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Beste carnavalisten,

Na twee magere jaren 
wat carnaval betreft, 
mag het feest dit jaar 
eindelijk weer in volle 
glorie losbarsten. Het 
carnaval van 2023 
staat voor de deur! Er 
wordt in de regio flink 
gebouwd aan diverse 
carnavalswagens en 
her en der worden al 
de nodige pakken in 
elkaar genaaid. Dit 
motiveert ons alleen 
maar om voor jullie 
een fantastisch car-
navalsweekend te or-
ganiseren. Het doet 
ons goed, dat we 
merken dat carnaval 
nog steeds op deze 
manier leeft in onze 
regio. Dit ondanks 
de afgelopen peri-
ode waarin corona 
de overhand had en 
ons hele dagelijks 
leven beïnvloedde. 
Dat daarbij car-
naval op een laag 
pitje stond is een understatement. Gezondheid en het welzijn van eenieder staat ten alle 
tijde voorop, dat kunnen we niet genoeg benadrukken. Ik wil met dit schrijven iedereen die 
de afgelopen periode een zware tijd heeft gekend of nog kent, een hart onder de riem steken. 
Samen staan we sterk en wat is dan geen betere afleiding als een weekend carnaval waarin 
we er samen een groot en onbezorgd feest van maken. We starten dit jaar het weekend met 
de sleuteloverdracht in onze feesttent, waarbij de sleutel van de gemeente dit jaar zal worden 
overgedragen aan onze eigen Prins Peter de 1e van de buurt van Jan tot Pim naar het Jagershuis 
aan de Zwarte Kolk. Deze overdracht zal door een speciaal hiervoor in het leven geroepen com-
missie tot een waar spektakel worden omgetoverd. Iedereen die hierbij aanwezig wil zijn is van 
harte welkom. Verder hebben we het gehele weekend een fraai programma voor jong en oud 
opgesteld waarbij één ieder groot plezier kan hebben. Het volledige programma vinden jullie 
verderop in deze krant. 
Rest mij om de vrijwilligers die deze Lollebroekse Krante mogelijk maken en alle vrijwilligers 
en sponsoren die ons helpen om het aanstaande carnavalsweekend tot een groot succes te 
brengen, hartelijk te danken!
Ik wens u allen een fantastisch en vooral carnavalesk weekend toe en verwelkom u allen graag 
bij ons in Broekersgat.

Ben Jacobs
Voorzitter Carnavalsvereniging De Lollebroek

Vlnr Emiel Gorkink, Tonnie Harmsen, Jos Pol, Henri Bonhof, Richard Broekhof, Rosan Hekkert, Ben Jacobs, John Eggink, Pieter Jan Overkamp. 
Nina Garritsen (lantaarnpaal).

Rijksstraatweg 41 A | Wilp | pantry.nl

VAN GOEDE BODEM...
VOOR EEN GOEDE BODEM!

We 
hebben 
alles in huis

Storten 
Restanten: 
Net als voorgaande jaren treft Attero ook dit jaar een re-
geling voor het storten van restanten van de carnavals-
wagens. 
  
Op zaterdag 25 februari 2023 mogen de organiserende 
verenigingen tussen 9.00 en 11.00 uur tot 2.500 kg gratis 
storten en daarna voor € 95,00 per ton.   
 
Deelnemers die meegedaan hebben aan één van de twee 
optochten mogen storten voor het tarief van € 95,-  
 
Op deze manier verwacht Attero de deelnemers vlot te 
kunnen helpen en een steuntje in de rug te kunnen geven. 
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Prins Peter de 1e Prins Peter de 1e 
van de buurt van Jan tot van de buurt van Jan tot 
Pim naar het Jagershuis Pim naar het Jagershuis 
aan de Zwarte Kolkaan de Zwarte Kolk
Peter Wagemans is een drukbezet man! Ons interview laat ook even op zich wachten want Peter 
heeft een klant in zijn schuur. Naast zijn baan bij Metaaltechniek en Machinebouw Bonhof, houdt 
hij er nog een handeltje in gebruikt gereedschap op na. Niet zomaar gereedschap maar degelijk 
Duits gereedschap. Uit alle windstreken rijden de belangstellenden naar het Wilpse-Achterhoek 
om zijn materiaal te kopen. Na ons vertrek kwam de volgende klant ook alweer aanrijden.

Prins Peter is een echte Wilp-Ach-
terhoeker. Peter is de zoon van 
Geert & José, broer(tje) van An-
nemieke en Martine, man van 
Cindy en vader van Roos (13), 
Jorn (11) en Bente (9). Carnaval 
werd hem met de paplepel in-
gegoten. Als jonge knul nam hij 
al deel aan de eerste jeugdraad 
van De Lollebroek. Na de basis-
school vormde hij eerst een duo 
met Geert Kempink, samen de-
den ze mee aan de optocht met 
een klein wagentje. Daarna sloot 
hij zich op zijn 14e jaar aan bij 
de Bierhappers. Deze club bouw-
de mooie grote wagens bij Win-
terman en viel regelmatig in de 
prijzen. Tot zijn 32e, toen kwam 
Peter naar Wilp-Achterhoek en 
was hij druk aan de klus met zijn 
nieuwe huis. In 2015, tijdens het 
Oktoberfeest, werd er een wed-
denschap afgesloten. Niemand 
geloofde dat Rick Bosgoed ooit 
prins zou worden maar áls hij 
dat zou doen, dan zou een aan-
tal heren zich aansluiten bij de 
Raad van de Lollebroek. Waar-
onder Peter…..dat werd een hele 
mooie prinsverkiezing toen Rick 
als prins werd onthuld. Belofte 
maakt schuld en sindsdien is Pe-
ter een zeer goede versterking 
van de Raad. Menigeen heeft 
jarenlang zijn naam ingevuld op 
het stembriefje van de Prinsver-
kiezing. Hij zóu toch een keer de 
volgende moeten zijn. Eindelijk 
in 2021/2022 werd Prins Peter 
de 1e van de buurt van Jan tot 
Pim naar het Jagershuis aan de 
Zwarte Kolk onthuld. Een beet-
je anders dan anders aangezien 

Corona nog rond ging, met een 
aantal leden en een livestream-
verbinding kwam Peter de zaal 
binnen. Nou ja, dat moest eerst 
worden geraden natuurlijk. Er 
waren diverse verklede personen 
die hun opwachting maakten: 
een paardenfokker, Buurman&-
Buurman, een mountainbiker 
en een motorcrosser. Dat kon er 
natuurlijk maar eentje zijn! Zo-
als de verkiezing verliep, zo ver-
ging ook het ook met carnaval. 
Er mocht coronatechnisch nog 
weinig. Geen optocht, geen gro-
te happening, geen bezoekjes 
aan oud-leden maar alleen een 
klein feestje voor leden. Ieder-
een vond dat Peter daar nog best 
een jaar aan mocht plakken maar 
vond hij dat zelf ook? Hij hield 
de schijn op maar had stiekem 
de keuze al wel gemaakt om dit 
carnavalsjaar, 2022/2023 alles 
nog eens heel dik over te doen. 
De wagenbouwers zijn vorig jaar 
niet voor niets zo druk geweest 
met de bouw van een carnavals-
wagen speciaal voor Peter! Voor 
velen was de verrassing dan toch 
heel groot toen hij weer ten to-
nele verscheen als nieuwe oude 
Prins van de Lollebroek. De Lol-
lebroekse krant was zeer geluk-
kig met het feit dat zij Peter als-
nog een prominente plek in “de 
krante” konden geven aangezien 
er vorig jaar geen nieuwe editie 
verscheen. Wat dit jaar extra spe-
ciaal maakt is dat hij het samen 
mag doen met zijn zoon Jorn, de 
jeugdprins (Jorn de 2e Wagemans 
van het Jagershuis aan de Zwarte 
Kolk). 

Buiten carnaval is Peter op meer 
fronten actief voor de Lollebroek. 
Hij zet zich in als vrijwilliger bij 
o.a De Lollebroekse Cross en was 
lid van de activiteitencommissie. 
Hier is hij zelf jarenlang voorzit-
ter van geweest. Buiten het vrij-
willigerswerk om mag hij zelf 
ook graag meedoen aan de cross. 
Ook begeleidt Peter zijn kinde-
ren bij hun deelname. Vorig jaar 
kon hij zelf helaas niet meedoen. 
Peter had zijn ribben gekneusd 
bij een teamuitje van Bonhof, ze 
deden een whipe-out. Dat deed 
pas écht zeer nadat hij de ronde 
had afgemaakt, en ’s avonds nog 
even goed feest had gevierd. Ko-
mend jaar is hij bij de cross weer 
van de partij! Peter is zeker spor-
tief. Tot aan zijn 12e jaar heeft 
hij gevoetbald. Daarna begon hij 
aan een zaterdagbaantje bij Bon-
hof en stond het voetballen “on 
hold”. Van zijn 23e tot aan zijn 
35e heeft hij dit weer opgepakt. 
Tegenwoordig staat hij langs de 
lijn, als leider bij het team van 
Jorn en als aanmoediging bij het 
team van Bente. Peter pakt ook 
nog regelmatig de mountainbike. 
Een mooie hobby naast het cros-
sen, sleutelen, knutselen en het 
afbouwen van zijn schuur. Dat 
laatste is een flink project waar 
hij al 3 jaar aan werkt. Wij snap-
pen wel dat het even duurt als je 
zoveel bezigheden hebt! Geluk-
kig heeft Peter straks tijd voor de 
carnaval. Hier máákt hij tijd voor. 
De Raad is een leuke groep en hij 
verheugt zich op een ouderwets 
feestje………

Proclamatie 2022/2023Proclamatie 2022/2023
Beste carnavalsvierders,

Ik, Prins Peter de 1e van de buurt van Jan tot Pim naar het 
Jagershuis aan de Zwarte Kolk, 
•  49e Prins van de Lollebroek
•  zoon van Geert en José
•  gelukkig man van Cindy Dijkhof van Toon en Annie
•  de liefhebbende vader van Roos, Jorn en Bente
•  geboren en getogen in centrum Wilp-Achterhoek in de 

buurt van Jan tot Pim
•  als tiener verhuisd naar Twello
•  samen met Cindy, de Worp in Deventer 8 jaar tevreden 

bewoond 
•  nu, door buurvrouw Nettie alweer 12 jaar woonachtig in 

mijn geliefde Wilp-Achterhoek
•  techneut in hart en nieren
•  dover van de lampen op menig tentfeest
•  doseren is wat ik volgens enkele raadsleden nog moet 

leren
•  mijn Jeugdopleiding genoten in de 1e jeugdraad van 

deze prachtige carnavalsvereniging
•  mijn Master Carnavalsopleiding genoten bij CV de Bier-

happers, en hierdoor menig overwinning gevierd in deze 
narrentempel op de Kruisvaarders, Stamgasten, Nacht-
brakers, Tapwachters etc. etc.

•  maar bovenal carnavalsvierder van het 1e uur

Ik, Prins Peter de 1e van de buurt van Jan tot Pim naar het 
Jagershuis aan de Zwarte Kolk, de 49e Prins van de Lolle-
broek gebied hierbij het volgende:

- Ten eerste: Dat we er samen een schitterend, uitbundig 
en vredig carnaval van maken, met drie mooie optochten 
in de regio.

- Ten tweede: Dat we de boerenkool pas eten, als de vorst 
erin heeft gezeten.

- Ten derde: Dat ik dit jaar samen met mijn gezin mag gaan 
genieten van een carnavalsseizoen zonder beperkingen.

- Ten vierde: Dat we met respect omgaan met alle vrijwil-
ligers die zich op zijn of haar manier inzetten voor een ge-
weldig carnaval.

- Ten vijfde: Dat onze nieuwe burgemeester zich maxi-
maal in zal zetten voor een leefbaar Wilp-Achterhoek met 
een groeiende school en betaalbare woningbouw voor de 
jeugd uit ons dorp.

- Ten zesde: Dat de leden van de Raad van 11 (en de reser-
ves) netjes zullen omgaan met hun nieuwe kledij, mayonai-
se vlekken zijn er ook dit jaar niet bij.

- Ten zevende: Dat we iedere minder valide, zieke of be-
jaarde medemens evenveel aandacht geven als jullie eigen 
prins dit jaar.

- Ten achtste: Dat de wagenbouwers dit jaar alle ruimte krij-
gen om een schitterende praalwagen te mogen bouwen, en 
dat ze deze ook met trots mogen presenteren tijdens de 
optochten in de regio.

- Ten negende: Dat er ook op drukke momenten altijd een 
plekje vrij is aan de snackwagen voor deze prins en de 
jeugdprins voor een bamischijf met mosterd. Want de ba-
mischijf valt niet ver van de boom.

- Ten tiende: Dat er voldoende bouwruimte beschikbaar 
wordt gesteld voor de jeugd, om samen met vrienden de 
mooiste creaties te bouwen voor de 3 optochten in deze re-
gio. Net zoals mijn vriendengroep, door Willemien en Ben-
nie (i.m.) Winterman,  jarenlang de mooiste herinneringen 
heeft mogen bouwen in hun loods aan de H.W. Iordensweg 
in Twello. Willemien en Bennie (i.m.) Winterman bedankt 
voor alles.

- Ten elfde: Dat we er dit jaar met elkaar een prachtig car-
naval van gaan maken, waar we nog lang over na zullen 
praten.

Hierbij verklaar ik het 51e carnavalsjaar voor geopend.

Was getekend de 49ste Prins van CV de Lollebroek

Thema van de carnaval 2022: 
“CV de Lollebroek een sterk “staaltje” carnaval”.

Nummer: “het Ollekebolleke lied 2.0”

En mijn motto is: “Niet lullen maar boenen, muziek”



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

www.nikkels.nl

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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 
 

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

In orde.
Dat is een geruststel-

lende opmerking. Het is in 
orde. Onder controle. Daar 
gaat het niet meer mis. 
Gewoon. In orde.

In het dagelijks leven 
zoeken we er altijd naar. 
Naar die orde waar we het 

graag in hebben. 
Of het nou is in ons 

leven thuis, of op zakelijk 
niveau. We hebben het 
gevoel dat we vooruit kun-
nen, wanneer hetgeen 
wat achter ons ligt, als ge-
heel in orde is.

Bij Kok zorgen we er-
voor dat op het gebied 
van administratie, of het 
nou zakelijk is of privé, de 
zaken in ieder geval goed 
geregeld zijn. Om ver-
trouwd op terug te vallen.

Gewoon. In orde.

ADMINISTRATIEKANTOOR KOK
Kievitsweg 5 - 7384 SV Wilp - www.kok-advies.nl
Tel. 055 323 11 44 - e-mail: info@kok-advies.nl
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CarnavalsoptochtCarnavalsoptocht  
Zondagmiddag 19 februari zal voor de 47e keer de meest bekende carnavalsoptocht van de Stedendriehoek 
plaats vinden. Hierbij zal een bonte stoet met vele carnavaleske attracties vanaf de Kneuterstraat in Wilp naar 
“Broekersgat” trekken. Het had eigenlijk de 50e optocht moeten zijn echter hebben we de afgelopen drie jaar 
geen optocht kunnen houden. Was een voorjaarsstorm in 2020 de boosdoener, in 2021 en 2022 waren we ge-
noodzaakt de optocht af te gelasten vanwege Corona. 

LET OP: 
gewijzigde route 
betekent gewijzigde 
doorkomsttijden
Dit jaar is de route gelijk aan de 
route zoals deze in 2020 zou wor-
den gereden. Dit houdt in een 
gewijzigde route. De start van 
de optocht is dit jaar op de hoek 
Kneuterstraat-Knibbelallee. Vanaf 
de Kneuterstraat zal de optocht 
linksaf langs Pampus richting de 
Posterenk gaan. Aan het eind van 
de Knibbelallee draait de optocht 
linksaf de Posterenk in, om vervol-
gens via de vertrouwde route, de 
Zwarte Kolkstraat, naar het eind-
punt in Wilp-Achterhoek te gaan.
De gewijzigde route houdt ook 
in dat de doorkomsttijden anders 
zijn dan vorig jaar. De verwachte 
doorkomsttijden staan hieronder 
weergegeven. Neem kennis van 
deze doorkomsttijden en voor-
kom een teleurstelling door te 
laat bij de optocht aan te komen. 

Kom in de tent
Ook zijn er dit jaar weer een aan-
tal wijzigingen doorgevoerd met 
als doel de beleving bij het pu-
bliek nog verder te vergroten. 
Bij de start is de route feestelijk 
aangekleed en bij Pampus zal de 
doorkomst mooier en gezelliger 

worden, zo is er een speciale “ko-
ter-corner” ingericht waar de kin-
deren zich kunnen vermaken tij-
dens het wachten op de optocht. 
Uiteraard zijn er ook voor de vol-
wassenen de nodige faciliteiten 
en kan er ook voor de inwendige 
mens worden gezorgd.
De prijsuitreiking zal als gebrui-
kelijk plaatsvinden in de tent 
bij het eindpunt in Broekersgat 
(Wilp-Achterhoek). In de vergrote 
tent met de nodige videoscher-
men zal de prijsuitreiking voor 
alle deelnemers en het publiek 
goed te volgen zijn. Daarnaast 
draagt deze grote feesttent er let-
terlijk aan bij dat de deelnemers 
tijdens de prijsuitreiking een podi-
um krijgen wat ze verdienen!
Na de prijsuitreiking zal er een op-
treden plaats vinden van Ronnie 
Ruysdael. De bijnaam van de-ze 
artiest is “De Koning van de Polo-
naise”, dit optreden zal dus zeker 
bijdragen aan een nog groter 
carnavalsfeest.
 
Kom op tijd!! 
Op de routekaart is te zien wat 
de verwachte doorkomsttijden 
van de optocht zijn. De route start 
om 12:30u op de hoek Kneuter-
straat-Knibbelallee, hierna zal de 

optocht omstreeks 13:00u bij de 
Molenallee zijn om linksaf rich-
ting Posterenk te gaan. 
Om ca. 13:35u zal de bonte stoet 
onder het viaduct door trekken en 
rond 14:00u wordt deze verwacht 
bij de kruising Hildestraat-Zwar-
te Kolkstraat. Om 14:30u zal de 
optocht de Tienmorgen en Slui-
nerweg oversteken en is de ver-
wachte aankomst in Broekersgat 
(Wilp-Achterhoek) bij de tent rond 
14:45u. Let op; deze tijden zijn 
richttijden en kunnen afwijken 
van de werkelijkheid. 

Parkeermogelijk-
heid en 
snackwagens
Ook staat op de routekaart dui-
delijk aangegeven waar men kan 
parkeren, hier zijn meerdere 
gelegenheden voor. Denk er wel 
aan dat parkeren €2,- per voertuig 
kost. 
Tevens is te zien waar er een 
snackwagen zal staan om een 
versnapering te halen tijdens het 
kij-ken naar de optocht. Steun de 
optocht, en koop op de zondag 
een warme snack bij deze snack-
wagens en vergeet niet de geld-
lopers te steunen, want dit geld 
wordt voor 100 procent aan de 
optocht besteed!!! 

Voorin de optocht
Net als elk jaar zal er voorin de 
optocht veel gebeuren. Er zal een 
dweilorkest meelopen, zij zullen 
het publiek vermaken. Daarnaast 
zijn er ook geldlopers die langs 
het publiek gaan om geld op te 
halen. Het geld dat zij ophalen 
komt ten goede aan de optocht. 
Een optocht organiseren kost na-
melijk veel geld en door uw bij-
drage kan de optocht nog jaren 
blijven bestaan. Deze financiële 
bijdrage is zeer belangrijk om alle 
kosten voor de optocht te dekken. 
Gezien dit belang is ervoor ge-
kozen om dit jaar wederom aan 
het publiek ook de mogelijkheid 
te bieden om contactloos met de 
pinpas een donatie te doen.

Last minute deals
Ben je na het lezen van dit artikel 
enthousiast geworden, maar heb 
je je nog niet opgegeven. Helaas 
de sluitingsdatum voor inschrijven 
is reeds geweest! 
Echter geen paniek, het is nog 
mogelijk om mee te doen. Hier-
voor hebben we de zogenaamde 
“last minute deals”. Voor “kleine” 
loopgroepen bestaat er de moge-
lijkheid om zich na sluitingsdatum 
nog aan te melden. Dus kriebelt 
het, en heb je een creatief idee, 
maar je nog niet aangemeld? 
Geen nood, ga naar de website 
www.pampus-lollebroek.nl en je 
kunt je alsnog aanmelden.

Vrijwilligers
Zoals elk jaar is het weer een gro-

te uitdaging geweest om meer 
dan 140 vrijwilligers bereid te 
vinden om mee te helpen tij-
dens deze optocht. Wij zijn dan 
ook erg dankbaar dat er altijd 
weer veel mensen zijn die de 
handen uit de mouwen willen 
steken. Wij zijn altijd op zoek 
naar meer vrijwilligers dus wil 
je graag meehelpen, stuur dan 
een e-mail naar: info@pam-
pus-lollebroek.nl.

De optocht-
commissie
De Optochtcommissie is een 
samenwerking tussen Stichting 
Pampus en C.V. De Lollebroek 
en is verantwoordelijk voor 
de organisatie van de carna-
valsoptocht op de zondag in 
het carnavals-weekend. De Op-
tochtcommissie bestaat uit een 
groep van 10 enthousiaste vrij-
willigers die ook dit jaar weer 
met veel plezier de 47e editie 
van de optocht organiseren.  

Wij zijn te volgen via ons 
twitteraccount @optocht en 
via onze facebookpagina fa-
ce-book.com/OptochtPampus-
Lollebroek. 

Wij hopen ook dit jaar op mooi 
carnavalsweer, zodat alle hon-
derden deelnemers, vrijwilli-
gers en duizenden bezoekers 
weer kunnen gaan genieten 
van een prachtige carnavalsop-
tocht op zondag 19 februari 
2023.
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MARGREET RUPERT
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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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	  BADKAMERS

	  MACHINAAL TIMMERWERK
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Stuijvenburchstraat 113 Eerbeek 
Telefoon 0313-654968 

www.natuurlijkeerbeek.nl  

govugovu
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

Zuivelhoeve. Onmeunig lekker.

Twello

van Ghentstraat 1, 7391 CR Twello
0571-760060

www.zuivelhoeve-winkels.nl
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De majorettes De majorettes 

Twee leden van de krantencom-
missie hebben de majorettes 
bezocht. Dit kon tijdens een 
avond waarop zij oefenen. De ma-
jorettes, onder leiding van Thea 
Nijman en Inge Hoetink, oefenen 
op vrijdagavond van 18:30 uur tot 
20:00 uur in de school.
Oproep: Thea en Inge willen er 
graag 1 enthousiaste majorette-
leidster bij.
Het is een leuke, erg enthousiaste 
groep meiden. Samen giechelen 
ze veel en als er voorafgaand aan 
de les even tijd is, wordt er ge- 
stoeid en gelachen.
Het is een zeer hechte groep. Ie-
dereen wil elkaar helpen en doet 
pasjes of een deel van een dansje 
aan de ander(en) voor.

Inmiddels hebben ze er al weer 
flink wat optredens op zitten.
Zo mochten ze bijvoorbeeld op-
treden tijdens het aftreden van 
de Burgemeester, Jos Penninx. 
Ook bij de prinsverkiezing van de 
Lolleboek en de Vrogge Reuiers 
hebben ze weer een mooi optre-
den verzorgd. Tijdens het kinder-
carnaval zullen ze weer optreden 
en natuurlijk lopen de majorettes 
mee met de optochten op zater-
dag in Klarenbeek en tijdens de 
thuiswedstrijd op zondag met de 
carnavalsoptocht Pampus-Lolle-
broek.

“Learning to fly” is een dansje dat 
al wat ouder is, maar vinden de 
meiden nog steeds erg leuk om te 
gebruiken bij optredens.
Wisten jullie dat de majorettestok 
een “baton” heet? 

Tijdens de optochten is er bij uit-
zondering een hoofdmajorette 

die de groep tijdens de optochten 
voor gaat.
Dat is Laureen Honders, zij woont 
bijna naast school dus voor het 
oefenen op school hoeft zij niet 
echt te haasten.
De groep majorettes dit keer 
bestaat verder uit:
Janne Boerkamp, ondanks dat zij 
pas sinds september bij de ma-
jorettes zit, kent zij de dansjes en 
pasjes al bijna uit haar hoofd.
Nina Borgonjen, heeft haar oud-
ere zus bij de majorettes opgevol-
gd die nu in de jeugraad zit. 
Bente Wagemans, vindt de ma-
jorettes erg leuk. Zeker nu haar 
vader de Prins is en haar broer de 
jeugdprins.
Esmee Veltman, is vanuit Zwolle 
verhuisd naar Wilp Achterhoek en 
is al snel enthousiast gemaakt om 
ook bij de majorettes te komen.
Femke Nieuwenhuis, vindt de 
dansjes met carnaval het aller-
leukst.
Saar Oolman, de zus van de Ad-
judant van de jeugdraad dit keer, 
wie kent Gijs Oolman niet?
Sterre Gorkink, vindt eigenlijk 
de uitjes van de majorettes het 
leukst, zeker de laatste keer de 
vossenjacht. Ze zit al 3 jaar bij de 
majorettes.
Rinske Dashorst, is net zo enthou-
siast als haar vader Roy van de 
Lollebroekse Crosscommissie.
Anne Koers, vinden andere 
meiden wel eens onhandig. Om-
dat ze de stok wel eens laat val-
len. Handig met dansjes is ze 
natuurlijk wel. Zij heeft gewon-
nen toen alle meiden een dansje 

in mochten sturen. Anne’s dan-
sje wordt nu volop gebruikt bij 
optredens.
Merle Simons, zit ook al 3 jaar 
bij de majorettes en heeft nu 
roze haar dat voor de carnaval 
natuurlijk nog wel ‘Lollebroeks’ 
blauw gemaakt moet worden.
Lola Schotpoort, vindt het op-
treden het leukst, al is dat soms 
nog wel spannend.
Sarah Hardeman en Eline 
Dashorst maken ook nog deel 
uit van de majorettegroep. 
Eline heeft pas gewonnen met 
een dansje bedenken en haar 
vader Danny zit natuurlijk in de 
Raad van 11.
Toen de les er bijna op zat, 
kwam als verrassing onver-
wacht Prins Peter met zijn ad-
judant op bezoek. Hij bedankt 
de leidsters en de meiden 
voor hun optredens en de be-
geleiding tijdens de komende 
optochten. Voordat het laatste 
dansje werd gedaan, hebben de 
meiden eerst de gekregen chips 
opgegeten. Daarna dansten 
Prins Peter en zijn Adjudant 
vrolijk met de majorettes mee.
Dit was een leuke afsluiting van 
deze lesavond. 
De leden van de krantencom-
missie waren erg blij verrast 
hoe snel de meiden nieuwe 
dingen oppakken en al kunnen 
uitvoeren. Fijn om een avond bij 
zulke enthousiaste meiden mee 
te mogen kijken.
Veel plezier bij de optochten 
en tot ziens bij een van jullie 
optredens!

De toppers De toppers 

van CV de Lollebroek, van CV de Lollebroek, 

 de Wagen- de Wagen-
bouwersbouwers
Wij stellen ze even aan u voor:
Gert: chef van de groep en schilderspecialist
Jos: na vele jaren in de raad is hij nu een echte wagenbouwer
Jan: de oudste van de groep en al jaren trouw wagenbouwer
Wim: hij is de tekenaar en ontwerper van de groep
Ben: de chauffeur van de Prinsenwagen en wagenbouwer
Bertie: is de lasspecialist en zorgt voor de montage
Geert: hij noemt zich nog steeds stagiair maar hoopt stiekem 
op een vaste plek

Wist u dat: 
• Er bijna 500 jaar levenservaring wekelijks aan de Prinsen-

wagen werkt
• Bertie een man van staal is en af en toe onder spanning 

werkt en is de jongste van de groep
• De wagenbouwers niet vies zijn van een borreltje en een 

hapje na werktijd
• Ben als ervaren bus chauffeur de Prinsenwagen veilig door 

de optocht loodst
• De heren vanaf half oktober elke week 2 a 3 dagen, en de 

laatste week voor de carnaval alle dagen aan de wagen 
werken

• Er tijdens de koffie- lunchpauze veel sterke verhalen voor 
de dag komen

• Het voor de heren met alles wat ze maken, met alle kleuren 
van de regenboog, niet bont genoeg kan zijn

Verkoop Reparatie

Security
Netwerken

Telefonie
Cloudservices

Denkt met u mee!

Marijkeweg 1A  |  8171 CK Vaassen  |  0578 - 57 58 56
www.doornvanderhaar.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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 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 

    

                 
    

 

VRIJDAG 17 FEBRUARIVRIJDAG 17 FEBRUARI

ZONDAG 19 FEBRUARIZONDAG 19 FEBRUARI

Kindermiddag Kindermiddag 
 12.00-14.00 uur 12.00-14.00 uur

Alle kinderen uit de gemeente Voorst (t/m groep 8) zijn 
welkom in Peter’s Party Paleis voor opwarmertje!

Onze Majorettes verzorgen en spetterend optreden en onze 
Prins Peter zal met zijn Raad een grote polonaise verzorgen.

Trek je gekste carnavals outfit uit de kast, er worden 
weer prijzen uitgereikt voor de mooist verklede persoon

DJ Con Nalez is de hele middag aanwezig en
verzorgd de muziek.

• Sleuteloverdracht 15.00 – 17.30 uur 
 ceremonie 15.30 uur en optreden 
 van de Majorettes 
• Inloop Stampotten buffet 17.30 uur
• Stampotten buffet 18.30 – 21.00 uur

De feestavond barst De feestavond barst 
  om 21.00 uur los  om 21.00 uur los

De feestavond barst om 21.00 uur los, muziek wordt 
verzorgd door Dennis Wiltink en om 22.15 – 23.00 uur 
kruipen Dennis en Femke Hengevelde in de huid van 

Heinrich und Helene voor wat Duitse Oktoberfest Schlagers! 

• 14.00 uur optocht binnenhalen met een 
 fantastische prijsuitreiking in de tent met 
 muziek van B&B en DJ Con Nalez mag 
 ook niet ontbreken!

  OPTOCHT   OPTOCHT 
BINNENHALUHHHH!BINNENHALUHHHH!

• 18.30 – 19.00 uur  
 (direct na prijsuitreiking) 
 zal Ronnie Ruysdael 
 zijn kunsten vertonen

PROGRAMMA CARNAVAL 2023PROGRAMMA CARNAVAL 2023

Wij zoeken een passende baan voor jou als trekkerchauffeur, 
kraanmachinist of loonwerker. Wil je gegarandeerd €50,- netto per week 
meer verdienen? Neem dan snel contact op. Direct een vaste aanstelling 
behoort uiteraard tot de mogelijkheden.

0571 - 7682 01 | www.unnpersoneel.nl | Hattem



Wij regelen met carnaval dat jullie 
eten krijgen 

www.westriksnack.nl 

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

Zutphensestraat 285, Apeldoorn
info@boomkwekerijmenkveld.nl

Bomen  - Vaste Planten -  Coniferen - Heesters - Meststoffen
www.boomkwekerijmenkveld.nl

Wij ws iedere e ftais carnave !

Alaaf! Namens ons team wensen 
wij u een plezierig carnaval!

zaterdag 18 FEBRUARIzaterdag 18 FEBRUARI

NON STOP FEEST NON STOP FEEST 
En we gaan doorrrrr...

met NON STOP FEEST 15.00 - 1.00 uur!

DJ Con Nalez verzorgd de hele avond 
muziek, met als special guests : 

• 17.30 – 18.00 uur ZWARTE JANNES  
 (Orlando Uitenwerf)
• 19.00 – 19.30 uur HELEMAAL HOLLANDS
• 21.15 – 22.30 uur Party Harry 

• 14.00 uur optocht binnenhalen met een 
 fantastische prijsuitreiking in de tent met 
 muziek van B&B en DJ Con Nalez mag 
 ook niet ontbreken!

• DJ Sander Uenk met special guests 
• 21.45 – 22.15 uur Vieze Jack
• 23.00  - 00.00 uur Confetty Ravers

  OPTOCHT   OPTOCHT 
BINNENHALUHHHH!BINNENHALUHHHH!

Het avond programma Het avond programma 
wordt verzorgd door: wordt verzorgd door: 

Voorverkoop 
kaarten € 10,00
Aan de deur 
€ 12,50

PROGRAMMA CARNAVAL 2023PROGRAMMA CARNAVAL 2023



www.minicampingdehane.nl | 0657025290

Withagenweg 16 - Wilp-Achterhoek
0616301645

www.zorgboerderijjutten.nl

JUTTEN
Schapenhouderij/Dienstverlening

Zorgboerderij

Feliciteert C.V. de Lollebroek met haar jubileum 
 

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 

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!

HA screen wenst C.V. de Lollebroek een pracht carnaval!

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

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

www.trailerstrucks.nl

0571-273732 sfeer.kappers@hotmail.comDuistervoordseweg 12D Twello 

Per 4 maart kunt 
u ons vinden aan 

Markstraat 3 
in Twello

Wij gaan verhuizen! 
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Mogen wij aan u voorstellen;    Mogen wij aan u voorstellen;    

  Prins Jorn, Prinses Saar Prins Jorn, Prinses Saar 
   en Adjudant Gijs   en Adjudant Gijs

Carnaval 2023 Carnaval 2023 
staat voor de deurstaat voor de deur
Ook dit jaar wordt er weer kindercarnaval  georganiseerd voor alle kinderen 
van Kindcentrum Wilp- Achterhoek en kinderen tot en met groep 8 uit de 
gemeente Voorst. 

MARKTSTRAAT 1 | 7391 DB TWELLO | TEL: 0571 271 388
FLORA 243 | 7422 LP DEVENTER | TEL: 0570 650 700HOME OF EXPERTS

Wanneer is het Wanneer is het 
weer carnaval ??weer carnaval ??

2024: 9 februari t/m 12 februari
2025: 28 februari t/m 3 maart

2026: 13 februari t/m 16 februari

Het tijdstip waarop carnaval begint is afhankelijk van Pasen. Carna-
valszondag is altijd zeven weken voor Pasen, dus 7x6=42 dagen (min de 
maandag en dinsdag na carnavalszondag zijn er dus 40 vastendagen). 
Zoals u wellicht al weet valt Pasen altijd op de eerste zondag na de 
eerste volle maan na 21 maart. Dus mocht u de datum vergeten, dan 
kunt u het altijd even zelf narekenen of gewoon hier kijken!

Op een koude vrijdagavond kon 
de redactie, nadat wij een af-
spraak gemaakt hadden via de 
perschef, de jeugdprins, prinses 
en adjudant interviewen. Prins 
Jorn was speciaal voor dit inter-
view nog even langs de kapper 
geweest. We zullen ze even kort 
aan u voorstellen.

Jorn: is 11 jaar hij houdt van mo-
torcross, voetbal en vissen. Zou 
als bijbaantje in de winkel van 
Bonhof willen werken en daarna 
in de voetsporen van zijn vader 
willen treden. Hij heeft op mo-
ment van schrijven geen vrien-
din.
Saar: is 11 jaar ze houdt van voet-
bal, zingen dansen en acteren en 
kan ook goed skiën. Zij wil later 
als bijbaantje bij vd Valk werken 
(“mama zegt dat dit leuk is”) en 
actrice worden. Saar 
is ook nog vrijgezel.
Gijs: is 11 jaar en 
ook hij houdt van 
voetbal, helpt graag 
zijn vader op de 
boerderij en rijdt 
dan op de shovel of 
quad. De opvolging 
bij zijn vader zit wel 
snor, Gijs wil melk-
veeboer worden! En 
ook Gijs heeft nog 
geen vriendin.
De Jeugdraad bouwt 
bij Reinders in de 
schuur. Goed voor el-
kaar daar. Dit was de 
eerste avond dat de
jeugdraad zelf de 
handen uit de mouwen kon ste-
ken. De handige vaders hadden 
al behoorlijk wat werk verzet.
Hoe gaat dat eigenlijk in zijn 
werk om Jeugdprins te worden? 
De kinderen kunnen dit zelf aan-
geven.
Als er meerdere gegadigden zijn 
dan worden er lootjes getrok-
ken. Wij konden in ieder geval 
heel goed zien dat dit een fan-
tastisch trio is, die aan een blik 
genoeg hebben. Niet alleen met 
carnaval zien ze elkaar. Ze zit-
ten bij elkaar in de klas, bij de 
voetbal en ook bij de jeugdraad. 
Ook na de basisschool gaan ze 
misschien alle drie wel naar de 
Heemgaard. Jorn lijkt de Heem-

gaard helemaal fijn omdat het 
zo dicht bij winkelcentrum de 
Egelantier ligt, daar kun je mooi 
eten halen in de pauzes of tus-
senuurtjes (echt de genen van 
zijn vader).
Wat is nou eigenlijk het leukste 
aan de carnaval? Het helpen 
bouwen aan de wagen, de op-
tochten, het vooroplopen in de 
polonaise, die mooie veer op de 
steek en ook echt het feest in de 
tent is het antwoord. Het nadeel 
wat ze ervaren in de tent is dat 
je af en toe wat bier in je haren 
krijgt. Voor Jorn is het helemaal 
bijzonder om Jeugdprins te zijn, 
omdat zijn vader Peter de Prins 
is van de Raad van 11!

Saar heeft de overstap gemaakt 
van de Majorettes naar de 
Jeugdraad en ze is daar ook he-
lemaal op haar plek. Ze ziet er 
uit als een lief en keurig meisje 
maar kan soms ook lekker onbe-
nullig uit de hoek
komen. Jorn en Gijs vinden het 
erg leuk dat er nu ook meiden 
bij de Jeugdraad zitten. Alle drie 
hopen
ze dat ze na de Jeugdraad zelf 
een wagen mogen ontwerpen 
en bouwen.
Wat zegt de een over de ander?
Gijs en Saar over Jorn: goede 
vriend, goede motorcrosser, hij 
is een grote smeertor!
Saar en Jorn over Gijs: goede 
vriend, hij is heel grappig, hij is 
echt goed geworden in voetbal-
len.
Jorn en Gijs over Saar: goede 
vriendin, erg aardig en grappig, 
heel goed in acteren, jullie moe-
ten echt de film ‘Alleen vliegen’ 
kijken!

Het belooft een 
gezellige middag 
te worden met ver-
schillende activi-
teiten. Om 12:00  
uur mag je worden 
afgezet bij de tent 
om gezellig samen 
met ons carnaval 
te komen vieren. 
Wij zullen jullie 
met genoeg bege-
leidsters opvan-
gen, dus papa’s en 
mama’s opa’s en 
oma’s mogen na 
het afzetten de 
tent snel verla-
ten zodat wij het 
programma snel 
kunnen starten. 
Deze middag 
zullen ook de 
majorettes hun mooiste dansjes la-
ten zien en zullen wij samen met de 
jeugdraad en raad van elf de polo-
naise lopen. 
Trek je leukste/mooiste/gekste ver-
kleedkleding aan want er zijn leu-
ke prijzen te winnen. Wij hopen jou 
deze middag in de tent te zien met je 

beste carnavalshumeur. 
Om 14:00 uur  mag je weer worden 
opgehaald, wij zullen samen met 
jou wachten op jouw papa, mama, 
opa of oma in de tent. Kinderen 
vanaf groep 5 mogen zelf naar 
huis, maar doen jullie wel voor-
zichtig?

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

Het belooft een 

super gezellige middag 

te worden, 

zien we je snel?



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

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

Enkweg 5A 7384 CP Wilp
0571 261 439 
besselsbouw.nl

MOLENALLEE 5  -  7384 AM WILP / POSTERENK - TEL. 0571 - 26 20 07  -  WWW.HEKKERS-SPIJKER.NL

MEUBELMAKERIJ GESPECIALISEERD IN ANTIEKRESTAURATIE
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Hierbij een bericht vanuit Lollebroekse Crosscommissie in de 
Lollebroekse krant! Hoewel iedereen uitkijkt naar het komende 
carnavalsweekend, zijn wij al volop bezig met de voorbereidin-
gen van het volgende evenement; de Lollebroekse cross 2023, 
welke plaatsvindt op 13, 14 mei! Afgelopen jaar hebben wij het 
30-jarig jubileum gevierd. En wat een gigantisch feest was dat! 
De weergoden waren ons goed gezind en mede dankzij de in-
zet van vele vrijwilligers, kijken we terug op een super geslaagd 
weekend. 

V.l.n.r., boven; Joost L, Roy, Henri, Cees, Thijs, Marcel - midden; Fieke, Antoinette, 
Joost H, Bianca – onder: Jos, Stijn, Nico

Aangezien de laatste Lollebroek-
se krant alweer enige tijd geleden 
uitgebracht is, leek ons dit een 
mooi moment om de commissie 
achter de Lollebroekse cross aan 
u voor te stellen. Geheel in stijl 
van de Lollebroekse krant, doen 
we dit met een klein stukje tekst.
Jos Pol; Jos is één van de langs zit-
tende commissieleden. Hij zorgt 
altijd voor de inkoop en afstem-
ming van alle bar gerelateerde 
zaken. Iedereen is jaloers op Jos 
zijn takenpakket. Of dit te maken 
heeft met de vertegenwoordig-
ster van onze leverancier laten 
we maar even in het midden.
Fieke Kempink; Fieke heeft het 
meest afwisselende takenpakket 
van de commissie en regelt echt 
van alles. Ondanks dat ze al ja-
ren in de organisatie zit, is zelf 
autorodeo rijden niet haar ding. 
Wel heeft ze afgelopen jaar mee 
gedaan aan de cross in Holten en 
heeft ze zelfs rondes gewonnen. 
De auto is heel mee terug geko-
men, dus waarschijnlijk zien we 
haar komende jaren vaker op de 
(cross)baan. 
Nico Straatman; Nico is de grond-
legger van de cross op zater-
dag. Altijd vol goede ideeën en 
die legt hij graag uitgebreid uit. 
Daarom is hij ook gevraagd om 
op zondag samen met Jan Men-
sink de autorodeo te voorzien 
van commentaar. En dat gaat 
beide heren super goed af!
Marcel van Gurp; deze ervaren 
banger en rodeorijder is een wel-
kome aanvulling in de commis-
sie. Als er wrakken nodig zijn, dan 
heeft Marcel er nog wel een paar 
liggen. Doordat hij alle rodeo’s 
en bangers afgaat, kent hij alle 
rijders persoonlijk en dat is altijd 
wel handig!
Joost Hekkert; met Joost hebben 
we de “eerste hulp” altijd dichtbij. 

In de commissie regelt hij o.a. de 
social media, sponsoring en het 
programmaboekje. In het zieken-
huis gaat hij zeer precies te werk, 
maar tijdens het opbouwen van 
de Lollebroekse cross, doet hij het 
liefst alles met een shovel.
Henri Bonhof; Henri is de oud 
voorzitter van de commissie. Al-
tijd bezig met ondernemen en 
dat heeft de Lollebroekse cross 
(en de carnavalsvereniging) geen 
windeieren gelegd. Tijdens de 
autorodeo brengt hij het liefst 
gehaktballen rond naar de vrij-
willigers. Of er ook daadwerkelijk 
ballen worden afgeleverd vragen 
wij ons nog wel af. 
Cees Boonzaaijer; Cees doet alles 
met ‘effect’. Zo heeft hij afgelopen 
jaar de foodcorner ontwerpen en 
uitgewerkt met een prachtig re-
sultaat. Ook fietst Cees graag. Zo 
is hij afgelopen jaar midden in de 
nacht van zaterdag op zondag 4x 
heen en weer gefietst naar de tent 
om onze opruimploeg te voorzien 
van gereedschap. 
Thijs Koers; vanwege zijn werk bij 
Bredenoord, is Thijs tijdens het 
weekend verantwoordelijk voor 
alle stekkers en stopcontacten. 
Dat gaat hem erg goed af, want 
je ziet hem ook echt het hele 
weekend lachen. Dit hebben ze 
ook op zijn werk gemerkt en dus 
hebben ze hem al enkele weken 
op vakantie gestuurd, naar onder 
andere Qatar en Curaçao.
Joost Leerkes; Joost is ontzettend 
druk, vooral met zijn verbouwing 
thuis. In de huidige voorbereidin-
gen voor de Lollebroekse cross 
heeft hij daarom ‘commissiever-
lof’ opgenomen. Gelukkig helpt 
hij tijdens het weekend volop en 
regelt hij als hoofdscheidsrechter 
de rodeo. Als de verbouwing thuis 
gereed is, komt Joost op volle 
kracht terug.

Bianca Huisman; Bianca was to-
neelspeelster bij de Lollebroek 
en heeft zich hier jaren vol voor 
ingezet. Nadat er helaas te weinig 
spelers overbleven, heeft ze de 
transfer gemaakt naar ‘Toneel-
groep Kiek’n en Luuster’n’ waar 
ze afgelopen weken weer een 
hele goede rol neerzette. Bij de 
Lollebroekse Cross commissie is 
Bianca van de PR en staat ze alle 
pers netjes te woord. Op zondag 
kan iedereen naar haar luisteren 
en roept ze vanuit de jurywagen 
alle deelnemers om. 
Patrick Veeneman; Na een zware 
stageperiode van 6 maanden is 
Patrick de nieuwste aanwinst bin-
nen de commissie. Als hobby doet 
hij quad rijden en dat is op de za-
terdag ook wel te zien. Als je ie-
mand op zijn quad (meestal zon-
der zadel) ziet rondvliegen over 
de baan, dan is dat waarschijnlijk 
Patrick.
Antoinette Molder; Antoinette 
heeft vorig jaar haar eerste Lol-
lebroekse cross meegemaakt als 
commissielid. Ze is een hele goe-
de achtervang van broer Jos, als 
het gaat om het reilen en zeilen 
achter de bar. Samen hebben ze 
het goed onder controle en voor-
komend jaar heeft Antoinette al 
genoeg nieuwe goede ideeën en 
verbeteringen.      
Stijn Velderman; sinds vorig jaar is 
het voorzitterschap van de com-
missie overgenomen door Stijn en 
Roy. Omdat Stijn schapen heeft 
lopen in heel Wilp Achterhoek en 
omstreken, kent en spreekt hij ie-
dereen. Super handig, want onder 
de koffie regelt Stijn alles met ie-
dereen. Het enige wat hij wel eens 
vergeet te regelen, is het opdraai-
en van de steunpoot, voordat hij 
wegrijdt met de aanhanger….
Roy Dashorst; daar waar Stijn al-
les mondeling regelt, doet Roy 
dit op ‘papier’. Met excellijsten en 
diagrammetjes wordt alles nauw-
lettend in de gaten gehouden. 
Het binnen de tijd afronden van 
de vergaderingen blijft met een 
grote groep een uitdaging, maar 
lukt steeds beter. 
Als commissie zijn we zeer trots 
op onze voorzitters ( Roy en Stijn)  
die altijd voor alles open staan 
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en zelf ook flink de handen uit de 
mouwen steken.
De commissie is hiermee uitge-
groeid tot een groep enthousiaste 
cross liefhebbers. Door de taken 
goed te verdelen kunnen we elk 
jaar weer zorgen voor vernieu-
wing. Dit jaar worden de terrein- 
indeling en entreepoort herzien. 
Daarbij wordt de tent groter en 
wordt deze voorzien van een 
vloer. Wat betreft muzikale aan-
kleding zetten we wederom in op 
een goede mix van DJ’s en arties-
ten. Wij hebben er nu al zin in en 
hopelijk mogen wij straks weder-
om gebruik maken van jullie hulp 
als vrijwilliger! 

Namens de Lollebroekse Cross 
commissie, voor nu een mooie 
en vooral gezellige carnaval ge-
wenst!

Lollebroekse Cross Commissie

Picobello bvPicobello bv
Op een regenachtige 
woensdagavond stonden 
wij bij de groep Picobello 
bv, pen en papier in de 
aanslag om deze groep 
eens te interviewen over 
het reilen en zeilen om-
trent carnaval.
Twee jaar heeft de car-
naval stilgelegen als het 
om de optochten gaat. 
Toen had Picobello bv al mooie plannen met een thema, hier 
hebben ze verder op geborduurd. Het is een mooi thema waar 
u het warm van zult krijgen.
22 oktober zijn ze al begonnen. Allereerst waren ze druk met 
het renoveren van de wagen. In het begin bouwden ze met 
name op de vrijdagavond en de zondagmiddag, nu kun je ze 
dagelijks vinden bij de wagen.
Picobello bv bouwt al jaren bij de Haan aan de Kneuterstraat, 
hiervoor zijn ze René en Monique erg dankbaar. En ook oma de 
Haan, zij zorgt immers voor de koffie op de zaterdagen.
De groep is ontstaan vanuit de Jeugdraad en is uitgegroeid tot 
een groep met 20 jongelui. Het gaat hier niet alleen om een 
carnavalsgroep, maar het is een (h)echte vriendengroep die el-
kaar buiten de carnaval ieder weekend opzoekt.
De woensdag voor de carnaval zullen ze een kijkavond organi-
seren voor vrienden en familie en dan begint het dus al voor ze! 
Op moment van het interview waren ze aan het papier-maché 
toe, nog genoeg werk te doen. Een grote kop die de wagen he-
lemaal afmaakt zullen ze wel na de optochten
moeten demonteren, dus enkele zullen hun koppie er bij moe-
ten houden.
Wij vonden de wagen al Picobello, benieuwd hoe het zal zijn 
als de wagen helemaal af is. Wat zou het mooi zijn als deze ge-
moedelijke en gezellige groep een prijs in de wacht zal slepen!
De groep is ontstaan vanuit de Jeugdraad en is uitgegroeid tot 
een groep met 19 personen. Het gaat hier niet alleen om een 
carnavalsgroep, maar het is een (h)echte vriendengroep die 
elkaar buiten de carnaval ieder weekend opzoekt.  De groep 
bestaat uit: 

Luca Straatman, Huub Straatman, Remco Beuwer, Hielke de 
Jong, Kane Diks, Mick Berends, Niels de Haan, Bart Scheerder, 
Niels Snippe, Bodhi van den Elsen, Gert Reuvekamp, Job Smel-
tink, Sem Mensink, Wout Steenbergen, Loes van het Loo, Demi 
Buitink, Esmee Klunder, Lucy Borgonje en Mika Simons
Heel veel succes!

Ps. Alles is voor de groep ook 
veel duurder geworden dus 
mochten er sponsors zijn dan 
horen ze het graag

Lollebroekse Cross Lollebroekse Cross 
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Jan Linthorst
Achterhoekseweg 6, 7384 SR Wilp

Tel. 06-51345793

Jan Linthorst
Achterhoekseweg 6, 7384 SR Wilp
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Buurman Vleesch & VisBuurman Vleesch & Vis
Stationsstraat 8, 7391 EK  Twello, www.buurmantwello.nl Stationsstraat 8, 7391 EK  Twello, www.buurmantwello.nl 

Tel. 0571-271662Tel. 0571-271662

hoveniersbedrijfbourgondien.nl
06 154 380 15 

Wilp

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!

www.ganzevlesbouw.nl

Zwarte Kolkstraat 52
7384 DD Wilp

+31 (0)6 272 784 21

info@ganzevlesbouw.nl

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

SPECIALIST IN 
ZWEMVIJVERS

De Hamer Twello
Dorpsstraat 32, Twello

0571 298 392

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



Mart ine Wagemans
Ver loskundige (n.p.)  & Specia l is t  in  Bevalverweving

www.mart inewagemans.nl
06-25434546

ALS JIJ JE WEER HELEMAAL JEZELF
WIL VOELEN EN FEEST WIL VIEREN,
ZOALS VÓÓR JE ZWANGERSCHAP
& BEVALLING

Ik gun jou meer rust & 
vertrouwen in het 
moederschap
en in een
eventuele volgende
zwangerschap & bevalling

Lieve groet, 

Martine

• 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



ERIK POORTINGA Uitbater van 
centrale onderdelen magazijn 

Wilp Achterhoek.

JOS POL Verenigingsman op en top, 
ook op de dansvloer geeft

 hij het nooit op!

MARCO KOERS Hij noemt het 
karten, wij noemen het skelteren!

BERNIE DE HOOP 
 Onze bierslep op gympies!

ANDRES HORSTINK Als “vast” 
raadslid er dit jaar weer bij, dat 

maakt ook de stomerij weer blij!

GERT JACOBS Nestor van het stel
 en beschermheer van de 

Lollebroekse herberg.

HANS NIJMAN Man van de 
gulle lach, helemaal als hij met 

de Eicher op pad mag!

GIJS BERNDSEN Zorgt op zijn 
werk en in de Raad dat we 

overal spanning genoeg hebben!

NICO STRAATMAN
De Lollebroekse Crossfather!

DEREK KEMPINK 
Adjudant in de overuren, hou vol!

PATRICK VEENEMAN 
De snelste man van het stel, 

op de crossbaan retesnel!

NORBERT GARRITSEN In zijn 
Scania helemaal op zijn gemak, 
alleen zien wij deze binnenkort 

in een andere kleur lak!

JOHN EGGINK Altijd 
onderweg voor vak of 

vereniging, en voor een 
lekkere Hollandse Nieuwe!

RICK BOSGOED Draait net zo 
makkelijk gehakt als graan 

door de molen!

NIELS SNIPPE Normaal, 
Bökkers, Boy Foi Toch 
are his middle names!

PIETER-JAN OVERKAMP 
Kassenboer die tegenwoordig 
zijn zaakjes in het westen slijt, 
en de wodka maar even mijdt!

TONNIE HARMSEN Vakman voor 
het leggen van elke pijp, voor de 

geraniums nog lang niet rijp!

STIJN VELDERMAN Timmerman 
van acht tot vier, maar ook 
dierenvriend in hart en nier.

THEA NIJMAN Vrolijke nar van 
onze raad, maar is net als haar 

broers ook altied te laat!

JEROEN KOLDENHOF Altijd te 
porren voor een hijsje met de 

truck, of aan de tap!

DANNY DASHORST 
Loonbedrijf 

Posterenk, met 
onderhand meer 
trekkers onder de 

kap dan 
fam. Nijman!

ARIE NIJMAN Altied 
vrolijk, altied druk, 
altied een van de

 laatsten, maar 
nooit op tied!


