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Voorwoord

Als nieuwbakken voorzitter mag 
ik dit jaar het voorwoord schrijven 
in onze Zotteklap. De krant die het 
carnaval vanaf de deurmat naar de 
keukentafel brengt en de voorzet geeft 
aan vijf dagen fantastisch carnaval 
binnen Raalte. Deze krant wordt met 
veel zorg door onze PR-commissie tot 
stand gebracht. Heel veel werk met 
een prachtig resultaat. Dank voor jullie 
inzet, en natuurlijk dank voor alle 
sponsoren die ons helpen om carnaval 
uit te dragen binnen Raalte.

Voor mij is carnaval een hoogtepunt 
in het jaar en bestaat er eigenlijk geen 
mooier feest dan dit. Van kleins af aan 
scharrel ik al rond binnen de vereniging, 
meegenomen aan de hand van mijn 
vader die me heeft aangestoken met het 
Stöppelkaterleven. Bij de Stöppelkaters 
heb ik mijn tweede thuis en een hele 
grote ‘bonusfamilie’. Zo! Dat klinkt 
mogelijk nogal zoetsappig…. maar 

Na een fantastische Grote Sallandse 
Carnavalsoptocht in mei vorig jaar 
rijden de wagens en groepen zondag 
19 februari weer door de straten van 
Stöppelburcht. Toch wordt ook dit jaar 
de optocht weer net even anders.

De route van de Grote Sallandse 
Carnavalsoptocht gaat namelijk op de 
schop vanwege de werkzaamheden op 
de Grote Markt. Om 13.00 uur start de 
optocht in de Brugstraat en het eindpunt 
is vóór onze residentie Den Vergulden 
Kater (Bij Lampe) in de Almelosestraat.

In Den Vergulden Kater vindt net 
als andere jaren na de optocht de 
prijsuitreiking plaats. Meekijken? Dit 
kan live via Instagram: @stoppelkaters. 

De Grote Sallandse Carnavalsoptocht 
is niet mogelijk zonder financiële steun 
van de bezoekers. Daarom kun je 
jouw bijdrage doen tijdens de optocht: 
contant, per pin of via de QR-code. 
Bedankt alvast! 

ik kan er geen andere woorden voor 
verzinnen om de Stöppelkaters te 
omschrijven. Bij ons verenigingsgebouw, 
Loods11, staat de deur eigenlijk altijd 
open. Een kop koffie, fris of een biertje 
staan altijd klaar, er zijn altijd mensen 
die wel ergens rommel laten slingeren 
of iets (per ongeluk?) kapotmaken. En 
vervolgens ook weer repareren. En er 
is veel gelach, af en toe wat gemopper 
of een discussie op zijn tijd. Wat zorgt 
voor nieuwe ideeën en inzichten. Zoals 
het daar gaat, is het dus eigenlijk net als 
thuis. 

Al die Stöppelkaters hebben gezamenlijk 
één doel, namelijk: carnaval vieren en 
breed uitdragen. Op grootse wijze en 
met zo veel mogelijk mensen. Carnaval 
heeft op heel veel vlakken zó veel 
moois te bieden. Creativiteit in de vorm 
van prachtige kleding waar uren werk 
in zit, geestige kostuums die je laten 
lachen en versierde boerenkielen om de 

Carnavalisten, 
Stöppelkaters en Stöppelpoezen,

tradities te waarborgen. Grote wagens 
en enorme loopgroepen die duizenden 
mensen vermaak bieden tijdens de grote 
optocht, tot de kleinste enthousiaste 
carnavalist die met veel trots meeloopt 
in de kinderoptocht, aangemoedigd 
door de toeschouwers. Vriendschap 
van groepen carnavalisten die elkaar 
al jaren kennen en samen het feest 
vieren, tot vriendschappen 
die ontstaan tijdens de 
polonaise. Kinderen, 
kijkend naar de optocht 
of rennend en zingend in 
het dorp voor een volle tas 
met snoep. 

Carnaval is bij uitstek een 
feest waar iedereen, in 
welke hoedanigheid dan 
ook, meer dan welkom is. 
De Stöppelkaters zorgen 
ervoor dat we dit feest 
nog tot in lengte van 

dagen met elkaar vieren.

Kom jij ook van 17 t/m 21 februari 
carnaval vieren?! Uiteraard is iedereen 
welkom!

Met carnavaleske groet,
Esmee Oostendorp
Voorzitter C.V. de Stöppelkaters

Grote Sallandse 
Carnavalsoptocht 
en Kinderoptocht 
net even anders – 
routes op de schop

De kinderen worden natuurlijk 
niet vergeten! Op zaterdag 18 
februari start onder leiding van 
jeugdprins Tije de Eerste om 14.00 
uur de Kinderoptocht. Ook de 
route van de Kinderoptocht gaat 
door genoemde werkzaamheden 
op de schop. Het startpunt is bij 
Hotel de Zwaan, waarna de optocht 
via de Herenstraat – Grotestraat – 
Brugstraat eindigt bij onze residentie 
Den Vergulden Kater.

Bij het startpunt is het mogelijk 
om je vanaf 13.30 uur in te 
schrijven voor de Kinderoptocht. 
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KINDEROPTOCHT 
ZATERDAG 18 FEBRUARI 14.00 UUR  

START BIJ HOTEL DE ZWAAN
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GROTE SALLANDSE CARNAVALSOPTOCHT 
ZONDAG 19 FEBRUARI 13.00 UUR  

START IN DE BRUGSTRAAT 

3



Lumenstraat 3  •  8102 PS Raalte  •  tel: +31(0)572.351248  •  www.thepowershop.nl  

Stroom... Levensader voor uw evenement!

volg stöppelkaters via: en op stoppelkaters.nl4



Het is de zondag van de 
Nieuwjaarsreceptie en ik heb een 
koffiedate met de nieuwbakken Prins 
der Stöppelkaters. Zowel de Prins als 
zijn vrouw Erna ken ik alleen van naam 
en gezicht, dus ik verheug me op een 
uitgebreide kennismaking. Niet de Prins 
zelf, maar zoon Jordy doet open. Terwijl 
hij roept: ‘Pap, bezoek voor jou’, hoor ik 
een hartgrondige vloek uit de richting 
van de woonkamer komen. Zie daar mijn 
eerste kennismaking met de Prins….. 

Gelukkig is hond Roxy wel blij om mij te 
zien. Uiteraard is Charls verwensing niet 
aan mij gericht, maar een reactie op een 
beslissing van de scheidsrechter op tv, die 
zojuist een belangrijk doelpunt van zijn 
cluppie Feyenoord afkeurde. Nadat ik even 
flink met ‘m mee heb gebaald (jazeker, ik 
kom uit een Feyenoord-gezin), regelt Erna 
koffie voor ons alle drie.

DE PRINS EN ZIJN GEZIN

Het is me inmiddels duidelijk dat 
Charl Feyenoord-fan is, maar ik wil 
natuurlijk nog veel meer van hem 
en zijn gezin weten. Charl, geboren 
en getogen Raaltenaar, houdt van 
lekker eten, bbq-en, golfen én van 
gezelligheid. Samen met Erna heeft hij 
twee kinderen: zoon Jordy van 17 en 

dochter Mara van 14, die tijdens het 
gesprek komt binnenfladderen. ‘Mam, 
heb je m’n trui al gewassen?‘ Heerlijk, 
een feest der herkenning. Charl vertelt: 
‘Eigenlijk hebben Erna en ik vrijwel 
direct samen besloten dat ik in zou 
gaan op het verzoek van het bestuur. 
De kinderen hebben we ook meteen 
ingelicht, want het is niet te doen om 
zo’n geheim een half jaar te bewaren 
met twee pubers in huis.’ Ook Jordy en 
Mara waren direct enthousiast. 2022 
was een bijzonder jaar voor Prins Charl 
en zijn gezin. Hij en Erna waren 12,5 
jaar getrouwd en Charl is 50 geworden. 
Beide hoogtepunten hebben ze met een 
groot feest gevierd op 2e Kerstdag, de 
verjaardag van Charl. ‘Eigenlijk hebben 
we altijd wel een reden om het leven te 
vieren’, stelt Charl. 

VRIENDENGROEP

De vrienden spelen een belangrijke 
rol in het leven van Charl en Erna. 
Het is een hechte groep mensen, die 
de ups en downs met elkaar delen. Ik 
had van tevoren wat research gedaan, 
en kwam op social media het bericht 
tegen dat Charl en drie van zijn 
vrienden bij elkaar op de Hotelschool 
hebben gezeten. Als ik zeg dat ik dat 
best bijzonder vind, en vooral ook de 

carrièremove die ze alle vier 
hebben gemaakt, barsten Charl 
en Erna in lachen uit. ‘Dat klopt 
niet hoor, dat is een grapje dat 
ze destijds hebben gemaakt 
toen ze aan een bbq-wedstrijd 
meededen! Charl en z’n 
vrienden zijn heel goed in met 
een stalen gezicht de grootste 
onzin uitkramen, die iedereen 
gelooft’, aldus Erna. Charl is een 
echte Bourgondiër en bbq-en 
doet hij bij voorkeur samen met 
z’n beste vriend Harold Jansen. 
Erna vertelt dat ze bovendien 
fervent carnavalsvierders zijn. 
‘Vroeger maakten we met 
vrienden altijd onze eigen 
carnavalsoutfit. Dat gaan we 

dit jaar ook weer doen, we hebben al een 
toepasselijk thema bedacht’, glundert 
ze. ‘Uiteraard zal ik af en toe bij Charl 
in de buurt te vinden zijn, maar ik ga 
ook zeker met onze vrienden carnaval 
vieren.’ 

MIDDENIN DE SAMENLEVING

Charl was nog geen lid van de 
Stöppelkaters. De dames in het gezin 
daarentegen hebben hun sporen al wel 
verdiend binnen onze vereniging. Mara 
zat als klein meisje bij de Dansmariekes, 
en Erna heeft bijgedragen aan PR, 
sponsoring en een denktank. Overigens 
is het verenigingsleven Charl niet 
vreemd: hij is namelijk voorzitter 
geweest van de Activiteitencommissie 
van Stöppelhaene. Charl staat met 
recht middenin de samenleving van 
Raalte, ook als directeur van Koolhof 
Schilderwerken heeft hij een heel groot 
netwerk. Erna heeft eveneens haar eigen 
bedrijf, BlijKaartje, en kent daardoor ook 
de nodige Raaltenaren. 

VERKIEZINGSAVOND

Tijdens de verkiezingsavond traden vier 
Raalter dragqueens op. Een van hen 
was vriend Harold, die op verzoek van 
Charl in een later stadium aan het al 
eerder vastgestelde programma was 
toegevoegd. Een slimme zet, want op 
deze manier waren de vrienden die 
avond present, die natuurlijk allemaal 
Harold wel eens als dragqueen wilden 
zien. ‘En zodoende waren ze er dus 
eveneens bij, toen onthuld werd dat ik 
de nieuwe Prins der Stöppelkaters was’, 
lacht Charl. ‘Ook mijn ouders waren 
aanwezig toen ik uit de Kattenbak 
sprong. Die zijn zo trots als een pauw. ’ 

MOTTO EN 
PROCLAMATIE

Het motto van Prins 
Charl: ‘Een goed 
humeur geeft carnaval 
kleur’ is natuurlijk 
gerelateerd aan zijn 
schildersbedrijf. Erna, 
creatief als ze is, heeft 
een daarbij passende 
advertentie voor in de 
Zotteklap gemaakt. Een kritische lezer 
ziet ook in Charls proclamatie diverse 
verwijzingen naar het schildersvak; 
Prins Charl de Eerste doet namelijk o.a. 
weten en proclameren dat: 
• de duurzaamheid voorop staat en 

daarom alle bierglazen worden 
voorzien van dubbel glas; 

• de inwoners van Stöppelburcht 
de kozijnen laten schilderen in de 
kleuren van de Stöppelkaters;  

• de Grote Sallandse Optocht net zo 
uit de verf zal komen als tijdens het 
carnaval in mei 2022.

De optocht, dat is overigens nog wel een 
dingetje. Op mijn vraag waar Charl het 
meest naar uitkijkt, is zijn antwoord 
namelijk: ‘In elk geval NIET naar het 
bakkie op de Prinsenwagen tijdens 
de optocht. In de Kattenbak was het 
prima vertoeven, maar dat bakkie op de 
wagen……?! Ik heb geen hoogtevrees, 
maar toch lijkt het me niet echt 
comfortabel’, zegt hij meesmuilend. 
‘Maar goed, ik hoor van iedereen dat 

dat juist het 
allerleukste is 
van carnaval, 
dus ik laat me 
verrassen.’

ALLES EVEN 
LEUK 

De Prins heeft 
tot nog toe al 
een Prinsenuitje 

naar Dedemsvaart gehad en een 
Eindejaarsfeest. Voor volgende week 
staat het Dansgardefestival in Olst 
op de planning. Op mijn vraag waar 
hij het meest naar uitkijkt, antwoordt 
Charl: ‘Eigenlijk kijk ik naar alles 
uit, het lijkt me serieus allemaal 
even leuk!’ Om te vervolgen: ‘Als ik 
dan toch moet kiezen, ga ik voor de 
carnavalsdagen zelf. Dat lijkt me wel 
het hoogtepunt.’ Na even denken voegt 
hij toe: ‘Wat me ook gaaf lijkt, is dat 
ik de vereniging van een andere kant 
ga bekijken. Dat je alles achter de 
schermen meekrijgt.’ 

MEER WETEN?

Wil je nog meer weten over de Prins? 
Zoek hem dan vooral tijdens carnaval 
op. Ik garandeer je dat deze open, 
goedlachse Bourgondiër graag een 
gesprek met je aangaat, onder het 
genot van een biertje!

DE RODE MANTEL, STEEK, 
VEREN EN SCEPTER ZIJN VOOR  

CHARL KOOLHOF
PRINS CARNAVAL 2022-2023Prins charl I 

‘EEN GOED HUMEUR GEEFT CARNAVAL KLEUR’
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de carnavalscommissie van brede 
school de Springplank uit Heino 

Rondje langs de velden: 

Vorig jaar behaalden ze de eerste prijs 
in Heino en de tweede prijs in Raalte en 
inmiddels wordt er weer keihard gewerkt 
aan een spectaculaire carnavalswagen. 
Dit jaar zijn ze erop gebrand om in de 
categorie ‘kleine wagens’ wél twee keer 
de eerste prijs binnen te slepen. Op 
een kletsnatte en koude dinsdagavond 
brachten we een bezoek aan de 
enthousiaste carnavalscommissie van 
brede school de Springplank uit Heino. 

GRIMMIGE TIJDEN

We treffen de zevenkoppige bouwploeg 
in een riant onderkomen in het 
buitengebied tussen Raalte en Heino. 
‘Deze schuur is van familie van een 
van de bouwers. Het is heel fijn dat we 
hier gebruik van mogen maken. En we 
hebben alle ruimte. Dat is ook wel nodig, 
want onze wagen wordt nog iets groter 
dan vorig jaar’, aldus een enthousiaste 
voorzitter Jolanda Veltman. Ze leidt ons 
rond langs de verschillende onderdelen 
van de wagen en vertelt ondertussen 
vol trots over wat ze jaarlijks met elkaar 
neerzetten.

Vanaf het moment dat de kinderen 
weer naar school gaan, beginnen de 
raderen van de carnavalscommissie 
weer te draaien. ‘We beginnen met het 
bedenken van het thema. 
Dat proberen we altijd te koppelen aan 
de actualiteit, maar het is belangrijk 
dat het ook past bij de belevingswereld 
van de kinderen.’ Tijdens het carnaval in 
mei vorig jaar kozen ze voor het thema 
‘Wie kies jij?’, waarbij ze een creatieve 
mix maakten tussen Pokémon en kiezen 
(tanden). Dit jaar staat de wagen in 
het teken van ‘Grimmige Tijden’. ‘We 
hebben geprobeerd om de huidige tijd 
te combineren met de sprookjes van 
Grimm. Je ziet straks onderdelen van 
klassieke sprookjes en een knipoog naar 
bijvoorbeeld de gasprijzen.’ 
Zodra het thema bekend is, gaan Ludwig 

en Johan kijken naar de technische 
mogelijkheden en komt er een 
bouwplan. Ludwig: ‘Dit jaar hebben 
we weer verschillende bewegende 
delen in de wagen. Dat vraagt wel wat 
technisch inzicht en denkwerk, maar 
het is geweldig als het straks allemaal 
werkt.’ Ook de veiligheid wordt daarbij 
extra gecontroleerd en tijdens het 
hele bouwproces strak in de gaten 
gehouden. ‘We hebben een grote groep 
kinderen op de wagen, dan moet alles 
stabiel en veilig zijn.’

VAN BASISSCHOOL NAAR KLEINE 
WAGEN

Gemiddeld komt de ploeg drie avonden 
per week bij elkaar om aan de wagen 
te bouwen. Een intensieve periode. 
Zeker dit jaar, omdat carnaval vroeg 
in het jaar valt. De kerstvakantie is 
dan ook grotendeels gebruikt om 
meters te maken. ‘We zijn hier in de 
vakantie vrijwel elke dag geweest.’ 
Sommige delen zijn bijna aan de 
afwerking toe, terwijl er aan een ander 
onderdeel nog hevig gesleuteld en 

gelast wordt. ‘Iedereen 
heeft zijn expertise in 
de groep. Ludwig doet 
bijvoorbeeld veel van het 
laswerk en Johan is weer 
van de techniek. Melissa 
en Bea zijn “Chefs Plak”. 
Nicole zet haar talenten 
op meerdere vlakken in. 
En Dennis, tja, die doet 
alles’, zegt Jolanda met 
een knipoog. 

Ondertussen wordt er 
door de mannen een 
steiger opgebouwd om 
het hoogste punt van 
de wagen te schilderen. 
‘Hij gaat precies twee 

centimeter onder de deur door!’ roept 
iemand zelfverzekerd. Vervolgens klimt 
een van de dames op de steiger om 
het krantenpapier een goede lik verf te 
geven. Als we verder rondkijken, zien we 
ook de contouren van een grote zwaan, 
heksen en een snoephuisje. Het thema 
krijgt duidelijk vorm.
 
Overigens deed de groep voorheen altijd 
mee in de categorie ‘scholen’. ‘Vorig 
jaar zouden we de enige basisschool 
zijn in die categorie. Kortom, we zouden 
sowieso eerste worden. Dat vonden we 
niet uitdagend genoeg. Daarom hebben 
we ons ingeschreven bij de “kleine 
wagens”. Dat was een groot succes. Op 
dat succes hopen we dit jaar door te 
varen.’

HET BELANGRIJKSTE ZIJN DE 
KINDEREN

‘We vinden het zelf natuurlijk geweldig 
om te doen, maar uiteindelijk gaat het 
om de kinderen. En om de school op 
de kaart te zetten’, zegt Jolanda. De 
kinderen helpen ook maar wat graag 
mee. Op zaterdag, als de kinderen 
niet naar school 
hoeven, komen de 
meesten ook mee 
naar de loods en is 
het een drukte van 
jewelste. ‘Ze helpen 
dan ook mee waar ze 
kunnen. Nu hebben 
ze bijvoorbeeld 
al het snoep van 
het snoephuisje 
geschilderd. 
Je ziet ze stralen 
als ze straks het 
eindresultaat zien.’

Tijdens de optocht vind 
je de meeste kinderen, 
ouders en de juffen en 
meesters al dansend 
naast de wagen. De 
kinderen van groep 1 en 
2 hebben een mooie plek 
op de wagen. 
‘Op school kunnen de 
kinderen zich inschrijven 
voor de optocht. Het liep 
in het begin niet gelijk 
storm, maar we lopen de 
optocht straks met een 
groep van ongeveer 100. 
Dat hadden we echt niet 
verwacht!’

EEN HELE OPERATIE

Terwijl de bouwploeg druk is met 
de wagen, wordt er ondertussen ook 
gewerkt aan de kleding. Ook die past 
elk jaar namelijk helemaal in het 
thema. ‘Inmiddels hebben we een 
mooie basis aan kleding die we jaarlijks 
met wat kleine aanpassingen kunnen 
gebruiken. Maar, jaarlijks moet er toch 
een hoop werk verzet worden. Nu zijn 
we bijvoorbeeld druk met het maken 

van een heleboel broeken.’ Een groot 
gedeelte neemt de commissie zelf 
op zich, maar met een aantal dingen 
krijgen ze gelukkig goede hulp.  

Een paar weken voor de optocht 
organiseren ze een paar oefenmiddagen 
op de Springplank. ‘We passen dan de 
kleding door en we oefenen de dansjes 

met de kinderen en de 
juffen en meesters. Geen 
hoogstaande choreografie, 
maar wel heel erg leuk.’

Er is nog flink wat werk te verzetten, 
maar ze zijn er zeker van dat ze het 
gaan halen. Gelukkig steken regelmatig 
enthousiaste ouders de handen uit de 
mouwen. Ook vanavond helpen er een 
aantal met schilderen. ‘Over een paar 
weken staan we weer aan de start van 
Heino en Raalte met een fantastische 
wagen, een grote groep kinderen, juffen, 
meesters en ouders. Als het er dan 
allemaal staat, kunnen we alleen maar 
trots zijn.’ 
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Het Promotieteam: een groep vrouwen die altijd wel 
ergens tijdens carnaval te vinden is. Maar hoe is deze 
groep ontstaan? En wat hebben ze met de Stöppelkaters 
te maken?

In 1984 viel een aantal verenigingsvrouwen in een gat. 
Yvonne te Riele, Margreet Tutert, José Westenenk en 
Bertina Tielbeek begonnen ooit bij de Dansmariekes en 
zetten zich jarenlang in voor de vereniging. Uiteindelijk 
werden ze leidsters van de toenmalige Stöppelducks 
en -poezen. Helaas was er daarna geen rol meer voor 
hen binnen de vereniging. Vandaar dat ze besloten een 
eigen clubje op te richten. 

Hun eerste taak als nieuw clubje was in kattenpakjes 
collecteren tijdens de Grote Sallandse Optocht. Onder 
het motto: ‘Zo’n optocht kan: geef een piek de man’ 
haalden ze geld op. Binnen een jaar wisselden ze de 
collectebus in voor de deelnemersfolder. De optocht 
groeide gestaag met de jaren, vandaar dat hun taak 
veranderde. Op een gegeven moment werden de 
folders vanuit een omgebouwd golfkarretje voor de 
optocht uit verspreid onder de toeschouwers, bij wijze 

Wat promoot het Promotieteam?
van promotie. En een nieuwe naam was geboren: het 
Promotieteam. 

Wie denkt dat het uitdelen van folders saai is, komt 
bedrogen uit. ‘Wat hadden wij vreselijk veel lol’, lacht 
Bertina. ‘We waren regelmatig een van de dames kwijt, 
omdat ze met iemand aan de praat was geraakt. En 
we kregen kruidenbittertjes aangereikt voor ons goede 
werk.’ 

In de loop van de jaren breidde zowel het 
takenpakket als het Promotieteam uit. Jureren van de 
kinderoptocht, uitdelen van cadeautjes, ontfermen 
over de vrouw van de Prins of schminken van kinderen, 
de dames waren van alle markten thuis. Maar hun 
hoofdtaak bleef het uitdelen van de promotiefolder. 
‘Zelfs in het slechtste weer deelden we de folders uit,’ 
vertelt Bertina. ‘Dan stond er bijna niemand langs de 
route en renden we de straten door met een stapel 
natte, kleffe folders in de arm.’ 

Het Promotieteam is nog steeds een hechte groep 
vrouwen, die iedere carnaval in de horeca van Raalte 
te vinden is. Ze delen lief en leed met elkaar en 

zoeken elkaar buiten carnaval ook op. En tijdens 
Stöppelhaene of Ribs & Blues zijn de dames 
eveneens niet ver bij elkaar uit de buurt.

Tegenwoordig hebben ze het uitgeven van 
optochtfolders overgedragen aan de Snoezepoezen: 
een groep waar veel dochters of nichtjes van de 
dames van het Promotieteam in zitten. De dames 
van het Promotieteam kijken nu alleen nog maar 
naar de optocht vanuit hun residentie aan de 
Burgemeester Kerssemakersstraat. ‘Nu zijn we zelf 
degenen die de kruidenbittertjes uitreiken aan de 
Snoezepoezen. Zo is de cirkel weer rond.’

Heb jij al eens op onze Stöppel Shop gekeken? Hier kan je 
mieterse merch vinden.

Ben je een echte Stöppelkater en wil je laten zien dat je 
een carnavalsfan bent? Of wil je doen alsof? Ga dan nu 
naar de shop en bestel je eigen Stöppelkaters-spullen.

Gloednieuw in de Stöppel Shop:

• De enige echte exclusieve Stöppelkaterssjaal. 
Februari is een koude maand, waarbij een sjaal 
bij de standaard outfit hoort. Zeker als je de hele 
dag buiten loopt,  van kroeg naar kroeg. Vandaar 
dat we deze nieuwe exclusieve Stöppelkaterssjaal 
hebben laten maken. De rood-witte variant is een 
nieuwe uitvoering van de alom bekende witte sjaal. 
Meer kleur, dus carnavalesker dan ooit. 

Let wel op: niet te heet wassen anders wordt het 
een rood-roze minisjaal.

Puike Producten in de Stöppel Shop!
• Wil je tijdens carnaval laten zien dat in jouw huis 

een echte carnavalsfan woont? Dat kan, met de 
nieuwe Stöppelkatersvlag. Met deze vlag met 
bonte stippen geef je je voorgevel kleur tijdens 
carnaval!

Zowel de sjaal als de vlag zijn voor 15 euro te 
verkrijgen in onze Stöppel Shop. Wil jij één van de 
twee, of juist allebei? 

Check dan de shop op: 
www.stoppelkaters.nl/shop.

Nieuw: 
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De Oud-Prinsen van de Stöppelkaters organiseren 
voor de tweede keer hun ‘Plus-event’, op zaterdag 
18 februari a.s. tussen 17.00 en 21.00 uur. Na de 
kinderoptocht is De Gouverneur de ‘place to be’. 

BITTERBALLENBAL 44+

Een uitje met een gezellige carnavalssfeer. Er is 
alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten en om 
weer even bij te kletsen. Met gezellige muziek 
uit de jaren ’70 en ’80. Duitse Schlagers maar 
ook carnavalshits ’van toen’ komen voorbij. 
Luisteren en meezingen, maar geen bak herrie!

We mikken heel bewust op de ‘iets oudere’ 
carnavalist, zonder daar een exacte leeftijd aan 
te koppelen. We voeren geen strikt deurbeleid en 

heffen geen entree. Vooraf reserveren is niet mogelijk. 
Iedereen is welkom, maar… VOL = VOL !!

BITTERBALLETJE ERBIJ… EN EEN MOOI FEESTJE 
BOUWEN!

De Gouverneur trakteert de aanwezigen op heerlijke 
bitterballen. Aan het begin van de avond treden ook 
nog twee Raalter artiesten op. Na 21.00 uur gaat de 
volumeschuif zeker omhoog, want dan start ook de 
kroegentocht bij Robuuzt, Neuf en de Gouverneur. En 
dan wordt het dweilen met de (tap)kraan open!

Iedereen mag zelf bepalen hoe laat naar huis te gaan, 
want de bezoekers zijn oud en wijs genoeg, aldus de 
Oud-Prinsen. Motto: houd het gezellig!  

Denk jij dat je het in je hebt om een kater te 
vangen? De beloning is niet voor de poes! Op 
vrijdagavond 17 februari start de zoektocht 
naar de Gouden Kater in de Raalter Horeca. 
Om 21.30 uur kun jij meedoen aan Operatie 
Gouden Kater. En ontvang je wellicht het 
prijzengeld van 33 consumptiebonnen! 

Om van jouw speurtocht een succes te 
maken, geven we je een aantal handige hints:
• Er is maar één Gouden Kater. Kom 

niet aan met de Britse korthaar van je 
buurvrouw  of een in goud gedompelde 
Hello Kitty-pop. Van deze kater is er echt 
maar één!

• We vertellen niet hoe groot hij is, van welk 
materiaal hij is gemaakt of in welke pose 
hij staat. Dat zou de zoektocht namelijk te 
makkelijk maken. 

• Ga niet in alle horeca van Raalte zoeken! 
De Gouden Kater verblijft graag in één van 
de drie kroegen in de Plaskerk-driehoek. 
Oftewel: De Gouverneur, Bar Robuuzt of 
Neuf.

Als extraatje: de 33 consumptiebonnen zijn 
niet alleen geldig bij de Gouverneur, Bar 
Robuuzt of Neuf. Je kunt ze namelijk ook 
gebruiken bij De Zuiderbuur, De Zwaan en Bij 
Lampe. Wie wil er nou geen 33 extra drankjes 
tijdens carnaval?! 

Wil jij die Big Spender worden bij je 
vriendengroep of de bar volzetten met 
33 Jacoba’s? Doe dan mee met Operatie 
Gouden Kater, vind de kater en win 33 
consumptiebonnen voor tijdens carnaval 
2023!

Vrijdagavond 17 februari is er iets vreemds 
aan de hand in het dorp. Er lopen dan 
namelijk gekke gedaantes door Raalte. 
Een brandweerman slentert rond zonder 
dat er alarm is geslagen. Een eskimo heeft 
zijn iglo achtergelaten. Meerdere Disney-
prinsessen, zoals Elsa en Ariel, huppelen 
door het dorp alsof er geen vuiltje aan de 
lucht is. Het is aan jou om al deze vreemde 
verschijningen vast te leggen tijdens de 
Vossenjacht. 

DOE JE MEE?
17 vossen versieren vrijdagavond 17 
februari verschillende verblijven. Vanaf 
19.00 uur start de vossenjacht bij Hotel 
De Zwaan. Daar haal je jouw Stöppelkater 
Jachtformulier en betreed je het speelveld. 
Het jachtterrein? Dat is het Raalter 
Centrum. Alle vossen dragen hun eigen 
letter. Het is aan jou om alle vossen op te 
speuren, de letters te verzamelen, ze in de 
juiste volgorde te zetten en zo de oplossing 
te ontdekken. 

DIT WIL JE WINNEN!
Heb jij alle vossen gevonden en de oplossing 
ontdekt? Lever dan je Stöppelkater 
Jachtformulier in bij het kraampje bij De 
Zwaan. Misschien ben jij wel de winnaar 
van één van die gave prijzen, met als 
denderende hoofdprijs: meerijden op de 
Krielenwagen tijdens de Kinderoptocht op 
zaterdagmiddag 18 februari! 

DANSOPTREDENS
Alle vossen gevonden of geen idee waar je 
moet zoeken? Geen probleem. Iedereen die 
klaar is met de vossenjacht kan genieten 
van spectaculaire optredens van de 
Dansmariekes van de Krielen, de Firecats en 
de Hofdames. 

Happy Hunting!

Doe mee aan Operatie 
Gouden Kater!

Het Jachtseizoen 
is geopend!

Bitterballenbal

volg stöppelkaters via: en op stoppelkaters.nl

SMAAKT NAAR MEER
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Kick-off Friday
Stöppelkater 
SuperSunday

Zotte Zaterdag

Sleutelplaatsing centrum Raalte

Vossenjacht (nieuw!) centrum Raalte 
(hoofdprijs: tijdens de Kinderoptocht 
mee voorop de grote wagen, samen 
met de Krielen en de Dansmariekes)

Carnaval in Raalte: Fet Voute Party 
bij Neuf, Robuuzt en De Gouverneur
Katerjacht (nieuw! Houd de socials in de 
gaten en zoek de Gouden Kater!)

Mega Carnaval Bij Lampe 18+

Stöppelkater Kuierloop start bij 
De Zwaan voor een kickstart van je 
zondag. 

Carnavalsbrunch bij De Zwaan

Grote Sallandse Carnavalsoptocht 
(let op! Andere route, zie pagina 3)
na de optocht SuperSunday Raalter 
horeca Bij Robuuzt, Neuf, De 
Gouverneur en De Zwaan met live act!

Prijsuitreiking Grote Sallandse 
Optocht Bij Lampe

Mega Carnaval Bij Lampe 18+

Kinderoptocht (inschrijving vanaf 
13.00 uur) bij De Zwaan  
(let op! Andere route, zie pagina 3) 

Prijsuitreiking kinderoptocht 
Bij Lampe met feest DJ Jochem 

‘Carnabal’ in Raalte bij Robuuzt, 
Neuf met Aprés Ski Oktoberfest en 
De Gouverneur met o.a. v.a. 17:00 uur 
Bitterballenbal 44+

Mega Carnaval Bij Lampe 16+

Zotte Zaterdag kroegentocht bij 
Robuuzt, De Gouverneur en Neuf 

15.30

19.00 

21.30

21.00

10.00

11.00 

13.00

16.00

21.00

13.30

15.00 

21.00

21.30

Tik ‘m aandag
entreekaarten
te koop via www.bijlampe.nl

Bodem leggen bij De Gouverneur. 
Opgave via www.stoppelkaters.nl

Startschot Mega Dweil Spektakel bij 
Neuf, Robuuzt en De Gouverneur

RosenMontag Bij Lampe met de 
Helene Fischer Tribute band 18+

Dolle dinsdag 
kindercarnaval

Foekepotten in Stöppelburcht. 
Startschot van het Foekepotten op de 
Grote Markt.

Kindercarnaval Bij Lampe.

13.00

15.00

13.30

15.30

21.00

programma
 

2023
17-02

19-02

20-02

21-02

18-02
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BEDRIJFSKLEDING

RELATIEGESCHENKEN

BEDRUKKEN     BORDUREN

Kaagstraat 9, 8102 GZ  RAALTE
085-7325878 

verkoop@proworksalland.nl 

  

kijk voor actuele openingstijden op:  

www.robbyssnacks.nl

ELEKTRO TECHNIEK RAALTE INSTALLATIE TECHNIEK RAALTE

 Boeierstraat 7,  8102 HS RAALTE    ✉ info@elektrotechniekraalte.nl      💻💻💻💻 elektrotechniekraalte.nlINSTALLATIETECHNIEK RAALTE B.V.     Boeierstraat 7,  8102 HS RAALTE    📱📱📱📱 0572 35 32 25
✉ info@installatietechniekraalte.nl    💻💻💻💻 installatietechniekraalte.nl

 IBAN NL65RABO0142931004    BIC RABONL2U     Handelsregister KVK 38019218    BTW NL 0088 06 640 B01

Ook tijdens 
carnaval laten 

wij u niet in 
de kou zi� en!

DOMINEESKAMP 6 & KWARTEL 2 - RAALTE

TJALKSTRAAT 6, RAALTE

volg stöppelkaters via: en op stoppelkaters.nl12



Met de kerstdagen net achter de rug, is op dinsdag 
27 december de blik alweer gericht op het komende 
carnaval. Om 10 uur ’s ochtends zit ik samen met 
Prins Tije de Eerste in de kantine van Loods11. 
Ik wil natuurlijk alles weten van onze kersverse 
krielenprins. Papa Niek Klomp, o.a. voorzitter 
van de Raad van Elf, heeft een overleg met de 
Archiefcommissie en houdt stiekem een oogje in het 
zeil. 
 
TIJE DE EERSTE EN ZIJN GEZIN

Tije komt uit een echt carnavalsgezin. Vader Niek 
is zoals gezegd voorzitter van de Raad van 
Elf, lid van de Senaat en Archiefcommissie 
en betrokken bij diverse evenementen zoals 
de Fruitmandentour. Moeder Wendy is 
vrijwilligster bij evenementen en de drijvende 
kracht in het carnavalsgezin. ‘En ze is 
natuurlijk een Elfje (red.: de vrouw van een lid 
van de Raad van Elf)’, lacht Tije. Zusje Suze van 8 
zit dit jaar voor het eerst bij de Dansmariekes. 
‘Suze is een 

echte carnavalsvierder, ze loopt de hele dag 
te dansen! En ze is heel blij en trots dat ik nu 
Prins ben’. Maar het gaat dit jaar natuurlijk 
vooral om onze kersverse Krielenprins Tije! 
Hij is 11 jaar, zit in groep 8 van De Bolster en 
voetbalt bij Rohda JO12-4. Samen met Niek 
kijkt Tije graag naar de thuiswedstrijden van 
Rohda Raalte 1. 

KRIELENPRINS VAN DE 
STÖPPELKATERS 

Tije vertelt: ‘Ik ben al vanaf groep 5 lid van de 
Stöppelkaters. Zodra het mocht, ben ik erbij gegaan.’ 
Op mijn vraag waarom, zegt hij glunderend: ‘Omdat 
ik heel erg van feesten houd! Dat ik nu Prins der 
Krielen ben geworden, vind ik 

een grote eer! Het 
was mijn droom om 
een keer als Prins 
op de wagen te 
staan. Cas Tensen, 
die dit jaar mijn 
adjudant is, is een 
goede vriend van 
mij. We voetballen 
in hetzelfde team 
en hebben veel 
voorpret gehad. 
Dat maakt het 
natuurlijk extra 
gezellig.’

Tije is natuurlijk 
niet zomaar prins 
geworden, daar 
heeft hij wel wat 
voor moeten doen. 

Tije: ‘Cas en ik moesten op zondagmiddag 20 
november “Bij Lampe” allerlei opdrachten uitvoeren. 
Het thema was “Televisie Sterren”. We hadden allebei 
een vlog gemaakt, die werd getoond. Daarna gingen 
we spelletjes doen, o.a. “Jachtseizoen” en “Het Perfecte 
Plaatje”. En ook hadden we een eetproef zoals bij 
“Expeditie Robinson”. Gelukkig waren er niet al te 
vieze dingen die we moesten eten: paprika, yoghurt, 
snoepkersje en nog iets. Als laatste moesten we een 
playbackact opvoeren. Ik had twee jongens gevraagd 
om me daarbij te helpen, Daan Roelofs en Hero 
Linthorst. Hierna volgde het juryberaad. Achter het 
podium werd toen verteld wie de prins was: ik had 
gewonnen! Ik moest toen natuurlijk in het 
kattenbakje en uiteindelijk werd op het podium 
onthuld dat ik de nieuw Prins der Krielen ben. 
Ik werd daar ook aangekleed, Cas werd erbij 
gehaald en Charl, Cas en ik zijn toen de polonaise 
gaan lopen.’ Tije straalt, als hij zijn verhaal doet. 
En terecht, want het is natuurlijk geweldig om 
Prins der Krielen te mogen zijn!

VOOR EN TIJDENS CARNAVAL
 
Net zoals Prins Charl de Eerste heeft Prins Tije ook 
in de periode voorafgaand aan het carnaval al een 
aantal verplichtingen. ‘Ik moet een proclamatie 
schrijven, ga met de Dansmariekes mee naar het 

PRINS DER KRIELEN
TIJE DE EERSTE

DE RODE CAPE, STEEK, 
VEREN EN SCEPTER ZIJN VOOR  

TIJE KLOMP 
PRINS DER KRIELEN 2022-2023

dansfestijn in Olst en ik mag bij het eerste deel 
van het GeinGalaBal voor de “grote Prins” zijn’, 
aldus Tije. En hij gaat ook nog eens een heuse 
Prinsreceptie organiseren, in Loods11. Tijdens 
carnaval wordt onze Krielenprins pas echt druk. 
Met de kinderoptocht én de Grote Sallandse 
Optocht gaat hij natuurlijk op de wagen. ‘Dan 
mag ik helemaal bovenin het bakje’, vertelt Tije 
trots. Letterlijk en figuurlijk een hoogtepunt! 
Verder brengt Prins Tije o.a. de bewoners van 
ZoZijn een bezoekje en gaat hij de dinsdag van 
het Foekepotten langs een aantal basisscholen 
om zijn proclamatie voor te lezen. En wordt er 
uiteraard alle dagen heerlijk gefeest! Bij al die 
gezelligheid wordt Prins Tije steevast vergezeld 
door zijn trouwe vrienden van de Raad van Elf van 
de Krielen en vriendinnen van de Dansmariekes. 

Overigens was het blijkbaar vorig seizoen al 
duidelijk dat er blauw bloed door Tijes aderen 
stroomt... Vol trots vertelde Tije dat Prins Finn ‘m 
tijdens de optocht al even liet sfeer proeven in het 
bakje van de Krielmobiel. Het was niet de vraag 
óf Tije ooit Prins der Krielen zou worden, maar 
wannéér! 

Wij, Prins Tije de eerste,

Graaf van de Mettingenlaan,
Beschermheer van De Bolster,

Admiraal in de aanval van Rohda JO-12-4,
Grootmeester van de gezelligheid,

Koning van de games,
enzovoort, enzovoort, enzovoort 

 
In het gezellige Stöppelburcht benoemd tot Prins der Krielen 2022-2023 proclameren wij:

Dat ik als Kriel met Carnaval ben besmet
en nu als Prins Tije 1e het mooie feestje voortzet.Dat Carnaval een feest is voor groot en klein,
laat het vooral voor iedereen leuk zijn.
Dat de Krielen steeds 11 minuten te vroeg komen en 11 minuten later vertrekken, en zo het feest met 22 minuten weten te rekken.
Met Carnaval komen we maar beperkt online,omdat we aan het feesten zijn.
Gooi de schoolboeken maar aan de kant,
met Carnaval is de school onbemand.
Voor iedereen in de polonaise,
is er gratis patat met mayonaise.

Daarom regeren wij onder het motto:

Samen met de Krielen en adjudant Cas,
gaan wij met Carnaval vol gas!

I. 

II. 

III. 

IV.

V. 

VI.

13



Tapijt 

Gordijnen 

Karpetten 

Horren 

Raamdecoratie 

Behang 

PVC vloeren 

Haarco Raalte
Marktstraat 23
8102CH Raalte
WWW.HAARCO.NL

ÉÉ eens per jaar
zetten we de boel op zÉn kop!

volg ons op de socials

volg stöppelkaters via: en op stoppelkaters.nl

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Regionaal Contactlens Centrum
Gediplomeerd Opticiën

HBO Optometrist
Contactlensspecialist

"Al meer dan 80 jaar 
exclusieve Brilmode"

www.boertieoptiek.nl
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Regionaal Contactlens Centrum
Gediplomeerd Opticiën

HBO Optometrist
Contactlensspecialist

"Al meer dan 80 jaar 
exclusieve Brilmode"

www.boertieoptiek.nl

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.
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Gezocht:  Mensen die van 
carnaval houden! (of niet)
Misschien denk je bij jezelf: ‘Wat moet ik bij een 
carnavalsvereniging, als ik helemaal niets met 
carnaval heb? Nou, je hoeft dus echt niet van 
carnaval te houden om vrijwilliger te zijn bij de 
Stöppelkaters. Als carnavalsvereniging zetten 
we ons namelijk ook in op meerdere fronten die 
helemaal niets met carnaval te maken hebben. 

Zie ons als een sociale vereniging die zich inzet 
voor Raalte. Tijdens en rondom carnaval zijn we 
druk bezig om het feest zo breed mogelijk uit 
te dragen. We bouwen Prinsenwagens met de 
Wagenbouwcommissie. Onze Handige Harries 
van de Technische Commissie weten van Ribs 
& Blues en Stöppelhaene prachtig aangeklede 
feesten te maken. We zitten rond de tafel 
met de gemeente om leuke evenementen te 
kunnen organiseren. Kortom: er zijn meerdere 
commissies waar jij wel tussen past. Handig met 
social media of vind je het leuk toffe designs te 
maken? Sluit je aan bij de PR-commissie. Of wil 
je liever een spectaculaire Show Night in elkaar 
draaien? Dan is de Programmacommissie meer 
iets voor jou. 

Heb jij er altijd al van gedroomd om 
een echte coverfoto te schieten? Dan 
is dit je kans. We schrijven namelijk 
een fotowedstrijd uit! 

We zijn op zoek naar de mooiste foto 
van De Grote Sallandse Optocht 2023. 
En de prijs is niet mis: de winnende 
foto is namelijk volgend jaar de cover 
van de Zotteklap. Oftewel, jouw foto 
valt dan bij zo’n 20.000 huishoudens 
op de deurmat! 

Hoe werkt het? Maak tijdens de Grote 
Sallandse Optocht op 19 februari 2023 
een foto die jij coverwaardig vindt. 
Stuur je mooiste foto voor 1 april 
2023 per e-mail naar fotowedstrijd@
stoppelkaters.nl en wie weet 
staat jouw foto volgend jaar op de 
voorpagina van onze carnavalskrant. 

Tip: we houden van kleurrijke, 
carnavaleske foto’s. 

SOCIAL-KATERS

Kun jij ervoor zorgen dat onze 
Stöppelkater-socials van het 
scherm af knallen? Ben jij een ster 
in het maken van online content, 
het designen van spandoeken, 
posters, flyers enz enz. Een 
upcoming Tik Tok-held of maak 
jij van alles wat je ziet de mooiste 
foto’s? Oftewel: voel jij je helemaal 
thuis op het sociale platform? Sluit 
je dan aan bij de Social Katers!

Carnaval is meer dan een feest der zotten: 
het is een feest voor jong en oud en iedereen 
mag meedoen. En als carnavalsvereniging 
dragen we graag ons steentje bij aan de Raalter 
samenleving. Dus heb je organisatorisch talent? 
Of houd je van knooien in een werkplaats? Meld 
je dan aan als vrijwilliger bij de Stöppelkaters via 
crew@stoppelkaters.nl en maak er ieder jaar weer 
een feest van met deze gezellig club!

HANDIGE HANDJES KATERS

De Stöppelkaters zijn het hele jaar 

door druk met veel activiteiten 
binnen Raalte, waarbij we altijd 
extra handjes kunnen gebruiken. 

Ben je een klustijger, hang je wel 

eens een plankje op of heb je nog 

nooit een hamer vastgehouden? 

Het maakt niet uit, iedereen is 
welkom. Wagens bouwen, op- en 

afbouw evenementen, bardiensten, 

hand- en spandiensten; bij de 
Stöppelkaters is altijd wat te doen!

STÖPPEL-LOPER

Stöppelkaters zijn op zoek naar 

carnavalisten die graag het 

carnavalsfeest vieren en dit aan 

iedereen willen laten zien. Altijd 

al eens mee willen lopen met een 

grote groep in een optocht? Dit 

is je kans! We zijn op zoek naar 

knutselaars, knippers, plakkers en 

ga zo maar door. Ben jij 12 jaar of 

ouder en lijkt dit je wel wat? 

Meld je dan snel aan! 

zotteklap coverfoto wedstrijd

STÖPPEL-LOPER STUURKRACHT

Voor de Stöppel-lopers zijn we 
op zoek naar organisatietalent, 
kartrekkers en creatievelingen 
die graag mooie thema’s tot in de 
puntjes uitwerken. Lijkt het je leuk 
om deze spiksplinternieuwe groep 
een boost te geven, aan te sturen 
en volop mee te doen aan het 
feestgedruis? (18+)

MELD JE AAN VIA CREW@STOPPELKATERS.NL. 
VERMELD JE NAAM, LEEFTIJD EN BIJ WELKE 

KATERS JIJ WILT AANSLUITEN!
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www.hoogeslagbouw.nl  Tel: 0572-351227

Heeft u een paard, maar nog geen gang?
BEL ONS DANBlij gemutst

met carnaval

HULP BIJ OPMAAKSCHERP GEPRIJSD

VOOR 18.00 UUR BESTELD, DEZELFDE WERKDAG IN PRODUCTIE

blijkaartje.nl

REKO
Overkampsweg 21, 8102 PH Raalte
Postbus 38, 8100 AA Raalte
www.reko-raalte.nl
Tel. 0572 - 35 19 62
info@reko-raalte.nl

Uw afval
is onze
zorg!

Openingstijden afvalbrengstation:

ma t/m vr: 7.00 - 17.30 uur
zaterdag: 8.00 - 12.30 uur

REKO
Overkampsweg 21, 8102 PH Raalte
Postbus 38, 8100 AA Raalte
www.reko-raalte.nl
Tel. 0572 - 35 19 62
info@reko-raalte.nl

Uw afval
is onze
zorg!

Openingstijden afvalbrengstation:

ma t/m vr: 7.00 - 17.30 uur
zaterdag: 8.00 - 12.30 uur

Overkampsweg 21, 8102 PH Raalte
Postbus 38, 8100 AA RaalteOverkampsweg 21, 8102 PH Raalte

REKO
Overkampsweg 21, 8102 PH Raalte
Postbus 38, 8100 AA Raalte
www.reko-raalte.nl
Tel. 0572 - 35 19 62
info@reko-raalte.nl

Uw afval
is onze
zorg!

Openingstijden afvalbrengstation:

ma t/m vr: 7.00 - 17.30 uur
zaterdag: 8.00 - 12.30 uur

Bestel uw container nu online op
www.reko-raalte.nl

Naast onze werkzaamheden kunt u bij de VDK Groep terecht voor al uw energievraagstukken, 
installatiewerkzaamheden, elektrawerkzaamheden, beveiligingstechniek, 

schilderwerk en projectinrichting.

KRUIPERKOUDETECHNIEK.NL

Uw betrouwbare partner 
op het gebied van Koudetechniek!
KOUDETECHNIEK • KLIMAATTECHNIEK • AIRCONDITIONING

     

           Tel: 0572 362 534 

      
 www.ventusvastgoed.nl 

 info@ventusvastgoed.nl 

 

volg stöppelkaters via: en op stoppelkaters.nl16



Wij wensen iedereen een

KLEURRIJK
CARNAVAL

17



Tel. 0572 - 365577

www.binnenpoorte.nl

volg stöppelkaters via: en op stoppelkaters.nl

Bestel eenvoudig in onze webshop
www.hoogeboom.nl

Sterk in Uitvoering
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Sponsoren uit het archief
Ooit afgevraagd wie het design van 
deze Zotteklap gemaakt heeft? Het is 
een knap staaltje werk van onze PR-
voorman, Vincent Zernitz. 
 
Vroeger ging dat overigens wel anders. 
Ver voor de tijd van PNG’tjes, JPEG’jes 
en hoge en lage resoluties werden 
bijvoorbeeld de advertenties van onze 
sponsoren met de hand getekend door 
onze toenmalige President Jacques 
Penris. Kleine meesterwerkjes waren 
het!
 
De meeste sponsoren op deze pagina 
zijn inmiddels uit het straatbeeld 
verdwenen, maar sommigen vinden 
we nog steeds in Stöppelburcht. Kun jij 
ontdekken wie? 
 
Vanaf deze plek bedanken we heel 
graag onze huidige sponsoren. Dankzij 
jullie kunnen we het carnaval in 
Stöppelburcht blijven vieren en 
uitdragen. Een driewerf alaaf!

5 0  J A A R  G E L E D E N .. 19



Da select bij Apotheek Het Raan

Bij apotheek het Raan kunt u een geselecteerd 
aanbod van de vertrouwde DA drogist vinden.
We staan voor u klaar met de beste producten en 
persoonlijk advies waar je echt wat aan hebt. Is je 
favoriete product niet op voorraad, dan zorgen we 
met da.nl dat je het de volgende dag in huis hebt. 
Dat is de service van DA select. Producten die u in 
onze DA-select zult aantreffen zijn onder andere de 
DA huismerkproducten, maar ook de 
verzorgingsproducten en huisparfums van JANZEN 
en de voedingssupplementen van New Care. 

Nieuwsgierig geworden?
Kom dan langs in apotheek het Raan aan de 
Kwartel 68 in Raalte. 

Openingstijden restaurant 
tijdens carnaval:

zaterdag: 13.00 - 20.00 uur
zondag:   16.00 - 20.00 uur

maandag: gesloten
 

www.laurels.nl

volg stöppelkaters via: en op stoppelkaters.nl

BUSVERVOER NODIG?
www.tcr-tours.nl
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Een terugblik op een 
magisch carnavalsjaar

VAN BANKENCRISIS TOT KATTENBAK

16 jaar later kwam de bewuste vraag dan toch. ‘Het 
was tijdens Stöppelhaene. Ik weet nog precies waar ik 
stond.’ Natuurlijk geven we onze potentiële Prins altijd 
even bedenktijd, maar dat bleek niet nodig. ‘Over het 
antwoord heb ik geen moment getwijfeld. Ik heb het 
altijd al gewild!’ 

Vanaf toen brak een spannende, mooie, maar ook 
dubbele periode aan. Het grootste geheim van Raalte 
was namelijk niet het enige dat rondspookte in het 
hoofd van de aanstaande Prins. Klaas was namelijk op 
1 september lid van het management van Friesland 
Bank geworden. Nederland verkeerde sinds 2008 in een 
financiële crisis en de Nederlandse banken hadden het 
erg zwaar. ‘Op de dag van mijn bekendmaking als Prins 
zat ik overdag met de Raad van Bestuur om tafel over 
hoe we de komende periode aan zouden vliegen. Dat 
waren geen makkelijke gesprekken. Zeker niet omdat 
er hoe dan ook ontslagen zouden vallen. Het was op 
dat moment best vreemd dat ik ’s avonds als Prins 
bekendgemaakt zou worden.”’ 

Die avond sprong Klaas inderdaad als nieuwe Prins der 
Stöppelkaters uit de Kattenbak. Het was een groot feest 
en het startsein voor een bijzondere carnavalsperiode. 
Prins Klaas I ging regeren onder het motto: ‘Loat 
oe zorgen noe ff stoan, want ut 
Carnaval giet oan!’

HET RAALTER CARNAVAL GIET 
OAN!

Al bladerend door het fotoboek 
zijn we aangekomen bij het 
GeinGalaBal: een zittingsavond vol 
met optredens en verschillende 
verrassingen voor de Prins. Dat 
bleek er een voor in de boeken, 
want de Prins had zelf ook een 
grote verrassing. ‘Ik wilde mijn 
vrouw Ienke ten huwelijk vragen. Ik 
ging op het podium voor haar op de 
knieën. Weliswaar zonder het witte 
paard, maar wel als Prins!’
Nog steeds praat Klaas vol trots 
en bewondering over wat hij die 
dagen allemaal heeft meegemaakt. 
‘Op de donderdag voor het carnaval 
zaten we nog midden in zware 
onderhandelingen over de toekomst 
van Friesland Bank.’ Het contrast 
was net zo groot, zo niet nog groter, 
als tijdens de bekendmaking op de 
“11e van de 11e”. Overigens stonden 
de collega’s van Klaas helemaal achter hem. ‘Ik hield 
ze regelmatig op de hoogte in mijn wekelijkse “Relaas 
van Klaas”, waarin ik vertelde over wat ik allemaal 
meemaakte. Ze weren echt deelgenoot van mijn 
periode als Prins.’

Carnaval viel, net als aankomend jaar, in het 
weekend van 18 februari. Het was koud en er lag ijs 
op het Overijssels kanaal. Dat trof, want Prins Klaas 
proclameerde tijdens zijn regeerperiode dat het ‘Open 
Raalter Kampioenschap Fierljeppen’ plaats zou vinden 
op de Prinsengracht. Een ingelaste persconferentie 
moest uitsluitsel geven. Uiteindelijk bleek, na 
vakkundig meten van de ijsdikte door onze door- en 
doorluchtige Hoogheid zelf, dat het kampioenschap 
niet kon worden uitgeschreven.  

Als op de 11e van de 11e in 2011 de nieuwe Prins der 
Stöppelkaters gepresenteerd wordt, dan mogen we best 
spreken van een magisch carnavalsjaar. Op die bewuste 
datum sprong om precies 11 over 11 Klaas Feenstra 
uit de Kattenbak. Ook al liggen de roots van Klaas 
in Friesland, in Raalte was hij zeker geen onbekende. 
Speciaal voor deze Zotteklap blikken we, geheel volgens 
de traditie, na 11 jaar terug op zijn regeerperiode. 

VANUIT FRIESLAND VIA ZAANDAM NAAR RAALTE

‘Kom binnen, alles ligt al klaar.’ Het is vlak voor de 
jaarwisseling als we de 56-jarige oud-Prins Klaas 
de Eerste bij hem thuis in Raalte treffen. Op tafel 
ligt een tweetal mappen vol met herinneringen aan 
zijn regeerperiode. ‘Foto’s, krantenknipsels, ik heb 
alles bewaard.’ Wat volgt is een lange ‘polonaise’ van 
herinneringen aan deze bijzondere periode. 

Klaas werd geboren in een eenvoudig Fries 
arbeidersgezin. Dat gaf hem des te meer de drive om 
grootse dingen in zijn leven te bereiken. ‘Het behalen 
van een titel vond ik belangrijk. Ik studeerde rechten 
aan de Rijksuniversiteit Groningen.’ Vanuit Zaandam 
kwam Klaas naar Raalte als nieuwe directeur van de 
ABN AMRO Bank aan de Domineeskamp. ‘Het was 
traditie dat de directeur ook de “Kiek veur ’n piek-
collecte” organiseerde voor de Stöppelkaters. Dat was 
eigenlijk mijn eerste kennismaking met de vereniging.’ 

Daarnaast werd hij penningmeester van Stöppelhaene 
en niet veel later voorzitter van het horecaoverleg.

Zijn eerste kennismaking met het Raalter carnaval was 
in 1995. Prins Willy de Derde (Willy Marsman) zwaaide 
de scepter over Stöppelburcht. ‘Toen ik dat zag, wist ik 
het: ooit wil ik Prins worden. Maar als je dat kenbaar 
maakt…’ Carnaval betekent veel voor Klaas en zijn 
gezin. ‘Het is een feest dat we vooral samen met 
onze kinderen en anderen vieren. Het gaat om de 
gezelligheid, de verbinding en ontspanning.’

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

De financiële crisis was ook het thema van de 
carnavalswagen tijdens de Grote Sallandse Optocht 
op zondag. Het was een perfecte combinatie van 
de roots van de Prins en de actualiteit. ‘Een Friese 
bankier zweefde als het ware tussen de financiële 
crisis in Griekenland en het carnaval. Het was heel 
typerend voor die periode.’ 

VAN HOOGTEPUNT NAAR 
HOOGTEPUNT 

De carnavalsdagen stonden 
voor Klaas bol van de 
hoogtepunten. ‘Er zijn 
zoveel bijzondere dingen 
gebeurd. Veel daarvan 
hebben een enorme 

indruk op me achtergelaten, maar eentje was 
extra bijzonder.’ Tijdens zijn regeerperiode heeft 
hij namelijk onder andere zijn ouders mogen 
onderscheiden met een huisorde. ‘Dat je op deze 
manier aan je ouders kunt vertellen dat je van ze 
houdt en kunt vertellen wat ze voor je betekend 
hebben, is heel erg bijzonder.’

Ook de begeleiding door het zogeheten ‘Hof van 
de Prins’ was voor hem erg bijzonder. ‘Je hoeft 
werkelijk waar nergens aan te denken. Alles wordt 
geregeld. En juist die kleine details, dat maakt het 
zo mooi.’

DE TOEKOMST VAN HET RAALTER CARNAVAL

Als we Klaas vragen naar zijn visie op de toekomst 
van het carnaval geeft hij snel antwoord. ‘Het is 
belangrijk om het carnaval door te geven. Dat doen 
we bijvoorbeeld ook bij onze dochter Hanneke. We 
zijn als ouders heel trots dat ze nu bij de Hofdames 
zit. Daarnaast moet je voortbouwen op wat er 
in de afgelopen jaren al is neergezet. Dat is iets 
bijzonders waar je gebruik van moet maken.’

Klaas vindt carnaval ook echt een feest van deze 
tijd. ‘Het is eigenlijk een heel inclusief feest. 
Niemand wordt buitengesloten en iedereen kan 
zichzelf zijn.’
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CARNAVAL 2023

GRAND CAFÉ NEUF PRESENTIERT: 
APRÉS SKI- UNDAPRÉS SKI- UND

volg stöppelkaters via: en op stoppelkaters.nl

CARNAVAL 2023
VIER JE 

BIJBIJ

VRIJDAG 17 feb
zaterdag 18 feb

maandag 20 feb
zondAG 19 feb

123 Machineverhuur is dé leverancier van machines  
voor de bouw, infra, GWW, industrie en evenement,  
in de breedste zin van het woord.

SAMEN MAKEN WE
ER WERK VAN!

123MACHINEVERHUUR.NL  +31 (0)800 - 53 53 123

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

WWW.PROFILEASSINK.NL
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ZAKELIJKE EVENTS

Voor ons maakt het 
niet uit wat voor soort 
feest. Bij ons zijn onze 
gasten het meest 
belangrijk.

PRIVÉ EVENTS

Elk event is voor ons 
uniek en bijzonder.

FOOD

Wat is een feest 
zonder lekker eten en 
drinken?

VERHUUR

Verras jouw gasten 
met een beleving die 
blijft hangen.

Zompstraat 20 - 8102 HX Raalte
T 085 238 1999 | E info@dutchhorecagroup.nl

www.dutchhorecagroup.nl
Zompstraat 20 - 8102 HX Raalte 

T 085 238 1999 | E info@dutchhorecagroup.nl | www.dutchhorecagroup.nl

ZAKELIJKE EVENTS

Voor ons maakt het 
niet uit wat voor soort 
feest. Bij ons zijn onze 
gasten het meest 
belangrijk.

PRIVÉ EVENTS

Elk event is voor ons 
uniek en bijzonder.

FOOD

Wat is een feest 
zonder lekker eten en 
drinken?

VERHUUR

Verras jouw gasten 
met een beleving die 
blijft hangen.

ZAKELIJKE EVENTS

Voor ons maakt het 
niet uit wat voor soort 
feest. Bij ons zijn onze 
gasten het meest 
belangrijk.

PRIVÉ EVENTS

Elk event is voor ons 
uniek en bijzonder.

FOOD

Wat is een feest 
zonder lekker eten en 
drinken?

VERHUUR

Verras jouw gasten 
met een beleving die 
blijft hangen.

ZAKELIJKE EVENTS

Voor ons maakt het 
niet uit wat voor soort 
feest. Bij ons zijn onze 
gasten het meest 
belangrijk.

PRIVÉ EVENTS

Elk event is voor ons 
uniek en bijzonder.

FOOD

Wat is een feest 
zonder lekker eten en 
drinken?

VERHUUR

Verras jouw gasten 
met een beleving die 
blijft hangen.ZAKELIJKE EVENTS

Voor ons maakt het 
niet uit wat voor soort 
feest. Bij ons zijn onze 
gasten het meest 
belangrijk.

PRIVÉ EVENTS

Elk event is voor ons 
uniek en bijzonder.

FOOD

Wat is een feest 
zonder lekker eten en 
drinken?

VERHUUR

Verras jouw gasten 
met een beleving die 
blijft hangen.

Zompstraat 20 - 8102 HX Raalte
T 085 238 1999 | E info@dutchhorecagroup.nl

www.dutchhorecagroup.nl

volg stöppelkaters via: en op stoppelkaters.nl

We wensen iedereen
een zot feest!
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