altijd al carnaval, 
vroeger met vrienden in Haarle en de 
laatste jaren lekker vier dagen met 
een biertje aan de bar met vrienden 
en familie. Vooral gezelligheid, geen 
gekkigheid, dus niet uitbundig verkleed 
en geen polonaise voor mij. Leuk detail: 
ik heb mijn vrouw Jacqueline leren 
kennen tijdens carnaval. Ik was tot 
vorig jaar overigens geen lid van de 
Zwabberaars, maar rijd al wel 20 jaar 
de Prinsenwagen.’
Laurens: ‘In mijn jeugd vierde ik 
als Olsternaar altijd carnaval op de 

Boskamp, samen met 
m’n kameraden. Ik was 
er het hele weekend te 
vinden, eigenlijk was 
ik gewoon een die-
hard carnavalsvierder. 
Sindsdien we in Raalte 
wonen, vier ik eigenlijk 
alleen carnaval op 
zondag, omdat mijn 
vrouw Jet en ik dan 
altijd zijn uitgenodigd 
via Ribs & Blues. Ik 
keek tot vorig jaar 
dus alleen de optocht 
onder het genot van 
een paar biertjes op 
de genodigdenwagen, 
supergezellig. 

NIETS MENSELIJKS IS OOK JULLIE 
VREEMD: UITERAARD WAS NIET 
ALLES EVEN GEWELDIG. WAT HEB 
JE ALS MINST LEUK OF ALS MEEST 
ONGEMAKKELIJK ERVAREN?

Rudi: ‘Daar kan ik kort over zijn: het 
feit dat ik moest speechen bij de 
sleuteloverdracht op het gemeentehuis, 
als plaatsvervangend burgemeester 
tijdens carnaval. Spreken voor een 
groep mensen, dat is gewoon niet mijn 
ding.’ 
Laurens: ‘Dat de optocht niet 
doorging. Dat was echt een enorme 
teleurstelling.’ 

RAALTE TELT BEHOORLIJK VEEL 
CARNAVALSVIERDERS, MAAR 
OOK GENOEG MENSEN DIE NIETS 
MET CARNAVAL HEBBEN. HOE IS 
DAT BINNEN JULLIE FAMILIE- EN 
VRIENDENKRING? ZIJN ER WELLICHT 
MENSEN VAN MENING VERANDERD 
DOORDAT ZE CARNAVAL NU OP 
EEN ANDERE MANIER – VIA JULLIE - 
HEBBEN MEEGEMAAKT?

Rudi geeft aan dat het carnaval bij zijn 
gezin en schoonfamilie in het bloed 
zit. ‘M’n eigen familie heeft er minder 
mee. Ze zijn allemaal wel geweest, hoor, 
ook mijn ouders. Ze hebben zeker geen 
hekel aan carnaval, keken ook altijd wel 
de optocht. Dat daar iets in is veranderd 
nu ik Prins ben geweest, kan ik niet 
zeggen.’

Laurens: ‘Onze dochter Sanne is een 
echte carnavalsvierder, zoon Tom is 
meestal één dag van de partij maar 
mijn (schoon)familie en bijna al onze 
vrienden hebben echt he-le-maal niets 
met carnaval. M’n (schoon)familie en 
een aantal vrienden waren overigens 
wel bij het Gein Gala Bal en op de 
Prinsenreceptie.  Hoewel ze het heel 
leuk voor mij - en vooral ook bijzonder 
grappig - vonden dat ik Prins was, 
heeft dat niets aan hun opvattingen 
veranderd. Alleen m’n eigen vrouw Jet 
heeft een ommezwaai gemaakt wat 
dat betreft, zoals ze vorig jaar al in de 
Zotteklap schreef.

IN HET VERLEDEN WAREN DE 
VERHOUDINGEN TUSSEN ONZE 
VERENIGINGEN NIET ALTIJD EVEN 
GOED. DAT IS SINDS EEN AANTAL 
JAREN GELUKKIG HEEL ANDERS. 

IK VOND HET ERG LEUK OM 
TE ZIEN HOE GEBROEDERLIJK 
JULLIE GEDURENDE CARNAVAL 
MET ELKAAR OMGINGEN. HOE 
ERVAREN JULLIE HET CONTACT 
TUSSEN DE VERENIGINGEN?  

Rudi: ‘Ik loop al jaren mee 
achter de schermen, en heb 
daar dus inderdaad wel wat 
van meegekregen. Het is ook 
mijn ervaring dat het de laatste 
jaren prima botert tussen onze 
verenigingen. Overigens denk 
ik wel dat de verjonging in de 
diverse gelederen hieraan een 
positieve bijdrage heeft geleverd.’ 
Laurens: ‘Van wat er in het 
verleden is gebeurd, weet ik 
maar weinig; wat mij betreft 

verlopen de contacten met de 
Zwabberaars prima.’ 

WAT WAS HET MOOISTE 
COMPLIMENT DAT JULLIE HEBBEN 
GEKREGEN TIJDENS HET PRINS-ZIJN? 
EN WEET JE OOK NOG VAN WIE JE 

WAT KREEG? 

Rudi: ‘Tijdens het Haring Happen, 
georganiseerd door en voor de 
Stöppelkaters maar waarvoor ik 
ook was uitgenodigd, zei een van de 
sprekers dat het zo fijn was dat Prins 
Rudi van de Zwabberaars er was. Dat 
vond ik erg leuk om te horen.’ 
Laurens moet even nadenken. ‘Eigenlijk 
hoorde ik van iedereen dat ze het Prins-
zijn totaal niet hadden verwacht van 
mij, maar dat ze het bij nader inzien 
wel heel goed bij mij vonden passen.’ 

DENKEN JULLIE DAT JE IN HET 
VERVOLG MEER OF ANDERS 
CARNAVAL GAAT VIEREN, NA DE 
ERVARING VAN HET PRINS-ZIJN? 

Rudi denkt dat het enige verschil is 
dat hij verkleed zal zijn als oud-Prins. 
Verder gaat hij gewoon weer biertjes 
drinken aan de bar en de Prinsenwagen 
rondrijden. 
Laurens: ‘Ja, dat denk ik wel.’ Lachend: 
‘Ik vermoed dat ik er niet aan ontkom.’
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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.

     

Gastouderopvang 

Miranda Kleine Koerkamp 
Kastanjelaan 9     8102 JE  Raalte     Tel. 06 – 19 19 91 91 

mkleinekoerkamp@hotmail.com 
 

Lekker eten begint 
bij uw Keurslager
Kijk voor ons uitgebreide assortiment op 

www.albers.keurslager.nl 

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

Lekker eten begint 
bij uw Keurslager
Kijk voor ons uitgebreide assortiment op 

www.albers.keurslager.nl 

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

Uw notariaat in Salland
Adviseert u zowel zakelijk als privé

Munstersestraat 8, Postbus 56, 8100 AB Raalte  |  T: 0572 35 88 33  |  E: raalte@notariaatsalland.nl

Marktstraat 9, Postbus 38, 8140 AA Heino  |  T: 0572 39 22 33  |  E: heino@notariaatsalland.nl

Olsterhof 26, Postbus 14, 8120 AA Olst  |  T: 0570 56 13 24  |  E: olst@notariaatsalland.nl

www.notariaatsalland.nl

 Raalte  | T: 0572 35 88 33 | E: raalte@notariaatsalland.nl
 Heino  | T: 0572 39 22 33 | E: heino@notariaatsalland.nl
 Olst  | T: 0570 56 13 24 | E: olst@notariaatsalland.nl
 Wijhe  | T: 0570 56 13 24 | E: wijhe@notariaatsalland.nl
 
 www.notariaatsalland.nl
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Zaterdagavond 13 februari 20:00 live vanuit je woonkamer.

WAT GAAN WE DOEN?

Tijdens De Grote Sallandse Online Carnavals 
Show kun je een avond vol gekkigheid 
verwachten. Zo zijn er 3 bingorondes en is er 
een grote carnavalsquiz die over de hele regio 
gaat. Het is dus ook leuk om aan te haken 
als je uit één van de buurtdorpen van Raalte 
komt. Daarnaast wordt er natuurlijk een prijs 
uitgereikt aan diegene die zich het meest 
carnavalesk heeft uitgedost. Trek dus vooral je 
favoriete carnavalspakkie aan!

De grote sallandse 
online carnavals show

WAT KUN JE WINNEN?

Natuurlijk valt er ook van alles te winnen. Er 
is een heel arsenaal aan prijzen met daarnaast 
een aantal geweldige hoofdprijzen. Wat te 
denken van een maand lang gratis sporten 
inclusief personal training bij Fit20, of een 
compleet verzorgde fotoshoot bij Stefan Kemper 
Fotografie?! Last van op tijd wakker worden? 
Nooit meer dankzij de handige Lenovo Smart 
Clock van Azerty. Of er pico bello bij lopen door 
een half jaar lang gratis knippen bij Fierce! Door 
tickets te kopen steun je dus de horeca én maak 
je kans op fantastische prijzen. Win-winsituatie!

BORRELBOXEN

Bij zo’n gezellige online avond horen 
natuurlijk ook snacks en lekkere drankjes. Alle 
deelnemende horecagelegenheden hebben 
speciaal voor de gelegenheid een aantal 
afhaalboxen samengesteld. Deze zijn te koop in 
de webshop van je favoriete horecagelegenheid.
 
DOE JE MEE?!

Twijfel niet langer, surf naar: 
www.stoppelkaters.nl/onlineshow, koop je 
kaartje(s) voor € 5,- per stuk en maak je keuze 
uit een van de overheerlijke borrelboxen!

Hopelijk tot 13 februari! 

DE GROTE SALLANDSE ONLINE  
CARNAVALS SHOW

Vorig jaar rond deze tijd was het coronavirus 
nog vooral een ver-van-ons-bedshow en stond 
iedereen te feesten in één van de fantastische 
horecagelegenheden die Raalte rijk is. Nu is 
het februari 2021 en ziet de wereld er heel 
anders uit. Er zijn al bijna een jaar lang geen 
fuifjes meer en ook de horeca is alweer een 
tijdje dicht. Daarom wil carnavalsvereniging 
de Stöppelkaters tóch graag een leuke avond 
organiseren, zoals Raalte en omstreken dat van 
haar gewend is. 

SAMENWERKING MET HORECA IN RAALTE 

Dit jaar verhuist carnaval in Raalte naar een 
online omgeving, en dat gebeurt op zaterdag 
13 februari. Dan organiseren de Stöppelkaters 
namelijk De Grote Sallandse Online Carnavals 
Show! Dit doen ze niet alleen. De Stöppelkaters 
willen de bij carnaval betrokken horeca graag 
een steuntje in de rug geven. Naast onze eigen 
residentie De Leeren Lampe (Den Vergulden 
Kater) werken ook Bistro & Bar BorrelzZ, 
Grand Café Neuf, Hotel de Zwaan, Café & 
Pannenkoekenhuis Laurels, Bierbrasserie 
Zuiderbuur en Café De Gouverneur mee aan 
deze fantastische avond. Zo zal één van de 
hoofdprijzen (primeur!) een volledig verzorgde 
dag, avond en nacht door al deze mooie 
bedrijven zijn!



LEM NADE
TAKE AWAY

Ms

MAS
MEIJER + ALLROUND + SERVICES

Kwartel 4, 8103 EB Raalte (Noord)WWW.PASSIEFLORASALLAND.NL

Bestel gemakkelijk je zakelijke boeketten 
voor speciale gelegenheden.

Niet voor niets gekroond tot Duurzame bloemist in goud. Bezorging in heel Nederland via FloraNL.

Zet het team van Passie Flora Salland maar aan het werk

Het is tenslotte onze passie!
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Normaal gesproken rond deze periode 
valt traditioneel ons carnavalsboekje 
‘t Zwabbergie’ bij iedereen in de 
gemeente Raalte op de mat. Helaas is 
zo’n beetje sinds carnaval 2020 niets 
meer normaal en leven we allemaal 
al bijna een jaar in coronatijd. We 
hebben te maken met verschillende 
maatregelen die onze vrijheden op 
het moment zeer beperken. Helaas 
laten deze maatregelen het niet toe 
om dit jaar samen carnaval te vieren. 
Graag hadden wij als Zwabberaars 
er ook dit jaar weer een fantastisch 
carnavalsfeest van willen maken 
samen met jullie. Deze crisis is een 
hard gelach voor iedereen. Niet alleen 
voor alle carnavalliefhebbers, maar 
ook voor alle horeca. Dit jaar geen 
kolkende Zwabberdelle op de vrijdag- 
en zaterdagavond en ook niet de altijd 
zeer druk bezochte zondagmiddag. Dit 
jaar zal het stil zijn in onze residentie 
in het tweede weekend van februari. 
Maar door de vaccins gloort er licht aan 
het eind van deze moeilijke periode. 

Hopelijk kunnen we in het tweede 
deel van dit jaar weer plannen 
gaan maken en de elfde van de 
elfde misschien zelfs weer samen 
vieren. Daarbij hoort natuurlijk de 
benoeming van de nieuwe Prins/
Prinses der Zwabberaars voor het 
nieuwe carnavalsjaar.

Als we terugkijken naar het afgelopen 
carnavalsjaar zijn we als Zwabberaars 
trots. Trots op hetgeen we als relatief 
kleine vereniging weer met z’n allen 
hebben neergezet onder leiding van 
onze Prins Rudi 1e en zijn gevolg. Rudi 
van Breen, 53 jaar en (mede)eigenaar 
van Kluszon Raalte was tijdens de 
elfde van de elfde gekroond tot de 44e 
Prins der Zwabberaars. 

Het was voor ons als Zwabberaars 
een speciaal carnavalsjaar. Wij heben 
namelijk ons 44 jarig jubilieum 
mogen vieren. Mede door dit jubileum 
mocht Prins Rudi 1e de sleutel van 
de gemeente Raalte ontvangen op 
vrijdagmiddag in het gemeentehuis uit 
handen van loco burgemeester Wout 
Wagenmans.

Zoals elk jaar begint het 
carnavalsweekend met het versieren 
van het huis van de Prins der 
Zwabberaars. Op de woensdag voor 
carnaval was het in het zuiden van 
Raalte al vroeg duidelijk waar de 
Prins der Zwabberaars woonachtig 
was. Een trekker in de voortuin, 
een zwarte/gele ballonhaag, 
verschillende luchtkussens, de tuin 
stond afgeladen vol.

De donderdagavond staat bij de 
Zwabberaars al sinds jaar en dag in 
het teken van stichting Kansplus. 
Op deze avond organiseren wij voor 
deze mensen met een lichamelijke 
en/of verstandelijke beperking een 
avondvullend programma met live 
muziek, dans en zang. Op deze avond 
treden o.a. diverse Nederlandstalige 
artiesten belangenloos op. Ook zijn 

er tijdens deze (besloten)feestavond 
diverse uitreikingen, zoals ’de Zwabber 
van ‘t jaar’ en de prijs voor de best 
geklede carnavalist.

Op de vrijdagmiddag stond de 
officiele aftrap van het carnaval in 
de gemeente Raalte op de agenda. 

Allereerst natuurlijk met de 
vlaggenceremonie op De Plas in het 
centrum van Raalte. Vanaf 16.00 uur 
waren alle verenigingen uitgenodigd 
in het gemeentehuis van Raalte om 
daar onder het genot van een hapje 
en drankje carnaval 2020 officieel te 
openen. Deze opening begon met het 
overhandigen van de sleutel van de 
gemeente Raalte aan onze Prins Rudi. 
Voor de sleuteloverdracht was er nog 
een speech van onze eigen prins Rudi 
1e. In deze speech werd er met een 
knipoog gekeken naar de gemeente en 
haar beslissingen en werd er samen 
met alle verenigingen getoast op een 
fantastisch carnavalsweekend.

De vrijdagavond is de eerste 
carnavalsavond in onze residentie De 
Zwabberdelle en kenmerkt zich elk jaar 
als ‘kleintje carnaval’. O.a. Stef Ekkel 
was hierbij aanwezig om de aftrap 
te verzorgen van een legendarisch 
carnavals weekend.

Op de zaterdagmiddag stond de 
kinderoptocht door het centrum van 
Raalte gepland. Vele bijzondere creaties 
kwamen voorbij. Er is veel tijd besteed 
door de kinderen om hier iets moois 
van te maken. Van grote groepen 
kinderen, tot duo’s en zelfs individueel. 
Aansluitend aan de kinderoptocht was 
er de prijsuitreiking in residentie Den 
Vergulden Kater van onze vrienden van 
de Stoppelkaters.

De zaterdagavond was, zoals elk jaar 
bij de Zwabberaars, bomvol! Maar 

liefst zeven artiesten klommen 
het podium op om er samen 
met meer dan 500 bezoekers 
een grandioos feest van te 
maken. Smaakmakers als 
Willem Barth, Jaman en de 
Havenzangers zorgden ervoor 
dat de Zwabberdelle weer 
schudde op haar grondvesten.

De zondag begon met 
een grote teleurstelling. 
De grote Sallandse 
optocht door het 
centrum van Raalte 
werd vanwege slechte 
weeromstandigheden 
afgelast. Vervelend 
voor ons als vereniging, 

aangezien dit een van de 
hoogtepunten is tijdens de 
carnaval. Nog vervelender 
was deze aflasting voor 
alle wagenbouwers die hier 
maanden tijd en energie in 
hadden gestoken. Helaas 
kon een veilige optocht 
niet worden gegarandeerd 
en vanzelfsprekend staat 
veiligheid altijd voorop.

Ondanks het gure 
weer wisten vele 
carnavalliefhebbers de 

Beste carnavalvierders van Raalte & Salland,
weg naar de Zwabberdelle alsnog te 
vinden. We kunnen met een voldaan 
gevoel terugkijken op de zondagmiddag, 
waarbij Jordy van Vilsteren het sfeertje 
tot grote hoogtes wist te brengen met 
zijn muzikale inbreng.

Dweilen door het centrum van Raalte; 
al jaar en dag de activiteit voor de 
maandagmiddag. Zoals de laatste jaren 
bijna traditie is geworden kwamen wij 
als Zwabberaars in elke kroeg binnen 
met onze huiszanger Wesley Wolters. 
Binenn een mum van tijd ging het dak 
eraf en al vroeg in de middag zat elke 
kroeg in Raalte bomvol.

Op dinsdagmiddag is 
Prins Rudi de 1e met 
z’n gevolg tijdens het 
‘’foekepotten’’ in Raalte 
patat wezen bakken 
bij Robby’s Snacks. Hij 
sloot af bij hotel De 
Zwaan om de sleutel 
van de gemeente Raalte 
weer te overhandigen 
aan burgemeester 
Martijn Dadema. Het 

jubileumjaar (44 jaar) zat erop en wij 
kunnen als vereniging terugkijken op 
een geweldige editie.

Het blijft een raar gevoel, het maken 
van deze terugblik en kijkend naar de 
bijbehorende foto’s met de wetenschap 
dat we carnaval een jaartje overslaan. 
Zoals eerder aangegeven is het einde 
van de pandemie in zicht door het 
vaccin. We krijgen langzaamaan 
hopelijk weer meer vrijheden om 
samen weer een feestje te kunnen 
vieren. Voor nu moeten we met z’n 
allen nog even doorbijten. Hou je aan 
de regels en blijf veilig en gezond.

Hopelijk zien we elkaar in het nieuwe 
carnavalsjaar!

Met hartelijke groeten,
CV de Zwabberaars
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kijk voor actuele openingstijden op:  

www.robbyssnacks.nl

Specialisten in mobiliteit
bonotraffics.nl
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‘Haak jij ook aan?’
HAAK JIJ OOK AAN?!

Vorig jaar februari waren 
we nog druk met de laatste 
voorbereidingen voor een 
spetterend carnaval en was 
corona iets vaags uit China. 
Inmiddels weten we helaas wel 
beter. Dit jaar dus geen carnaval 
zoals anders. Natuurlijk is 
gezondheid het allerbelangrijkste 
en is het volkomen logisch 
dat we geen groots carnaval 
kunnen vieren, toch doet dit ons 
carnavalshart pijn. Daarom zijn 
wij de ludieke actie ‘Haak jij ook 
aan?!’ gestart! 

ACTIE ‘HAAK JIJ OOK AAN?!’

Om carnaval niet ongemerkt 
voorbij te laten gaan, 
realiseren we een alternatieve 
carnavalsoptocht. We willen 
hiermee echter ook een beroep 
doen op het warme hart dat 
jullie onze vereniging toedragen 
en vragen jullie dan ook om 
ons te steunen. Immers, het 
afgelopen jaar was financieel 
zwaar door o.a. het gemis van 
de inkomsten van de festivals 
waar we altijd aan meehelpen. 
Denk daarbij aan Ribs & Blues, 
Stöppelhaene en In de Smaak. 
Het doel van deze actie is om met 
jullie bijdragen het carnaval in 

Stöppelburcht in 2022 als vanouds 
groots te kunnen uitdragen, met 
daarbij uiteraard weer een Grote 
Sallandse Optocht. En dat we 
weer op bezoek kunnen bij de 
verpleeg- en verzorgingshuizen 
voor een gezellige middag. Of een 
fruitmand mogen brengen aan 
diegenen die een hart onder de 
riem kunnen gebruiken. Kortom: 
door aan te haken steun jij het 
carnaval in Stöppelburcht! 

WAT GAAN WE DOEN? 

We vragen jullie dus niet om 
simpelweg een geldelijke bijdrage 
te leveren, maar om tegen 
betaling aan te haken bij onze 
alternatieve carnavalsoptocht. 
Het wordt weliswaar een 
miniatuurversie, maar wel één 
met een heuse carnavalswagen 
voorop met daarachter een platte 
wagen met allerlei verschillende 
carnavalskarakters. En die ook 
nog eens voortbeweegt in onze 
nieuwe thuishonk: Loods11!

Als jij ons jouw favoriete 
carnavalskarakter doorgeeft, 
zorgen wij ervoor dat deze op 
de wagen komt, met jouw naam 
eronder. Hoe dat in z’n werk 
gaat, lees je verderop. Op deze 
manier ga ‘jij’ dus onderdeel 
uitmaken van de alternatieve 

carnavalsoptocht en ben je 
vereeuwigd in Loods11! Kijk 
hieronder maar eens hoe gaaf dit 
er uit komt te zien!

Het plan is overigens om het niet 
bij deze ene wagen te laten, maar 
om bijvoorbeeld bij bijzondere 
gelegenheden weer een nieuwe 
wagen met carnavalskarakters te 
maken. Zo krijgen we na verloop 
van tijd een enorm lange optocht. 
Al met al ook nog eens een 
prachtige versiering voor Loods11! 

DOE MEE EN MELD JE AAN!

Ben je Stöppelkater of juist niet, 
ondernemer, fervent carnavalist, 
of gewoon iemand die carnaval 
dan wel de Stöppelkaters een 
warm hart toedraagt? Het maakt 
allemaal niet uit, iedereen kan 
meedoen!  

Vanaf 6 februari 2021 is de 
webshop op 
www.stoppelkaters.nl/shop 
geopend en kun jij daar jouw 
eigen carnavalskarakter met 
naam bestellen. Je hebt de keuze 
uit 11 verschillende karakters: 
Prins, Raad van Elf-lid, Hofdame, 
Snoezepoes, Dansmarieke, Firecat, 
Anton aus Tirol, Dirigent, Clown, 
Trompetter of Drummer. Als je ze 
allemaal even leuk vindt en echt 

niet kunt kiezen, kun je je ook 
laten verrassen!

Zoals vermeld zorgen wij 
er vervolgens voor dat jouw 
(carnavals)naam eronder komt 
te staan. De prijs voor jouw eigen 
karakter is € 11,- of een veelvoud 
hiervan. Je mag op die manier zelf 
bepalen wat je er voor over hebt. 

OPENING LOODS11

Zodra het weer mogelijk is, volgt 
de grote opening van Loods11 
en gaan wij ervoor zorgen dat jij 
‘jezelf’ daar kunt bewonderen! 
Loods11 is weliswaar al bijna een 
jaar klaar, maar we hebben er als 
gevolg van de coronamaatregelen 
nog amper gebruik van kunnen 
maken. Maar: wat in het vat 
zit, verzuurt niet! Houd voor 
berichtgeving hierover onze 
website www.stoppelkaters.nl en 
onze socials in de gaten. 

VRAGEN?

Heb je een vraag over deze actie, 
mail dan naar  
webshop@stoppelkaters.nl.

We hopen je binnenkort tegen 
te komen in deze unieke 
carnavalsoptocht! 
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De mensen van de wagenbouw. Vaak begeven 
ze zich op de achtergrond, maar vandaag staan 
ze in het zonnetje! Ieder jaar weer leveren ze 
namelijk een geweldige prestatie, in de vorm 
van een prachtige (Prinsen-)wagen. Reden 
genoeg om vandaag vier van deze handige 
mannen uitvoerig te bevragen. Len Sibelt en 
Jeroen Everts van carnavalsvereniging Brasil uit 
Lemelerveld en Jeffrey Alferink en René Vrijhoef 
van carnavalsvereniging de Stöppelkaters uit 
Raalte vertellen je alles over het reilen en zeilen 
van hun wagenbouwcommissies.

CARNAVAL 2020. DE GROTE SALLANDSE 
OPTOCHT GING NIET DOOR ALS 
GEVOLG VAN STORM ELLEN. WAT 
EEN TELEURSTELLING MOET DAT ZIJN 
GEWEEST! HOE KIJKEN JULLIE TERUG OP 
VORIG JAAR?  

Len, enthousiast: ‘Eigenlijk vonden we bijna 
alles dat jaar even leuk! Okay, het was voor 
ons wel heel vervelend dat de optocht pas op 
het allerlaatste moment werd afgeblazen. Wij 
hadden namelijk alles voorbereid op basis van 
eerdere berichtgeving dat de optocht definitief 
wél zou doorgaan. Dus, tja, dat de optocht niet 
doorging was even slikken, maar we hebben 
gelukkig nog aan twee andere optochten 
meegedaan: in Lemelerveld is op zaterdag 
namelijk ook een carnavalsoptocht en op dinsdag 
hebben we altijd de Verlichte Optocht.’ 

René: ‘Ook bij ons viel de teleurstelling wel 
mee, het gaat ons niet per se om het resultaat 
tijdens de optocht maar meer om het proces, het 
gezamenlijk aan iets bezig zijn. Jeffrey vult aan: 
‘Bovendien hadden we de Prinsen-wagen tijdens 
ons ledenfeest al overhandigd aan de Prins’.

EN DAN CARNAVAL 2021…… VOOR HET 
2E JAAR OP RIJ GEEN GROTE SALLANDSE 
OPTOCHT, ZELFS HELEMAAL GEEN 
CARNAVAL. IK VRAAG ME AF HOE JULLIE 
GEMOTIVEERD BLIJVEN. 

René: ‘Omdat wij pas beginnen met bouwen op 
het moment dat de Prins bekend is, speelt dit 
bij ons nu niet echt. We wisten al vrij snel dat er 
geen Prins zou komen, en dus ook geen Prinsen-
wagen. We hebben de afgelopen periode onze tijd 
en energie dan ook gestoken in de bouw van de 
nieuwe loods.’  

Len: ‘Wij waren voor carnaval 2021 al wel weer 
begonnen. Inmiddels is duidelijk dat we ons 
moeten gaan richten op 2022. De motivatie is 
echter nog volop aanwezig: wij zijn in de loop 
van de jaren een vriendengroep geworden, het is 
altijd gezellig om weer naar de schuur te gaan. 
En zoals René net al zei: het gaat inderdaad om 
het proces.’

EEN VRAAG ALLEEN VOOR BRASIL. 
CARNAVAL LEEFT ENORM IN 
LEMELERVELD! WE TELLEN MAAR 
LIEFST ZES CARNAVALS- DAN WEL 
WAGENBOUWVERENIGINGEN: DE 
SPROKKELAARS, SIMPEL, BRASIL, GOED 
TE PASSE, DE PARIA’S EN DWARSWEG 
& CO. WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN 
DEZE VERENIGINGEN EN HOE ZIT HET 
MET DE CONCURRENTIE DAN WEL 
COLLEGIALITEIT? 

Jeroen legt uit: ‘De Sprokkelaars is de 
organiserende carnavalsvereniging in 
Lemelerveld en is wat dat betreft vergelijkbaar 
met de Stöppelkaters. De rest van de 

erenigingen die je noemde, zijn eigenlijk allemaal 
wagenbouwverenigingen.’ Len voegt toe: ‘We voelen 
allemaal een gezonde concurrentie, maar er is zeker 
geen haat en nijd. We lenen gewoon spullen van 
elkaar en drinken ook een biertje bij elkaar in de 
bouwschuren.’ 

EN DAN NU EEN VRAAG ALLEEN VOOR DE 
STÖPPELKATERS. JULLIE COMMISSIE BESTAAT 
UIT MANNEN VAN PAK ‘M BEET 25 T/M 75 
JAAR, BEST EEN GROOT LEEFTIJDSVERSCHIL. 
TOCH STAAN JULLIE ER OM BEKEND EEN 
HECHTE CLUB TE ZIJN. WAAR KOMT DAT 
DOOR?   

René, gnuivend:  ‘Eigenlijk voelen onze avonden als 
een soort therapiesessie. Zit je bij de wagenbouw van 
de Stöppelkaters, dan heb je geen psycholoog meer 
nodig! We ouwehoeren maar hebben ook oog voor 
elkaars leed en voeren de nodige serieuze gesprekken.’ 

Tot slot nog enkele vragen aan jullie alle vier. 

HOEVEEL TIJD NEEMT HET MAKEN VAN EEN 
WAGEN GEMIDDELD IN BESLAG, VANAF HET 
EERSTE ONTWERP TOT AAN HET LAATSTE 
SCHROEFJE DAT WORDT VASTGEDRAAID? 

René: ‘Zoals ik net al 
vertelde, starten wij pas 
met bouwen als de Prins 
bekend is, ergens rond de 
11e van de 11e. In totaal 
zijn we dus een goeie drie 
maanden bezig. Onze 
opdracht is om speciaal iets 
voor de Prins te maken, dus 
toegespitst op zijn karakter, 
hobby’s etc.’
Bij Brasil gaat dat anders, 
vertelt Len: ‘In de zomer 
komen wij al bij elkaar 
om een nieuw thema te 
bedenken. Vervolgens starten 
we in augustus met de bouw, 
na het Sukerbietenfeest. De 
eerste periode zijn we twee á 
drie avonden in de week en op 
de zaterdag bezig, maar vanaf 
januari echt elke dag.’

ZITTEN ER OOK DAMES IN JULLIE COMMISSIE? 
ZO NEE, WORDT DAT DAN NIET EENS TIJD…? 

Len: ‘Wij hebben zeker dames in onze commissies, we 
kunnen niet zonder! Zij maken o.a. de kostuums van 
de loopgroepen’. 

René: ‘Bij ons helpen de partners af en toe een handje 
mee, bijvoorbeeld met het beplakken van de wagens.’ 

Jeffrey vervolgt lachend: ‘We houden 
dames niet tegen om lid te worden van 
onze commissie. We starten daarentegen 
ook geen sollicitatieprocedure. Het is 
overigens een misvatting om te denken 
dat je technisch moet zijn dan wel twee 
rechterhanden moet hebben om te kunnen 
helpen. Ook onhandige mensen zijn bij ons 
van de partij.’ ‘Zij houden de boel in balans, 
er is echt een goeie sfeer’, aldus René. 

WAAR LATEN JULLIE JE DOOR 
LEIDEN BIJ HET ONTWERP VAN DE 
WAGEN? IS ER WEL EENS EEN IDEE 
GEWEEST DAT ALS GEVOLG VAN 
CENSUUR CARNAVAL NIET HEEFT 
GEHAALD? 

Jeffrey geeft aan dit nog nooit mee te hebben 
gemaakt. 
Len, hardop denkend: ‘Bij ons is er ook nog nooit 
censuur toegepast. Eigenlijk bouwen wij vooral 
praalwagens, hierbij wordt de politiek niet meer 
op de hak genomen zoals vroeger. Inhaken op 
de actualiteit lukt niet altijd in verband met de 
lange voorbereidingstijd. We hebben het er wel 
eens over gehad, of we niet meer zouden moeten 
‘bouwen om te winnen’. Stiekem wil iedereen 
natuurlijk graag de Grote Sallandse Optocht 
winnen, omdat je dan de beste van Salland bent. 
Maar eigenlijk komen we er toch steeds weer 
op uit dat we ‘bouwen om te bouwen’. En dat is 
helemaal goed.’ Jeroen vult aan: ‘We weten wel 
dat er regelmatig censuur wordt toegepast bij 
andere optochten in Nederland, maar dat is in 
Raalte niet aan de orde.’ 

HEBBEN JULLIE NOG BIJZONDERE 
ANEKDOTES, DIE HET VERMELDEN 
WAARD ZIJN? 

René en Jeffrey kunnen zich niet iets specifieks 
herinneren maar zijn het er wel over eens: ‘Het 
zijn de kleine dingen die het ‘m doen. Er gebeurt 
zoveel leuks en moois binnen onze club, maar 
je moet er eigenlijk bij zijn om dat ook zo te 
ervaren.’ 

Len memoreert aan het drama in oktober 2014, 
waarbij de schuur inclusief wagen van Brasil 
volledig afbrandde. ‘Op zaterdag brandde alles af, 
en op maandagavond waren we al weer aan het 
lassen, in de schuur van een andere vereniging. 
Kort daarna ontvingen we bijdragen (financieel 
en materieel) uit allerlei hoeken. We waren echt 
zwaar onder de indruk. Op zo’n moment zie je 
wat een saamhorigheid er heerst. En dat is waar 
het om gaat, binnen de carnaval!’

‘Saamhorigheid,  
daar gaat het om bij carnaval!’ 
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DIT IS JOUW MOMENT !

10% 
CARNAVAL’S 

KORTING!

Is jouw woning nog niet geïsoleerd? Dan is dit 
het moment om dat heel gunstig te regelen! Maak nu 
gebruik van de 10% kortingsactie en geniet van meer 

wooncomfort en een lagere energierekening. 

Ontvang 10% korting op isolatie 
met actiecode: carnaval21

www.takkenkamp-isolatie.nl

Ga naar www.takkenkamp-isolatie.nl

Kies voor spouwmuur-, vloer-, bodem- of dakisolatie bij Takkenkamp.

Vermeld in je aanvraag de actiecode: carnaval21

Ontvang 10% korting op de hele offerte.
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ERELEDEN

Oma van de Bosch †
Jan Kogelman †
Anton Dijk † 
Johan Zwakenberg †
Ritske Venema †
Theo Hoekstra †
Gerrit Kieftenbelt
Bennie Wiefferink
Henk Bosch
Riek van Diepen
Gerrit Kruitbosch
Andre Huis in ‘t Veld

RIDDER IN DE ORDE VAN DE ZWABBERAARS

Riek van Diepen
André Huis in ‘t Veld

ZWABBERVROUW VAN HET JAAR

1977 Ans Achterhoek
1979 Rieke Walraven
1980 Ans Schuurman
1981 Jose Walraven
1982 Chr. van Leeuwen
1983 Berta Kok
1984 Gerda Roelofs †

ZWABBERMAN VAN HET JAAR

1977 Anton Dijk †
1978 Bertus van Langen
1979 Gerard Hollegien
1980 Wim Derksen
1981 Anton Hekking
1982 Jan Holterman
1983 Opa Veltien †
1984 Bennie Wiefferink

ZWABBERAAR VAN HET JAAR

1985 Hennie Krijt
1986 N.W. Doms †
1987 Riek van Diepen
1988 E. Rothengatter
1990 Helma Nijenkamp
1991 Mevr. Veldkamp †
1992 Gerard Hoogendijk †

PLUIM VAN HET JAAR

1993 Mevr. Wiefferink
1994 Rianne Kruitbosch
1995 Gerrit Kieftenbelt
1996 Ep Carvelè
1997 Ton Zwakenberg
1998 Rieki Hageman

1975/1976: Prins Bennie - Bennie Wieferink
1976/1977: Prins Jan - Jan Kogelman †
1977/1978: Prins Bertus - Bertus v. Langen
1978/1979: Prins Anton - Anton Hollegien
1979/1980: Prins Wim - Wim Walraven
1980/1981: Prins Harrie - Harrie Schuurman †
1981/1982: Prins Geert - Gerard Hollegien
1982/1983: Prins Pieter - Pieter v. Leeuwen
1983/1984: Prins Leo - Leo Kok
1984/1985: Prins Hans - Hans ten Broeke
1985/1986: Prins Gerard - Gerard Nijenkamp
1986/1987: Prins Bernardo - Bertus v. Nispen †
1987/1988: Prins Marcel - Marcel Brandwacht
1988/1989: Prins Gait - Gerrit Kieftenbeld
1989/1990: Prinsloos jaar
1990/1991: Prins Eduard - Ed Caverle
1991/1992: Prins Evert - Evert Kruitbosch
1992/1993: Prins Willem - Wim Schutte
1993/1994: Prins Harrie II - Harrie Harms
1994/1995: Prins Gait II - Gerrit Kruitbosch
1995/1996: Prins Hendrinus - Henk Bosch
1996/1997: Prins Henk - Henk v. Iersel
1997/1998: Prins Andre & Prinses Sylvia - Andre & Sylvia Huis in ‘t Veld

Zwabberaars prinsengalerij
1998/1999: Prins Anton II - Anton Zwijnenberg
1999/2000: Prins Wim II & Prinses Karin - Wim & Karin Bannink
2000/2001: Prins Pieter II - Pieter Hindriks
2001/2002: Prinses Riek - Riek v. Diepen
2002/2003: Prins Andre II & Prinses Rika - Andre & Rika Hofstede
2003/2004: Prins Gerard II & Prinses Karin - Gerard & Karin Zweers
2004/2005: Prins Martin & Prinses Brigitta - Martin & Brigitta Oosterlaar
2005/2006: Prins Richard - Richard Huis in ’t Veld
2006/2007: Prins Willem II & Prinses Tieknie - Willem & Tieknie Spijkerman
2007/2008: Prins Ricardo - Richard Gerrits
2008/2009: Prins Punter & Prinses Diana - Stefan & Diana Egbertzen
2009/2010: Prins Rick - Rick Achterhoek
2010/2011: Prins Joop - Joop Evers
2011/2012: Prins Gerrit - Gerrit Haverman
2012/2013: Prins Jannes - Jannes Haverman
2013/2014: Prins Freek & Prinses Minie - Freek & Minie Terpstra
2014/2015: Prins Alex - Alex Venema
2015/2016: Prins Dick & Prinses Kathrin - Dick en Kathrin Kruitbosch
2016/2017: Prins Robbie - Robbie Brandwacht
2017/2018: Prins Wim lll & Prinses Linda - Wim en Linda Hofstede
2018/2019: Prins Frits - Frits van der Vorst
2019/2020: Prins Rudi - Rudi van Breen
2020/2021: Prinsloos jaar
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ONBEPERKTE VRIJHEID 

OP VIER WIELEN

 www.camperverhuur-salland.nl

KOSTELOOS

ANNULEREN!

powered by

TCR Tours staat in de startblokken!
Busvervoer nodig? Vraag vrijbli jvend een offerte aan.

TCR Tours | Spitsstraat 14 | 8102 HW Raalte | info@tcr-tours.nl | www.tcr-tours.nl
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Raalter politieman als ‘Prins der Stöppelkaters: 
“In alle opzichten een jaar om nooit te vergeten!”

1 1  J A A R  G E L E D E N .. 17

Ik stond die avond nog met 
mijn vriendengroep ‘Roalter 
Wille’ op het podium voor de 
Stöppelkraker. Ook zij hadden 
niets in de gaten.” Dat Wim 
om precies 11 over 11 uit 
de ‘Kattenbak’ tevoorschijn 
kwam was niet alleen voor zijn 
vrienden een verrassing. Ook 
zijn kinderen wisten nergens 
van. “Mijn zoon Niek en dochter 
Marloes stonden stomverbaasd 
in de zaal.” Nog groter was de 
verbazing bij zijn zoon Michel, 
lid van de Raad van Elf en 
medeverantwoordelijk voor het 
binnendragen van de ‘Kattenbak’. 
“Hij heeft de bak flink heen en 
weer geschud en heeft tot op het 
laatste moment niet door gehad 
dat zijn vader erin zat. Het was een prachtig 
gezicht!” Het warme hart van de vereniging 
kwam tot uiting tijdens de Zittingsavond in 
januari 2010 in de vorm van een door Wim 
geïnitieerde collecte. “Pater Wim Boksebeld 
(oud-Raaltenaar) luidde de noodklok na 
een natuurramp in Haïti, waar hij al jaren 
ontwikkelingshulp biedt. Voor hem zijn we 
die avond met de pet rond gegaan.” 

EEN MEMORABEL CARNAVALSJAAR

Net als in 2009 kon er geen gebruik worden gemaakt 
van residentie ‘Den Vergulden Kater’, ofwel ‘de Leeren 
Lampe’. Zodoende moest er in de carnavalsperiode 
voor het tweede jaar uitgeweken worden naar een 
tent op de Domineeskamp. Achteraf bleken het twee 
memorabele carnavalsjaren. “Ik denk nog vaak terug 
aan die tijd. Alles kwam samen in die tent: een bruine 
kroeg, een restaurant en grote zalen. Kortom, een 
trefpunt voor jong en oud. Het was een enorme klus. 
Hulde aan alle vrijwilligers!”

Natuurlijk waren er ook vele andere hoogtepunten. 
“De bezoeken aan ZoZijn en de verschillende 
verpleegtehuizen zijn geweldig om te doen. Het is 
prachtig om die blije gezichten te zien en om samen 
met de mensen even uit de sleur van alle dag te 
komen. Daar doe je het voor!”
De herinneringen aan het bezoek aan een markante 
Raalter persoonlijkheid, ‘Zuster Reinders’ in Zwolle, 
koestert Wim ook nog steeds. 

En natuurlijk ‘de Grote Sallandse Optocht’ op de 
zondagmiddag. “Het had gesneeuwd en het was 
erg koud. Maar met een zonnetje erbij en goede 
thermokleding was het top!”

HET ZOU EEN CRIMINEEL MOOI FEEST WORDEN

Extra opvallend was in 2010 het groot aantal in 
boevenkostuum gehulde carnavalisten in Raalte. 
Velen hadden, deels refererend aan het beroep van de 
Prins, gekozen voor een passend zwart-geel kostuum. 
Ook de traditionele prinsenreceptie zou geheel in 
stijl zijn. “Ons huis zou omgebouwd worden tot bajes, 
bemenst zijn met Stöppelkaterboeven, er hingen 
opsporingsaffiches, er waren scanpoortjes, een plaats-
delict en zelfs een heuse arrestantenwagen. Aan alles 
was gedacht. Helaas liep het allemaal anders…”

Vlak voor de vijf dolle dagen van carnaval 
overleed Willem Albers: oud-Prins Willem I, 
Opperstöppelkater en carnavalist in hart en 
nieren. Hij trok als cabaretier volle zalen tijdens de 
zittingsavonden en was een boegbeeld voor onze 
vereniging. “In overleg met het bestuur koos ik er 
voor om mijn prinsenreceptie niet door te laten 
gaan.”

Dat afgelaste feest is overigens nog regelmatig 
onderwerp van gesprek. “Veel Stöppelkaters komen 
op zolder nog ongebruikte pakken of attributen 
tegen in het boeventhema.”

OUD-PRINS WILLEM II

Ook Wim zet de ongeschreven traditie van oud-
Prinsen voort. “De meeste Prinsen waren al 
betrokken bij de vereniging of ‘blijven hangen’ na 

Een carnavalsseizoen met kou, veel sjaals en 
sneeuw. 2010 is met recht de boeken in gegaan als 
een winters carnaval. Maar, het was ook het jaar 
van de Raalter politieman Wim Rabelink. Hij werd 
tijdens het Katerspektakel in een bomvol Zwakenberg 
gepresenteerd als ‘Prins Willem II der Stöppelkaters’. 
“Het voelde voor mij als een grote eer om een jaar lang 
het boegbeeld van deze vereniging te mogen zijn!” 

EEN POLITIEMAN ALS PRINS?!

“Voor mij een voltreffer, zeer geslaagd en voor 
herhaling vatbaar. Al zal dat laatste natuurlijk niet 
gaan!”, zegt Wim trots als we hem vragen naar hoe 
hij terugkijkt op zijn regeerperiode. Het was in alle 
opzichten een bijzonder carnavalsjaar. 

Wim werd in 2008 al benaderd voor de functie van 
Prins. “Helaas kon ik door familieomstandigheden 
toen niet op het verzoek ingaan.” Een jaar later kreeg 
hij een nieuwe kans en zei volmondig ja. “Ik voel me 
verbonden met de vereniging en de manier waarop 

 

 

ze zich inzetten voor de Raalter gemeenschap. Het is 
een levendige en veelzijdige club met vrijwilligers die 
een warm en sociaal hart hebben.” 

Ook het feit dat hij werkzaam was bij de politie 
speelde mee in zijn besluit. “Ik wilde de politie nog 
meer deel uit laten maken van de bevolking en ook 
betrokken zijn bij de dorpsactiviteit carnaval. Dat 
zou kunnen zorgen voor een groter maatschappelijk 
draagvlak.” Daarnaast was/is Wim actief in het 
Raalter verenigingsleven, onder andere voor Scouting 
Raalte. 

VERBAZING ALOM

Als we vragen naar het moment waarop hij 
werd gepresenteerd begint hij te glimlachen: 

“Het was geweldig. 

hun regeerperiode.” Wim zette zich jarenlang in voor 
de PR-commissie. Daar zorgde hij jaarlijks voor de 
perscontacten en de invulling van de ‘Zotteklap’. 
Ook maakte en verspreidde hij regelmatig het 
verenigingsnieuws via de digitale ‘K@terpro@t’. 

Vorig jaar organiseerde hij samen met een aantal 
oud-prinsen het ‘BitterBallenBal’: speciaal voor de 
carnavalsvierder van 44+ in ‘de Gouverneur’. “Het 
was een groot succes! Veel mensen genoten van een 
gezellige namiddag en avond. Even lekker bijkletsen 
zonder hele harde muziek en met ruimte voor een 
ouderwets dansje.”

CARNAVAL VIEREN, DAT MOET JE ZELF DOEN!

Als we vragen naar hoe Wim kijkt naar de toekomst 
van het carnaval, dan noemt hij zijn eigen motto: 
‘Carnaval 44’. “Het is niets minder dan carnaval vier-
en! Je moet het zelf doen, blijven genieten, de dag 
plukken en vooral gezond blijven. Zeker in deze tijd is 
dat erg belangrijk!”



Ook online:

volg de stöppelkaters en de zwabberaars via:18



NAAM: _______________________________
LEEFTIJD: ____________________________
TELEFOONNUMMER: 
______________________________________
Maak de mooiste tekening en lever deze tussen 8 en 15 
februari in op Marktstraat 5 te Centrum Raalte.

Jouw kleurplaat komt in de etalage te hangen en op 16 
februari maken wij telefonisch de winnaar bekend!

Kleurwedstrijd! Doe jij mee? Kleur in en win! 19



Almelosestraa+31 (0)572 - 35 58 55    www.deleerenlampe.nl    info@deleerenlampe.nl

Vier je eigen feestje thuis
met iets lekkers van onze

take away kaart.

Varkensmarkt 7 - Raalte - www.laurels.nl

B R A S S E R I E  Z W A K E N B E R G

Valentijnsbox

K E U Z E  H O O F D G E R E C H T

V A R K E N S H A A S  O M W I K K E L D  M E T  S E R R A N O H A M ,  G E V U L D
M E T  H A M / P R E I  M O N C H O U  E N  G E S E R V E E R D  M E T  E E N

H O N I N G  M O S T E R D S A U S *
O F

G E B A K K E N  R O O D B A A R S F I L E T  M E T  E E N  R O M I G E  D I L L E S A U S
E N  G E M A R I N E E R D E  P A P R I K A *

O F
G E V U L D E  P O R T O B E L L O  M E T  R I S O T T O  E N  G R O E N E

A S P E R G E S *  
 

* H O O F D G E R E C H T E N  W O R D E N  G E S E R V E E R D  M E T  A A R D A P P E L G R A T I N ,  W A R M E
G R O E N T E N ,  A A R D B E I E N R A B A R B E R M O U S S E  E N  K O M K O M M E R S A L A D E

N A G E L H O U T  ( G E P E K E L D  E N  G E D R O O G D  R U N D V L E E S )  M E T  R O D E  K O O L
S A L A D E ;

R O U L E A U  V A N  P A R E L H O E N  G E V U L D  M E T  P R U I M E N  E N  A B R I K O O S  M E T
E E N  V I J G E N C O M P Ô T E ;

D U N  G E S N E D E N  R U N D E R C A R P A C C I O  M E T  R U C O L A  E N  O U D E  K A A S ;
G E R O O K T E  Z A L M F I L E T  M E T  E E N  Z A C H T E  D I L L E D R E S S I N G ;

B R O O D J E S  M E T  K R U I D E N B O T E R

C O M B I N A T I E  V A N  D I V E R S E
V O O R G E R E C H T E N  O M  S A M E N  V A N  T E

G E N I E T E N

S O E P J E  ( 2  P E R S . )

€37,50 p.p.  min. 2 personen

S E L D E R I J S O E P  V A N  D R I E  S O O R T E N  S E L D E R I J  M E T  E E N  K N A P P E R I G E
C R O S T I N I

D E S S E R T  L Á M O U R  ( 2  P E R S . )

W I T T E  C H O C O L A D E M O U S S E  M E T  R O S E  M E R I N G U E  E N  G E M A R I N E E R D
R O O D F R U I T

U kunt vanaf nu een Valentijnsbox bestellen om 
tijdens het Valentijnsweekend (12/13/14 februari) 

heerlijk samen thuis te dineren.
Bestellen kan telefonisch: 0572-355500 of via de mail: 

afhaal-zwakenbergraalte@outlook.com.

C.V. de Zwabberaars en C.V. de Stöppelkaters steken de 
horeca een hart onder de riem. Even volhouden nog!

VOORLOPIG NOG EVEN GESLOTEN..... 
IN DE LOCKDOWN BEZORGEN WE JE FAVORIETE BIERTJES BIJ JE THUIS!

BESTELLEN KAN VIA ZUIDERBUUR.NL

A.U.B. 

EVEN GEDULD

WE KIJKEN ER NAAR UIT SNEL WEER
MET JULLIE TE MOGEN FEESTEN!  

 

 

 


