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Beste Carnavalsvierders,

Als ceremoniemeester is mij gevraagd een stukje in de jubileumedi-
tie van De Lollebroekse Krante over het reilen en zeilen van de Raad 
van Elf te schrijven. Dat doe ik natuurlijk graag. Op dit moment hebben 
we een Raad van Elf met 24 raadsleden. De Raad bestaat uit de Prins 
en Adjudant met elf vaste raadsleden en elf reserves waaronder één 
dame, namelijk onze Thea, de Nar van de Raad van Elf. Dit was voor 
vele jaren ondenkbaar, een dame bij de Raad van Elf, maar voor ons 
geen probleem en altijd gezellig. De andere tien reserve-raadsleden 
zijn òf oud-raadsleden, òf jonge aanwas die nog moet rijpen voordat ze 
aan het ‘’grote werk’’ kunnen beginnen. 

Dit jaar hadden we  grootse plannen in verband met het 50-jarig jubile-
umfeest maar door Covid-19 heeft dit helaas anders uitgepakt. Na een 
perfect carnavalsjaar in 2019/2020 heeft de vereniging vorig  jaar april 
besloten, na 25 jaar, nieuwe kleding aan te schaffen voor de Raad van 
Elf en de Jeugdraad. In mei 2020 zijn we samen met onze kledingdames 
Gerda Jacobs en Ans Streppel op pad gegaan. Over de kledingkeuze 
waren we het snel en unaniem eens en deze is dus aangeschaft. Het 
was de bedoeling de nieuwe kleding te showen op de Prinsenverkie-
zing afgelopen november, de aftrap van het 50-jarig jubileumfeest. In 
deze krant heeft u nu de primeur en showen onze Raadsleden de nieu-
we collectie. Nu is het te hopen dat de Raad van Elf en Jeugdraad hun 
mooie kleding live kunnen showen tijdens de opening van het eindfeest 
van het Jubileumjaar, welke gepland staat van 8 t/m 10 oktober 2021.

Dus hopelijk allemaal tot het weekend van 8 oktober!

Groet John.
Ceremoniemeester CV De Lollebroek

Bericht vanuit de Activiteiten commissie 

Vele jaren terug is er een commis-
sie opgericht welke verantwoor-
delijk is voor het organiseren van 
de autorodeo en het toneelweek-
end.

Het grootste deel van de activi-
teitencommissie heeft geen to-
neeltalenten en dat is de reden 
dat deze commissie helpt met de 
op- en afbouw van het decor en 
zorgt voor de tribune evenals de 
verkoop van loten en het open- en 
dichtdoen van de gordijnen. Dit 
alles gaat hun beter af dan daad-
werkelijk op het podium te staan.

De meeste organisatie gaat zitten 
in het jaarlijkse autorodeo week-
end. De 1e autorodeo vond plaats 
in 1991 aan de Slangengatweg. In 
de jaren daarna volgden er loca-
ties aan de Ardeweg, Zwaluwen-

weg en Holthoevensestraat. Sinds 
2016 mogen we de autorodeo or-
ganiseren, op de grond van Wim 
Streppel, aan de Leemsteeg in 
Wilp-Achterhoek.

In al die jaren zijn er vele soor-
ten manches verreden, naast de 
standaardklasse ook een mini 
MPV-klasse, 50+ manche, busjes-
manche, herkansingsklasse’s en 
nog veel meer. 

De autorodeo is een evenement 
waar veel bij komt kijken, in het 
weekend helpen dan circa 100 
vrijwilligers om ervoor te zorgen 
dat het een geslaagd weekend 
wordt. De werkzaamheden be-
staan onder andere uit het op-
bouwen van het feestterrein, de 
feesttent, muntenverkoop, drank-
verkoop, scheidsrechters, par-

keerwacht, afsleepdienst, keur-
meesters, nachtdiensten draaien, 
vrijwilligers voorzien van hapjes 
en drankjes, etc. etc. 

Dit evenement trekt veel deel-
nemers en bezoekers vanuit alle 
windstreken en zelfs uit het bui-
tenland. Velen van hen mogen 
we dan ook jaarlijks begroeten. Ja 
onderschat CV de Lollebroek niet!

Helaas kon de 29e editie van de 
autorodeo in 2020, zoals vele an-
dere evenementen, niet doorgaan 
vanwege de Coronamaatregelen.  
Voor 2021 kunt u zaterdag 14 en 
zondag 15 augustus noteren in 
de agenda. Op de zaterdag vindt 
dan de Lollebroekse Cross plaats, 
meer hierover leest u elders in 
deze krant. Op zondag komen de 
auto’s in actie.

Beste lezers, 

In dit, vanuit meerdere perspectieven, bijzondere jaar hierbij het traditionele “woordje” 
vanuit het bestuur. Normaal gesproken richten wij ons dan tot u met de centrale bood-
schap; “laten we er met ons allen een geweldig carnavalsweekend van maken”. Echter 
……….. 

Uiteraard doelen we met het bijzondere jaar op de maatregelen in relatie tot Corona, 
met als direct gevolg dat dit jaar de normale activiteiten met Carnaval helaas niet door 
gaan.  Dit is jammer maar wij realiseren ons terdege dat dit in het niet valt bij al het an-
dere leed wat is ontstaan als gevolg van Corona.  
Om toch het carnavalsgevoel in deze rare tijden enigszins te houden en het dit jaar niet 
ongemerkt voorbij te laten gaan, is besloten de Carnavalskrant ook dit jaar gewoon uit 
te brengen. En zoals u kunt zien hebben de dames van de krantencommissie er weer een 
mooi stuk werk van gemaakt. Complimenten hiervoor! Ook aan alle adverteerders die 
ook in deze tijd hun medewerking verlenen. Naast de krant zijn wij ook voornemens om 
in het carnavalsweekend een online evenement voor de jeugd en volwassenen te orga-
niseren. De details hiervan zijn bij het schrijven van dit stuk nog niet exact bekend. Meer 
informatie hierover volgt. 

Naast het carnaval hebben we afgelopen jaar ook alle andere activiteiten moeten af-
zeggen. Dit begon met de toneeluitvoeringen, vervolgens de Lollebroekse Cross en au-
torodeo, de aftrap van het carnaval de elfde van de elfde en de nieuwjaarsreceptie. Dit 
houdt in dat we helaas ook geen beroep hebben moeten doen op de vele geweldige 
vrijwilligers binnen de vereniging. Wij vertrouwen erop dat al deze vrijwilligers staan te 
trappelen van ongeduld om de handen weer uit de mouwen te steken op het moment 
dat er weer activiteiten mogelijk zijn. Het moeten afgelasten van de “elfde van de elfde” 
was extra zuur. De “elfde van de elfde” was gepland als de aftrap van ons vijftigjarig 
jubileum. Een jaar waarin een aantal bijzondere aanvullende activiteiten zouden plaats 
vinden. De raad had tijdens de “elfde van de elfde” de start van het jubileumjaar afge-
trapt met de presentatie van de mooie nieuwe outfit. Ook in het carnavalsweekend zou 
o.a. met de sleuteloverdracht speciale aandacht zijn voor het vijftigjarig jubileum. En 
voor het tweede jaar op rij gaat de optocht niet door en kunnen de wagenbouwers hun 
creativiteit niet kwijt.  Het is niet anders. Ondanks dit alles zijn wij vol goede moed dat 
het jubileumfeest wat staat gepland voor het weekend van 8 en 9 oktober wel door kan 
gaan.  Daarnaast hopen we u eerst op 14 en 15 augustus een fantastisch weekend te 
kunnen bezorgen met de Lollebroekse cross en de autorodeo.  

Ondanks de maatregelen hebben we vanuit de vereniging toch nog een aantal activitei-
ten kunnen doen. De majorettes hebben lang kunnen door oefenen en begin december 
hebben ze laten zien dat dit niet voor niks was. Ze hebben ze met hun dansjes een Corona 
proof rondgang door Wilp-Achterhoek gedaan. De jeugdraad, majorettes en jeugdgroep 
zijn aan het knutselen geslagen en hebben presentjes gemaakt die zijn uitgedeeld aan 
de ouderen in ons dorp. Alle leden hebben een eindejaarsattentie ontvangen. Dus we 
zitten niet stil en mochten er ideeën zijn voor activiteiten in deze tijd, laat het ons weten.

Rest het ons nog u allen toch een geweldig carnavalsweekend toe te wensen en bo-
venal veel gezondheid voor u en uw naasten. Hopelijk tot snel tijdens een activiteit in 
Wilp-Achterhoek. 

Bestuur CV De Lollebroek
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Onze allereerste Prins versus Prins anno 2021

Wat is het al lang geleden, 50 jaar, een half mensenleven en zoveel ontwikkelingen verder. Ook 
binnen de muren van de Lollebroek in Wilp-Achterhoek is er veel gebeurd. Een aantal vragen aan 
onze allereerste Prins Bennie Boerkamp en prins Derek anno nu en dan krijg je de volgende ant-
woorden : 

Hoe ben je tot 
prins gevraagd? 
Bennie was destijds in 1971 
nog woonachtig aan de Oud 
Lochemseweg tegenover de 
Narrentempel. Buurman Henk 
Bosgoed was degene die Ben-
nie Boerkamp heeft benaderd 
om als allereerste Prins de af-
trap te geven. Hiermee kreeg 
de Lollebroek als vereniging 
een gezicht. Op dat moment 
was zijn oudste zoon Bart 1 
jaar, tweede zoon Jeroen was 
onderweg en wat later volgde 
nog hun dochter Ingrid.

Op een vrijdagavond in oktober 
2019 kwamen de ceremonie-
meesters John Eggink en Gertie 
Koldenhof en de toenmalige prins 
Pieter-Jan langs. Derek voelde 
al wel een beetje aan zijn wa-
ter wat zij kwamen doen. En het 
voorgevoel klopte. Derek werd 
die avond gevraagd om Prins 
Carnaval 2020 te worden. Op dat 
moment was zijn zoon Hugo 6 en 
dochter Hanna was toen 1.

Was het een 
volmondig ja?
Bennie was destijds al een 
drukbezet man, veel op reis 
en eigenlijk te weinig tijd 
om zich volledig in te zet-
ten. Maar als inwoner van 
Wilp-Achterhoek voelde hij 
toch de verantwoordelijkheid 
mee te werken aan dit spek-
takel. Zijn vrouw, Rieky, kijkt 
met veel plezier terug op deze 
tijd, ze vergezelde haar Prins 
(en later ook Raadslid) graag.

Hier zijn twee verschillende ant-
woorden op. Derek had het van te 
voren met Meike hierover gehad. 
‘Stel je voor dat ze komen dan doe 
ik het niet’. Dit vanwege het net 
opstarten van zijn eigen onderne-
ming en het al actief zijn binnen 

de Lollebroek. Meike, de vrouw 
van Derek, wist op het moment 
dat Derek de deur opendeed wat 
het antwoord zou zijn en dat was 
een JA! Zoals iedereen nu weet, 
had Meike op dat moment gelijk.

Meest bijzonde-
re moment in het 
Prinsenjaar?
1971 was natuurlijk een bij-
zonder Carnavalsjaar. Heel 
bijzonder dat in dit kleine dorp 
carnaval toch van de grond is 
gekomen, dit in tegenstelling 
tot bijvoorbeeld omliggende 
dorpen als Twello. In die tijd 
waren het met name de Polle-
tjes die het voortouw namen.

Voor Derek was het meest bij-
zondere moment de zondag na 
de Prinsverkiezing. Derek wist 
dat er een feestje georganiseerd 
zou worden. Zo ongeveer álles 
werd voor hem geregeld. Derek 
rekte zich die ochtend uit voor 
het slaapkamerraam en zag in-
eens een tent in de tuin staan! 
Super! Er werd zoveel voor hem 
gedaan, het voelde echt als een 
warm bad. Derek wist toen zeker 
dat ja zeggen de beste keuze was 
die hij had kunnen maken. Derek 
bood vaak aan om ook nog wat 
te regelen maar vaak was het 
antwoord:  ‘De prins moet er van 
genieten !’

Verleden / 
toekomst voor 
de Lollebroek
Bennie vindt het mooi dat er 
nog steeds moeite wordt ge-
daan om de carnavalsvereni-
ging in stand te houden en 
nieuw leven in te blazen. 

Als kind was bij Derek de Lol-
lebroek zeker niet onbekend. 
Eigenlijk is Carnaval er met de 
paplepel ingegoten. Vroeger met 

de Jeugdraad meegedaan, later 
actief bij C.V. de Melkbusse en 
nu, zoals jullie welbekend, nog 1 
jaartje de Prins.  

Derek ziet de toekomst roos-
kleurig tegemoet. Er zit zoveel 
organisatievermogen in de ver-
eniging. Daar heeft hij zich over 
verbaasd, niets is te gek. Denk 
hierbij niet alleen aan Carnaval 
maar ook aan Toneel, Rodeo, de 
Cross. Iedereen draagt vol en-
thousiasme zijn steentje bij. 

Hoelang heeft u in 
de Raad van Elf 
gezeten?
Na de verhuizing van het ge-
zin naar de Withagenweg 
heeft Bennie afscheid geno-
men van de Raad van Elf en 
zijn er heel veel andere uitda-
gingen op zijn pad gekomen 
waardoor er voor de Carnaval 
niet veel tijd meer was.

Voor het tweede jaar is Derek 
actief bij de Raad van Elf. Uiter-
aard was het eigenlijk de bedoe-
ling om dit jaar Adjudant te zijn 
maar vanwege dat welbekende 
Coronavirus wordt dit met een 
jaar uitgesteld. Hopelijk steekt 
het Carnavalsvirus volgend jaar 
de kop op en wordt iedereen hier 
positief op getest. En wat er voor 
Derek na volgend jaar komt, dat 
gaan we zien. Maar zeker is dat 
Derek altijd carnaval zal blijven 
vieren.

Hoe heeft je gezin 
het Prinsenschap 
ervaren?
Jeroen ging altijd met Oma 
Boerkamp naar de zaterdag-
middag carnaval (oudje Car-
naval), echt met de paplepel 
ingegoten gekregen dus. Ook 
Bart en Ingrid hebben regel-
matig meegedaan met de op-
tochten en op hun beurt zullen 
de kleinkinderen (7 stuks!) van 
Bennie de tent nog wel eens 
onveilig kunnen maken in de 
toekomst.

Deze vraag is natuurlijk ook aan 
Meike gesteld. Ook al kende Mei-
ke het Prinsenschap niet, het viel 
voor haar als carnavalsleek 100% 
mee en ze heeft ervan genoten. 
Hugo vond het super stoer, dat 
zijn vader de Prins is. Hanna’s oog-
jes beginnen altijd te glunderen 
als papa weer dat mooie pak aan 
heeft.

Hoe heeft u de 
optochten ervaren?
De eerste optochten stelden nog 
niet heel veel voor, wat Bennie 
zich er nog van kan herinneren. 
Een kleine toer op een platte 
wagen langs Hemeltjen, door de 
Koestraat langs de Polletjes om 
weer uit te komen bij de Narren-
tempel. De vaste kaartclub met 
onder andere Jan Pol, Bernard 
Pol en Jan van der Linde reed 
ook mee met een kaarttafereel-
tje op de platte wagen. 

Derek heeft helaas maar 1 optocht 
mee kunnen doen. Vorig jaar ging 
de optocht Pampus – Lollebroek 
niet door vanwege de storm. Dat 
was een verstandige keus van de 
gemeente. Het feest in de tent was 
er echter  niet minder om. Geluk-
kig heeft de storm niet meegedaan 
aan het liedje ‘Breek de tent maar 
af’! De optocht in Klarenbeek was 
super, een en al gezelligheid met 
de Raad. Aan eten ook niets tekort. 
Koldenhof kwam zoals ieder jaar 
met een grote pan (ontnuchterings)
soep en veel van de Raadsleden 
namen wat catering mee voor op 
de wagen. 

Wat maakte jou 
uniek als Prins?
Bennie vindt het eervol dat hij 
als eerste Prins mocht figure-
ren. Dit maakt Bennie toch echt 
wel uniek en zo heeft hij dat 
ook ervaren.

Derek heeft van veel mensen ge-
hoord dat hij een Prins is met in-
levingsvermogen. Derek probeert 
zich altijd aan te passen aan de 
situatie. Dankzij zijn toneelerva-
ring is Derek absoluut niet bang om 
te spreken voor een volle tent. Hij 
blijft dicht bij zichzelf.

 

Prins Bartje

Prins Derek



Ons belangrijkste 
gereedschap 

tijdens de carnaval
Aannemersbedrijf 
Gebroeders Horstink BV

J.W. Frisostraat 15 
7391 DJ Twello 
Telefoon 0571 - 27 14 83 
info@horstink-twello.nl

Kwaliteitsbouwers.nl 

Ons belangrijkste 
gereedschap 

tijdens de carnaval

Voor al uw schapen en slachtvee
Vundelaarsweg 4a, 7384 CZ  Wilp (A).

Tel (055) 323 24 18 Mobiel: 06 - 54 24 49 56

J. Dijkhof
Veehandel VOF

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Openingstijden Boerderijwinkel 
 
Dinsdag  9.00 – 17.00 uur 
Woensdag  9.00 – 17.00 uur 
Vrijdag  9.00 – 17.00 uur 
Zaterdag  9.00 – 16.00 uur 
 

   

Boerderijwinkel 
 

Boerderijcamping 
 

Kookstudio 
Boerderij Den Hoek 
 
Leemsteeg 23 
7384 SN Wilp-Achterhoek 
055-5191955 
info@denhoek.nl 
 BOSGOED B.V.

Mengvoeders - Graanhandel - Kunstmeststoffen
Zwarte Kolkstraat 100 - 7384 DE  Wilp-Achterhoek
Tel. (055) 323 12 31/323 18 27 Fax (055) 323 15 91

Alleen het beste is goed 
genoeg voor uzelf?

... gun het uw huisdier 
dan ook!

STATIONSTRAAT 7
7391 EG TWELLO
0571-270365

WWW.RTSTOFFENBOETIEK.NL
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Jeugdraad 20/21
De aanloop  naar de carnaval met de jeugdraad is heel anders verlopen 
dan we hadden gedacht en gewenst. Het afgelasten van de carnaval in 
de gebruikelijke vorm was, ondanks dat we het hadden zien aankomen 
een flinke tegenvaller. In het afgelopen jaar heeft  het grootste deel van 
de raad afscheid genomen van groep 8 en dus ook van de jeugdraad. We 
willen dan ook prins Casper, prinses Demi en adjudant Stef bedanken 
voor hun inzet, samen met hun raadsleden Senn, Sjoerd, Marinthe, Ties 
en Anouk. 

We hebben geen afscheid van ze kunnen nemen bij de prinsverkiezing,  
want ook die ging in november niet door. 

In de afgelopen periode hebben we met de jeugdraad niet helemaal stil-
gezeten. Zo hebben we in november foto’s en filmpjes gemaakt om een 
mooi bedrag bij elkaar te slepen van de Rabobank voor de jeugd van de 
Lollebroek. Vervolgens hebben we in december, samen met de jeugd-
groep en majorettes geknutseld voor de senioren in Wilp-Achterhoek. 
Deze presentjes hebben we met de jeugdraad op zaterdag, 12 december 
langs de deuren gebracht. Uit de reacties van de ontvangers bleek dat dit 
erg werd gewaardeerd. De meiden en jongens van de jeugdraad hebben 
hier ook veel plezier aan beleefd. 

Nu zitten we opnieuw in Lock-down. Daar waar we in januari nog een acti-
viteit hadden gepland is dit in verband met de huidige maatregelen helaas 
niet haalbaar. We hopen dit alsnog te kunnen doen, wanneer de corona 
maatregelen hier ruimte voor bieden. 

We willen u graag voorstellen aan de nog zittende en nieuwe leden van de 
jeugdraad 2021. Aangezien we geen nieuwe jeugdprins, adjudant en prin-
ses hebben stellen Tomas Klopman en Roos Wagemans als zittende leden 
u graag aan hen voor. Dit op een zelf bedachte en onthullende wijze. 

Herkent u deze personen?

Verderop in deze krant vindt u de antwoorden. 
Wij wensen u veel gezondheid en geluk voor het komende jaar en 
we hopen het carnaval van 2022 weer helemaal bij te zijn.

1 2

3 4

5 6
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7 8

Een oud Prins en zijn nieuwe 
toekomst in Laren (Gld)

Op een mistige zaterdagochtend 
eind november bezochten onze 
redactieleden Aad Wijnmaalen op 
zijn nieuwe adres in Laren voor dit 
interview. Aad is verhuisd vanaf de 
Zwarte Kolkstraat in Wilp- Ach-
terhoek naar een boerderijtje in 
Laren in the middle of nowhere. 
De boerderij moet nog flink wor-
den verbouwd, daarom spraken 
we Aad in de woonunit naast de 
boerderij.

Aad is 50 jaar oud en komt oor-
spronkelijk uit Delft. Vanuit Delft 
is hij verhuisd naar Nijbroek voor 
het werk van zijn vader. Het gezin 
is daarna verhuisd naar Twello 
en daar ging Aad naar de Lagere 
Agrarische School en daarna naar 
de Middelbare in Twello. Toen 
Aad uit militaire dienst kwam, was 
hij 19 jaar oud. Hij wilde wat van 
de wereld zien en ging naar Ca-
nada. Daar werkte hij een jaar op 
een boerderij. Met deze mooie er-
varing kwam hij terug naar Neder-
land. Hij ging bij Slachterij Gros-
sierderij Meijerink werken en zat 
veel op de vrachtwagen. Dit was 
een mooie tijd met heel veel schik 
maar het werk was vaak zwaar. 
Daarom maakte Aad de keuze 
om bij Bredenoord Aggregaten te 
gaan werken. Binnen dit stabiele 
bedrijf heeft hij zich opgewerkt en 
hij werkt er nu al 22 jaar.

Aad ging tijdelijk aan de Kra-
nenstraat in het huisje naast Ben-
nie en Gerda v.d. Linde wonen. 
Later kocht hij, bijna binnen 24 
uur, het huis aan de Zwarte Kolk-
straat waar hij jarenlang met veel 

plezier woonde. Mooi aan de 
route van de carnavalsoptocht 
Pampus-Lollebroek. Dit adres was 
altijd, voor veel deelnemers aan 
de optocht, een fijne tussenstop 
met een borreltje dat over de heg 
werd aangegeven en dankbaar 
door menigeen genuttigd . 

Hij werd warm ontvangen in Wilp- 
Achterhoek en al snel werd hij 
bij De Lollebroek gevraagd. Hij 
startte binnen de Lollebroek als 
lid van de Raad van Elf. Toenter-
tijd zat jong en oud bij de Raad. 
De Raad bezocht toen nog ande-
re carnavalsverenigingen en met 
halfvasten gingen zij met bus-
sen naar de plaats Zeeland waar 
naast een mooie optocht ook het 
een en ander werd genuttigd. Er 
zijn tegenwoordig veel meer ac-
tiviteiten voor de raadsleden dan 
toen Aad raadslid was. Toen Nor-
bert Garritsen Prins carnaval was, 
volgde Aad hem graag als Prins in 
1997 op met Norbert als adjudant. 
In het jaar dat Aad Prins was, was 
Stephan Boerkamp jeugdprins. 
Het jaar erna mocht Aad zelf ad-
judant van Eddy Hiddink zijn. 

De Lollebroek organiseerde des-
tijds in september altijd een boe-
renbruiloft. Aad is ook een keer 
deel van een boerenbruidspaar 
geweest. Aad werd vlak na zijn 
prinsdom tijdelijk voorzitter van 
de Lollebroek om de toenmalige 
voorzitter te vervangen. Daarna 
werd hij bestuurslid en dat hield 
hij ongeveer 6 jaar vol. Destijds 
moest je als bestuurslid ook deel 
uitmaken van een commissie. In 
Aad’s geval maakte hij 2 jaar lang 
deel uit van de optochtcommissie. 
Met onder andere Nolda Ruten-
frans en Erik van Mulligen. Dit was 
toen al een drukke en pittige be-
zigheid met veel regelwerk. Alles 
moest natuurlijk netjes en goed 
geregeld worden ondanks dat 
de controle, regelgeving en het 
drankbeleid toen nog niet zo was 
als nu. 

Aad denkt met veel plezier terug 
aan het wagen bouwen bij Pol in 
de schuur aan de Koestraat. Veel 
lol gehad in de schuur van Pol 
maar ook in het schuurtje bij fam. 
Streppel van de Kophof tijdens en 
na het poorten bouwen. Kachel 

goed opstoken en lekker eten en 
drinken. Omdat zoon Bart jeugd-
prins werd, kwam toen de drukte 
met het wagenbouwen voor de 
jeugdraad. Ook hier mooie herin-
neringen opgedaan. 

Tot slot vertelt hij dat hij destijds 
met Henne Wijnbergen een wis-
selbeker bij de Kruisvaarders op 
moest halen. Bij het ‘ophalen’ 
kwam er drank in het spel waar-
door de beker pas na diverse op-
haalacties niet vergeten maar uit-
eindelijk meegenomen werd. 

Aad bracht ook veel tijd door bij 
het Toneel. Veel rollen speelde 
Aad met volle overtuiging, al was 
het soms wel lastig om snel te re-
ageren als een medespeler veel 
improviseerde. Toneel was maan-
den van te voren teksten oefenen, 
repeteren, onderling veel plezier 
maken en strak in de make-up zit-
ten als het dan eindelijk zover was 
om voor publiek te spelen. Ook 
als souffleur heeft hij zich nog 
verdienstelijk gemaakt. Wat wel 
een uitdaging was omdat hij bijna 
klem in het souffleurshokje zat. 

Terugkijkend op zijn “loopbaan” 
bij De Lollebroek merkt hij op dat 
hij veel ervaring heeft opgedaan 
en een hele mooie tijd heeft ge-
had. 

Wij wensen Aad en Ilonka heel 
veel woonplezier op hun nieuwe 
stek en succes met de verbou-
wing!



MARGREET RUPERT

06 - 250 25 273

DORPSSTRAAT 23

7391 DC TWELLO

0571 - 272750

INFO@WAARDIGEWAARD.NL

WAARDIGEWAARD.NL

MARGREET RUPERT

06 - 250 25 273

DORPSSTRAAT 23

7391 DC TWELLO

Koppelstraat 35, 7391 AK  Twello

[T] (0571) 270049

[F] (0571) 270549

[I] www.koerkamp.nl

[E] info@koerkamp.nl

Bouwbedrijf Koerkamp gaat 
voor Kwaliteit en Vakmanschap
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	  AAN EN VERBOUW
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	  BADKAMERS

	  MACHINAAL TIMMERWERK
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Stuijvenburchstraat 113 Eerbeek 
Telefoon 0313-654968 

www.natuurlijkeerbeek.nl  

govu
Kranenstraat 8 Wilp-Achterhoek

Tel: 055-3231285  info@govu.nl  www.govu.nl

VOORAAN IN VARKENS

HET VOORSTERLAND BV
Holthoevensestraat 3b  7384 SP WILP

T +31(0)55 323 16 26  F +31(0)55 323 15 23
E info@voorsterland.nl  www.voorsterland.nl

ADVIES EN BEMIDDELING  SNELLE BETALING
HOOGSTE RENDEMENT  AFZETZEKERHEID  TOEKOMSTGERICHT

Geeft groen vorm.

Hoofdweg 2  |  7382 BH Klarenbeek  |  055 - 301 17 43  |  info@tterriele.nl  |  www.tterriele.nl

HOVENIER | GROENVOORZIENING | CIVIELE WERKEN | BOOMVERZORGING | KWEKERIJ

 KEMPINK 

Timmerwerk 

06-25414262 

Ardeweg 12 Wilp Achterhoek
055 3231349 / 06 55844005
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• Grafverzorging van begin tot eind

• Vijvers en bloembakken

• Beeldentuin

• Steigerhout

• Bestrating

• Beton- en ballastblokken

Zutphenseweg 4B (De Kar)
Tel: 055 - 301 08 61
E-mail: dekouswijken@gmail.com 
www.dekouswijken.nl

C.V. de Klompebokken

Zoals u van ons gewend bent, in-
terviewen we ieder jaar weer een 
carnavalsgroep die meedoet met 
de optocht. Dit jaar gaat carnaval 
dan wel niet door maar we zocht-
en toch een enthousiaste groep 
op. Het was al snel duidelijk dat 
we naar C.V. de Klompebokken 
zouden gaan. Nu hoor ik jullie 
denken C.V. de Klompebokken? 
Ze zouden dit jaar voor het eerst 
onder deze naam deelnemen, 
voorgaande jaren hebben ze 
meegedaan onder de naam C.V. 
de Beunbazen. 

Vanwege dat vervelende C-virus 
zaten we tegenover twee jongens 
van deze groep. Tom Snippe en 
Ruud van de Kamp. Normaliter 
hadden we natuurlijk kennis-
gemaakt met de gehele groep, 
die bestaat uit totaal 21 jongeren. 
Vier meiden en de rest allemaal 
jongens (u kunt zelf wel uitreken- 
en hoeveel er dat zijn). De leeftijd 
van de groep varieert tussen de 14 
en de 17 jaar. 

Het ontstaan van De Klompe-
bokken gaat terug naar de basis- 
schooltijd en ze zijn elkaar sinds-

dien niet meer uit het oog ver-
loren. Sommigen doen al drie 
jaar mee en een aantal jongens 
had het eerste jaar nog andere 
prioriteiten bij de Jeugdraad, nat-
uurlijk ook niet geheel onbelan-
grijk.

Normaal gesproken beginnen ze 
vanaf de 11e van de 11e met het 
bouwen van de wagen. Dit doen 
ze dan iedere week op donder-
dag, vrijdag en zondag. De zater-
dag niet want er moet natuurlijk 
ook geld verdiend worden. Ze 
bouwen ieder jaar bij de fam. 
Snippe, wat ze heel erg prettig 
vinden! Het is er wel heel luxe. 
Deze jongens en meiden hoeven 
met zo’n goed geïsoleerde schuur 
niet bang te zijn voor koude han-
den tijdens het papier-machéen.
Wat deze groep als eerste regelt 
voor de wagen, is de muziek. 
Daarna denken ze na over een 
thema. Ze zitten dan met de ge-
hele groep bij elkaar, een enkel-
ing is serieus aan het brainstor-
men en sommigen zijn al lekker 
met hun gedachten bij het car-
navalsweekend. Nadat het thema 
bekend is, maken ze een schets 

van de wagen en kunnen ze aan 
de slag.

Op de vrijdag voor de optocht 
moeten de welbekende puntjes 
op de i nog gemaakt, gerepareerd 
of gekocht worden wat dan toch 
voor die welbekende stress zorgt. 
Zeker als een week voor de op-
tocht iemand met zijn of haar 
handjes aan de hef van de net in-
gebouwde trekker heeft gezeten 
en daardoor het frame scheurt. Ei-
genlijk vonden ze de trekker toch 
al wat te groot en moesten dus 
op stel en sprong op zoek naar 
een geschiktere trekker. Gelukkig 
mochten ze van Dick Oolman de 
perfecte trekker lenen… Pffieeeuw 
kwam dat ook net op tijd klaar. 

“Vroeger” hielpen de vaders nog 
mee met het bouwen. Dit hoeft 
nu niet meer. De fijne kneepjes 
van het vak heeft de groep goed 
overgenomen van hun leer-
meesters. Nu komen natuurlijk 
nog wel eens ouders langs maar 
dat is voor de gezelligheid. Dat 
geloven wij! Alleen deze twee 
jongens zijn al super gezellig en 
spontaan. Als de hele groep zo is, 
dan belooft dit wat. 
Tuurlijk vinden ze het heel jam-
mer dat carnaval niet doorgaat. 
Maar als Tom thuis weer eens in 
de schuur loopt en balken tegen-
komt die bedoeld zijn voor de 
wagen, verzinkt hij in gedachten 
in de volgende carnaval. Evenals 
Ruud, die soms struikelt over 
een elektromotor en dan weer 
in gedachten op de aankomende 
praalwagen staat.

Tot volgend jaar! We zien u dan 
weer tijdens de optocht! Wij heb-
ben er in ieder geval nu al zin in!
C.V. de Klompebokken

Tebbie nou 
op je muil?
#mondkapjelollebroeksekrant

Win win win

Wil jij kans maken op een leuke prijs?! Maak en versier dan je ei-
gen mondkapje! Er is 300 euro prijzengeld te verdelen onder 6 
winnaars (3x kinderprijzen / 3x volwassen prijzen)

Wat moet je doen?!  
Stap 1: Maak en versier je eigen mondkapje zo mooi, gek en/of 
grappig mogelijk. 
Stap 2: Maak een foto of video mét je versierde mondkapje én je 
leukste carnavalsoutfit. 
Stap 3: Post deze op facebook. 
LET OP!! Tag hierbij CV de Lollebroek 
(@CV Lollebroek) én vergeet de hashtag niet!! 
(#mondkapjelollebroeksekrant) Liever niet op facebook? 
Mail dan je foto naar 50jaar@cvdelollebroek.nl

Zorg dat je inzending vóór 20 februari ‘21 binnen is! 
De winnaar wordt via Facebook bekend gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Aanvraag vergunning 
• Aankoop advies 
• Tekenwerk 
• Selectie aannemers 
• Bouwbegeleiding 
• Etc.. 

Geert Kempink  I  Michiel de Ruyterstraat 27  I  7391 CS Twello  I  www.kempinkbb.nl  I  info@kempinkbb.nl 

Helaas   

kunnen  

wewewewe u, i.v.m.             

omstandigheden,  

15151515----02020202----2021202120212021 ook  

van dienst zijn!  

300 euro prijzengeld



Carnaval 2020

Zutphensestraat 285, Apeldoorn 
T +31 (0)6 116 16 739     E info@boerkamp-transport.nl 

www.trailerstrucks.nl

&ADMINISTRATIE
   BELASTINGEN

Kievitsweg 5 • 7384 SV Wilp • www.kok-advies.nl
Telefoon: 055 323 11 44 • e-mail: info@kok-advies.nl

De specialist voor bos-, tuin- en parkmachines 
Leigraaf 61 | 7391 AE Twello | Tel. 0571-275363

wwww.haarman-twello.nl

G. Koldenhof
Int. Transportbedrijf

Wilp
Grotenhuisweg 44 
7384 CT Wilp
Tel. 0571 261 582 / 06 510 25 037
transport@gkoldenhof.nl 

Tijdelijk opslag nodig? 
Bij ons kunt u ook terecht voor verhuur van tijdelijke opslag containers. 



Carnaval 2020

Wij regelen met carnaval dat jullie 
eten krijgen 

www.westriksnack.nl 

Zutphensestraat 285, Apeldoorn
Tel. 055 366 86 45  - info@boomkwekerijmenkveld.nl

www.boomkwekerijmenkveld.nl

Wij ficer CV de Loro m h 50-jarige je!

Leemsteeg 12, 7384 SN  Wilp Gld.
Tel. (055) 323 17 20  Fax (055) 323 20 49
www.bBoerkamp.nl

t: +31 6 120 831 86     e: info@boerkampvee.nl

Wenst iedereen een gezond jaar 
toe. Op naar een nieuw 

carnavalsjaar als vanouds!

Oud Lochemseweg 40, 7384 DG Wilp

Dijkweideweg 9 - Wilp - 0571-261727
www.rodinbeautycenter.nl



www.minicampingdehane.nl | 0657025290

Withagenweg 16 - Wilp-Achterhoek
0616301645

www.zorgboerderijjutten.nl

JUTTEN
Schapenhouderij/Dienstverlening

Zorgboerderij

Gejo 0049 151 15 78 40 02    Stephan 0049 151 22 97 83 83

Feliciteert C.V. de Lollebroek met haar jubileum 
 

Oud Lochemseweg 40, Wilp-Achterhoek | www.buitengewoonjij.nl

Hét adres voor 
merk-kinderkleding voor 

zeer aantrekkelijke prijzen.
 

Verkoop vanuit onze 
winkel via party's en 

op afspraak.

Hét adres voor 
merk-kinderkleding voor 

zeer aantrekkelijke prijzen.

Verkoop vanuit onze 
winkel via party's en 

op afspraak.

Voor meer info: Hennie's Kinderkleding | 06-15348733 | Dovenkampweg 12 | 7399RB Empe 

Doe er iets aan! 
Jij bent de belangrijkste persoon in jouw leven!

healing en coaching | guasha | voedingsadvies

Last van pijntjes of stress?!

Bel voor meer info 06 22 82 32 08 
en kijk ook eens op www.chantaldehaan.nl

Verhuur van o.a.:
•  Hoogwerkers
•  Heftrucks
•  Minigravers
•  Reinigingsmachines
•  Tractoren 
•  Landbouwmachines
•  Aanhangwagens
•  Gereedschappen
•  Springkussens
•  En nog veel meer...

Eerst naar Bonhof... 

Machine en Materiaalverhuur Bonhof
Zonnenbergstraat 36 7384 DL Wilp T 055 323 1263  verhuur@bonhof.com

Expert Twello
Duistervoordseweg 11, (0571) 271346

facebook.com/ExpertTwello

Beste service 
én persoonlijk 
advies
Altijd bij u in de buurt!

En natuurlijk bezorgen wij ook op afspraak bij u thuis!

Altijd bij u in de buurt!
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De Majorettes van de Lollebroek 
houden hun eigen optocht

Vanaf de zomervakantie waren 
de Majorettes alweer flink aan 
het dansen, zwieren en zwaai-
en en oefenen. Met een aantal 
nieuwe meisjes: Bente Wage-
mans, Saar Oolman, Femke Nieu-
wenhuis en Iris Poll en de “oude 
garde” : Sarah Verdonk, Emi Bor-
gonjen, Diede Poortinga, Laureen 
Honders, Anne Koers, Sterre Gor-
kink, Vera Haarman, Saar Boer-
kamp en Merle Simons staat daar 
weer een enthousiaste club ma-
jorettes. Leidsters Thea Nijman 
en Inge Hoetink zijn ook zeker 
trots op “hun meiden”. Maar waar 
hadden ze nou zo hard voor ge-
oefend? De Prinsverkiezing kon 

niet doorgaan…., een nieuwjaars-
receptie zat er niet in en naar de 
carnaval kunnen we ook fluiten 
dit jaar. Wat ontzettend jammer 
van al dat harde werken. Geluk-
kig zijn er creatieve denkers bij 
de Lollebroek en op zaterdag 21 
november werd er een kleine, co-
ronaproofoptocht georganiseerd 
door Wilp-Achterhoek. De Majo-
rettes konden hun straatshowtjes 
aan iedereen laten zien. Onder 
begeleiding van de Raad van Elf, 
vele papa’s en mama’s, broers/
zussen, harde muziek en veel 
publiek stalen ze de show. Ze 
straalden van oor tot oor in hun 
mooie pakjes en wisten in de kou 

ieders hart te verwarmen. Hun 
moves en zwaaiende batons 
lieten het publiek genieten en 
klappen. Na afloop waren ze 
verkleumd tot op het bot. Geluk-
kig stond er op het eindpunt een 
patatwagen op ze te wachten 
met dik verdiende frites en wat 
lekkers erbij!

Dit is waar een klein dorp sterk 
is……die mooie initiatieven die 
zorgen voor een hartversterker-
tje in een tijd die niemand gauw 
gaat vergeten. 

Dank jullie wel 
Majorettes! 

Tekening Marre Boerkamp, 12 december 2020

Ok goeiendag dan,
Normaal is het na de kerst een druk-
te van belang in de grote schuur bij 
Bennie en Willemien Winterman. 
Normaal gesproken hebben wagen-
bouwers van verschillende carna-
valsgroepen al lang hun plekje in de 
schuur ingenomen om daar de afwer-
king van de grote of kleine wagen te 
realiseren. Zeker 4 à 5 grote en klei-
ne wagens staan er dan maar nu is 
het stil, heel stil, in de schuur. Door 
die vervelende Corona dit jaar geen 
optocht dus ook geen wagens om te 
bouwen. Bennie vindt het wel rustig 
zo maar stiekem mist hij de reuring 
wel. In 1990 hebben Bennie en Wil-
lemien het bedrijf overgenomen. 
De vader van Bennie was toen 65 
en vond het welletjes. Hij heeft zich 
daarna nooit meer met de bedrijfs-
voering bemoeid maar Bennie mocht 
altijd bij hem komen met vragen. En 
door veel te vragen en te doen heeft 
hij uiteindelijk veel geleerd. Op dit 
moment hebben ze 25 man perso-
neel in dienst waarvan er verschei-
dene al vrij lang bij de fa. Winterman 
werkzaam zijn. En natuurlijk heeft hij 
Willemien aan zijn zijde. De steun en 
toeverlaat van het bedrijf. Vroeger 
samen naar school in Doetinchem 
om de ondernemerspapieren te ha-
len. Want ook Willemien is gelijk aan 
de slag gegaan toen ze met Bennie 
is getrouwd. Ook alweer 40 jaar! On-
geveer 5 jaar nadat Bennie het stok-
je van zijn vader over had genomen 
ging op een avond de deurbel. Buur-
jongen Emiel Geerdink stond voor de 
deur en natuurlijk, misschien kunt u 
het al aanvoelen, had hij de vraag of 
de Bierhappers de carnavalswagen 
mochten bouwen bij Fa. Winterman 
in de schuur. Hier hadden Bennie en 
Willemien geen bezwaar tegen en zo 
gingen de Bierhappers aan de slag. 
Vele groepen die uiteindelijk volg-
den. Zoals bijvoorbeeld afgelopen 
jaar, toen hebben C.V. de Zoutzak-
ken, C.V. de Bierketel, C.V. de Beun-
keet en C.V. de Flauwe Grap van de 
schuur gebruik gemaakt. Het was een 
groot succes en zo kwam het dat op 
een avond, ca. 15 jaar geleden, aan 
aantal jongens van de Bierhappers 
aan Bennie vroegen of ze achter in 
de schuur waar de banden lagen 
een onderkomen mochten bouwen. 
Dat mocht, dus hup de banden uit de 
schuur en dat werd uiteindelijk “Café 
Bennie’s”. Wij als interviewers heb-
ben een kijkje mogen nemen en het 
is wel een heel mooi, knus en gezel-
lig onderkomen geworden. Als Wille-
mien een keer een leuk spreuktegel-
tje of wat anders voor de aankleding 
tegenkomt dan neemt ze dat mee en 
hangt het in Bennie’s. Heel wat bier-
tjes zijn daar gedronken en soms ging 
het, na het bouwen van de wagen, 

door tot in de late uurtjes, maar Ben-
nie vond het prima zolang de buurt er 
geen overlast van had. Zoals hij zelf 
zegt; ‘als ik er “last” van heb dan goa 
ik noar berre’ maar kinder’n hoeven 
er niet wakker van te worden. De vas-
te groepen hebben al een eigen plek 
in de schuur maar ook de jongere 
bouwers zijn welkom. Bij hele jonge 
bouwers komen dan ook weer ouders 
helpen. Bennie vindt dit prachtig om 
te zien en ook dat de bouwers elkaar 
helpen en van elkaar leren. Zo vroeg 
pas geleden een jongen van een jaar 
of 8 of hij bij Bennie in de schuur een 
wagen mocht bouwen. Bennie vertel-
de hem dat er dit jaar geen carnaval 
is maar dat gaf niet want hij wilde er 
2 jaar over doen. Wat Bennie en Wil-
lemien nog altijd bij is gebleven, is 
dat er op een bouwavond een shovel 
in brand vloog. Iedereen in de weer 
met emmers water. Gelukkig liep het 
goed af. Als er wat gebeurt, helpt ie-
dereen elkaar. Gelukkig zijn er in die 
dertig jaar verder geen rare dingen 
gebeurd. In de week voor carnaval 
worden er kijkavonden door de ver-
schillende groepen georganiseerd 
voor familie en vrienden. Gezellig-
heid alom en meestal wordt tot in de 
kleine uurtjes doorgefeest. Sommi-
gen gingen zelfs helemaal niet naar 
huis. En om Bennie en Willemien hun 
nachtrust niet te verstoren gingen de 
feestvierders achterom naar buiten. 
Bennie en Willemien vinden het altijd 
supergezellig als de jeugd weer met 
hun creaties bezig is en ze hopen dan 
ook dat dit het volgend carnavalssei-
zoen weer mogelijk is want dan is er 
ook weer een optocht. Maar tot die 
tijd blijft het wat dat betreft “stil” in 
de schuur en in Café Bennie’s. Wij 
snappen in ieder geval dat je als car-
navalsgroep graag wilt bouwen bij 
Fa. Winterman. Bennie en Willemien 
zijn bescheiden met een groot hart 
voor anderen. Let op: dit is geen op-
roep. Vol is Vol.

aju…..



Zandbelt  Verreikerverhuur 
       Twello 

     Voor al uw diagonaal transport 

 www.zandbelt.com 

     0571-271081 
Boerderij 

‘De Elshof’ 
Familie van de Kamp 

Zwarte Kolkstraat 22, Wilp 

Openingstijden 
melktap 

dagelijks van 
08.00 - 21.00 uur

Ook verkoop van 
gedroogde koemest, zie 

www.melktapwilp.nl

MELK
Verse

M
E

LKTAP  W

I L
P

Enkweg 10 7384 CP Wilp
0571 261 439 
besselsbouw.nl

installatiebedrijftharmsen@kpnmail.nl
telefoon (055) 301 20 33

Oude Zutphenseweg 2
7382 SB  Klarenbeek

gas • water • sanitair • riolering • verwarming
ventilatie • dakbedekking • lood- en zinkwerk

installatiebedrijftharmsen@kpnmail.nl

telefoon (055) 301 20 33

Oude Zutphenseweg 2

7382 SB  Klarenbeek

gas • water • sanitair • riolering • verwarming
ventilatie • dakbedekking • lood- en zinkwerk

John Eggink
06 - 53 95 12 41

Kievitsweg 5
7384 SV Wilp-Achterhoek

jetransport@upcmail.nl

voor zendingenGROOTof klein

John Eggink
06 - 53 95 12 41

Kievitsweg 5
7384 SV Wilp-Achterhoek

jetransport@upcmail.nl

voor zendingenGROOTof klein

Pedicure Annet de Jong
Gevestigd in Wilp-Achterhoek
Zwaluwenweg 14
06 277 42 797

Pedicure - Wellness - Voet en onderbeen massage
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Jaap & Jennie van Bladeren

Als we het hebben over Lollebroekers van het eerste uur, als we 
het hebben over Lollebroekers in hart en nieren, als we het heb-
ben over fans van feestjes en carnaval, dan hebben wij het over 
Jaap & Jennie van Bladeren! Alom bekend en overal vertegen-
woordigd. Wat zijn we blij dat we, op gepaste afstand, welkom 
zijn bij dit echtpaar op leeftijd. Jaap is 90 jaar en Jennie is 86. Ze 
zijn maar liefst 66 jaar getrouwd en vertellen ons met trots over 
hun dochter, schoonzoon en kleinkinderen en hun band met De 
Lollebroek/Wilp-Achterhoek als rasechte Amsterdammers (Nou 
ja, uit Sloten en Diemen, dat is vlakbij!).

Hoe het allemaal 
begon
Jaap was niet zo’n studiebol op 
school en hield het daar op zijn 
15e al snel voor gezien. Hij pro-
beerde als schillenboer aan het 
werk te komen, in Amsterdam en 
omgeving. Dat was niet zo mak-
kelijk aangezien alle straten al 
vergeven waren. En hij kwam er 
ook niet zo maar tussen. Als een 
schillenboer stopte dan gingen 
zijn straten over naar de al be-
staande schillenboeren. Eigen 
wijken waren heilig….Jaap keek 
verder…..en verder van Utrecht 
tot aan Amersfoort. Hoe frustre-
rend! Tot hij een tip kreeg van 
iemand om eens naar Apeldoorn 
te gaan, daar lagen de schillen-
wijken nog niet zo vast. Jaap 
scheurde op zijn motor naar 
Apeldoorn en kwam al snel in 
gesprek met een schillenboer die 
er mee wilde stoppen. Hij mocht 
de klanten van deze man over 
kopen voor 1 gulden per klant. 
Ook zijn paard en wagen kon hij 
overnemen voor 950,-. Jaap kreeg 
4 weken de tijd om met de man 
mee te gaan en zich de straten 
eigen te maken, daarna moest hij 
zelf aan de bak. De eerste jaren, 
nog niet getrouwd met Jennie, 
reed hij op zijn motor op maan-
dagochtend naar Apeldoorn om 
die week alle schillen op te halen 
en te verkopen, ’s avonds in het 
hooi te slapen bij een boer en op 
vrijdagavond weer terug te keren 
richting Amsterdam. Eenmaal ge-
trouwd met Jennie besloten ze 
zich te vestigen in Apeldoorn. De 
eerste 5 jaren hebben ze in een 
klein bakhuisje gewoond. Na de 
geboorte van hun dochter Gré-
tje ging Jennie aan het werk als 
werkster bij “een rijke stinkerd”. 
De oude klasse heerste nog en 
Jennie dronk in haar eentje thee 
in de pauze. Met de eerste jaren 

van verdienste werden voor 60 
gulden 4 biggen gekocht, later 
kwamen daar wat koeien bij en 
na de verhuizing naar hun huidige 
woonplek ontstond daar de boer-
derij waar ze héél veel later zo’n 
600/700 varkens hadden staan.

Feestjes en 
Lollebroek
Jaap en Jennie zijn niet vies van 
een feestje. Iedere 5 jaar hebben 
ze hun bruiloftsfeestjes uitgebreid 
gevierd en gegeven. Prachtig, 
alle Amsterdammers hierheen la-
ten komen en samen een avond 
lol beleven met dansen en een 
proost! 
Hun eerste kennismaking met De 
Lollebroek was al direct in 1971. 
Jaap en Jennie hoorden over een 
feest in de Achterhoek en be-
sloten een kijkje te nemen. Ze 
kwamen terecht in een kleurrijke 
feesttent met 1e carnavalsprins 
Bennie Boerkamp. In de tent stond 
een bedstee, gordijntjes gesloten 
en dat wipte steeds vrolijk heen 
en weer. Het afzakkertje namen 
ze daarna in café Bosgoed alwaar 
ze meteen lid werden gemaakt 
door Wim Timmer. Carnaval was 
een blijvertje…..gezelligheid, dan-
sen en altijd schik. De verwerpin-
gen die werden georganiseerd, 
dansavonden en veel meer, Jaap 
en Jennie waren erbij en hebben 
zo veel vrienden gemaakt. Jaap 
is nooit Prins geweest, dat ambi-
eerde hij ook totaal niet. Hij was 

liever onderdeel van het feest 
dan er vooraan te staan. Ze kij-
ken ook met plezier terug op de 
nieuwjaarsrecepties waarna er 
standaard nog werd na geborreld 
bij de familie Boerkamp aan de 
Oud-Lochemseweg. Ze zijn zelf 
één van de boerenbruidsparen 
geweest. Jan Oleman speelde als 
wethouder op de accordeon en ze 
kregen als cadeau een ½liter je-
never en worst. Mooie belevenis! 
Na één van de verwerpingen nam 
Jaap 110 kuikens mee naar huis. 
Waar laat je die? De diepvries 
was de voorlopig enige mogelijk-
heid, met de klep open was dat 
een mooi plekje voor de beestjes. 
Helaas had Jaap pech, dit waren 
moederdierkuikens. Die waren 
niet vét te mesten. Al deze gezel-
lige uitjes waren een heerlijke af-
leiding op het harde werken, dat 
hebben ze samen altijd gedaan. 
Toen Jaap 60 jaar werd, was het 
mooi geweest. Ze waren nog nooit 
op vakantie geweest en dat werd 
hoog tijd. Jaap en Jennie hebben 
fantastische vakanties gehad in 
Canada, Amerika, Spanje, Ierland, 
Denemarken, Praag, Wenen enz. 
Ze hebben daar mooie dingen be-
leefd. In Spanje heeft Jaap mee-
gedaan als Hepie&Hepie en won 
daarmee de eerste prijs, wat een 
lol was dat.

Bewondering en respect voor deze 
lieve mensen die nog steeds met 
hun tweetjes op zichzelf wonen. 
Jaap fietst nog zo’n 15.000 km (!!) 
per jaar en Jennie gymt met haar 
cluppie. “Zolang ik leef, ga ik naar 
de carnaval” aldus Jaap (en Jen-
nie). En wij hopen van harte dat er 
nog een aantal mooie carnavalsja-
ren zullen volgen!

50 jaar geschiedenis 
van De Lollebroek 
(en Wilp-Achterhoek) 
in een jubileumboek
Bij de Lollebroek is een speciale 
commissie gevormd die ervoor 
gaat zorgen dat het gouden jubi-
leum “op z’n Lollebroeks” goed ge-
vierd gaat worden. Door de Coro-
namaatregelen is er helaas sprake 
van enige uitstel maar wat in het 
vat zit…….

Binnen deze commissie is weer 
een klein groepje gevormd dat 
een prachtig jubileumboek gaat 
maken. Bea Broekhof, Marga Berg-
werf en Ulrike Koers zijn in de ar-
chieven gedoken om van alle oude 
foto’s, notulen, krantenartikelen, 
aankondigingen etc. een overzich-
telijk en mooi geheel te maken en 
dit straks aan te bieden in de vorm 
van een jubileumboek. Het is niet 

alleen de geschiedenis van De Lol-
lebroek maar ook van Wilp-Ach-
terhoek! Door middel van de vele 
activiteiten die in de loop van de 
jaren georganiseerd zijn (denk aan 
de verwerpingen, dansavonden, 
carnaval, boerenbruiloften, toneel, 
autorodeo en nog véél meer), heeft 
de Lollebroek voor betrokkenheid 
van het hele dorp gezorgd. Het is 
ontzettend leuk om daar op terug 
te kijken. Zo af en toe ziet u al een 
foto op Facebook voorbij komen 
en het is dan ook de bedoeling om 
de nieuwsgierigheid nóg verder te 
prikkelen……. 

Als iemand een leuke anekdote, 
foto of aandenken heeft, dan hoort 
de commissie dit graag!

1990

uit de oude doos
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Tel. 06-51345793

Jan Linthorst
Achterhoekseweg 6, 7384 SR Wilp

Tel. 06-51345793

Jan Linthorst
Achterhoekseweg 6, 7384 SR Wilp

Tel. 06-51345793

Buurman Vleesch & Vis
Stationsstraat 8, 7391 EK  Twello, www.buurmantwello.nl 

Tel. 0571-271662

hoveniersbedrijfbourgondien.nl
06 154 380 15 

Wilp

Klarenbeekseweg 99
7381 BE Klarenbeek
Tel. 055 - 301 12 66
klarenbeek@wolterstweewielers.nl

De Brink 74
7206 KC Zutphen

Tel. 0575 - 52 66 28
zutphen@wolterstweewielers.nl

www.wolterstweewielers.nl

FIETSVERHUUR, VERKOOP & REPARATIE

Koppelstraat 42, Twello | T 0571 27 04 73 | info@detuinenvanbosch.nl  detuinen
vanbosch

Het maken van een moodboard is een goede eerste 

stap bij het bepalen van de sfeer van uw droomtuin. 

Beelden zeggen immers vaak meer dan woorden

UNIEK BIJ DETUINENVANBOSCH
MOODBOARD MAKER

MAAK UW EIGEN MOODBOARD OP DETUINENVANBOSCH.NL

WWW.BORGONJENINTERIEURS.NL
Ardeweg 2, 7384 SE Wilp-Achterhoek, tel. 06-12889692

� Kasten � Kamer & suite � Balies � Keukens
� Badkamer Meubels � Winkel- en kantoormeubilair

Kwaliteit op maat!
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Oplossing 
1 2

3 4

5 6

9
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1. Roos Wagemans: Op een paard hobbel je liefst de hele dag. 
Verzorgen van dieren en knutselen is wat je graag doen mag
2. Douwe Haverhoek: Je houdt van buiten rossen met de 
jongens in de wei. In waterpolo ben je een echte kei
3. Sjors de Hoop: Je zit niet bij ons op school, 
maar bij het carnaval vieren met ons  is niets je te dol.
4. Luuk Haarman: Hij heeft Twello dit jaar verlaten, 
maar komt hier nog vaak een potje voetballen met zijn maten.
5. Robin de Haan: Ritmisch gym is je lust en je leven. 
Maar je katten kunnen je ook veel plezier geven.
6. Piet Overkamp: Piet houdt van een feestje op zijn tijd. 
Met judo en voetbal is hij ook veel tijd kwijt.
7. Bartjan Reinders: Computers zijn je lust en je leven. 
Voor tennissen en je vrienden heb je gelukkig ook nog even.
8. Mike Haarman: Mike houdt erg van farming. 
Het fokken van kippen is ook echt zijn ding.
9. Tomas Klopman: Gamen doe je erg graag in je vrije tijd. 
Met het spelen met je hond kan je jouw energie ook kwijt. 

Lollebroekse Cross 

Na de succeseditie van de Lollebroekse Cross 2019 gaan we dit 
jaar voor een spetterend vervolg: De Lollebroekse Cross - editie 
2021! 

De datum voor dit crossspektakel 
staat gepland voor zaterdag 14 
augustus. 

De verbeterde crossbaan zal 
uitgezet gaan worden op het 
autorodeo terrein aan de Leem-

steeg in Wilp-Achterhoek en 
heeft dit jaar weer een lengte 
van zo’n 550 meter. Een cross-
baan die, voor jong en oud, weer 
goed te doen zal zijn met boch-
ten en bulten. Iedereen met een 
brommer, scooter, motor of quad 
kan zich inschrijven en meedoen.  

De volgende klassen zullen aan 
de start gaan verschijnen: 
* Calimeroklasse
* Jeugdklasse
* De jonge hondenklasse
* Zware klasse

Het indelen van de klasse van de 
deelnemers is afhankelijk van 
leeftijd en het soort voertuig van 
de deelnemer. En daarbij is ook 
belangrijk dat de Lollebroekse 
Cross GEEN wedstrijdelement 
bevat. Het gaat er bij de Lolle-
broekse Cross om dat iedereen 
lekker kan crossen en we met 
zijn allen een leuke middag heb-
ben. Veiligheid staat bij ons dan 
ook hoog in het vaandel en dit 
doen we door de baan zo veilig 
mogelijk neer te leggen. Met ook 
een keuring van het voertuig, een 
verplichte briefing voor de rijders 
en genoeg vlaggers en helpers 
langs de baan. En eventueel zelfs 
een verkenningsronde voor de 
deelnemers. Ook langs de baan 
zal dit jaar weer genoeg vertier 
zijn om er voor het hele gezin 
weer een mooie crossmiddag van 
te maken.

Geef jij 
gave 
tweede-
hands
spullen 
een 
nieuw 
leven? 
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www.ganzevlesbouw.nl

Zwarte Kolkstraat 52
7384 DD Wilp

+31 (0)6 272 784 21

info@ganzevlesbouw.nl
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Lollebroeks
next top model

2021

onze eigen topmodellen in het nieuw gestoken! 
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