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Femke Bleeker (26) werkt op het
ROC van Twente als docent en ze
treedt op met haar band Beat It.
door Patrick Drenthen
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gaat als zangeres van de band
Beat It. „Het is voor mij juist de
perfecte combinatie. Alles wat ik
meemaak in de praktijk, neem ik
mee in mijn werk als docent. De
praktijkervaringen breng ik over
op mijn leerlingen.”
De docent én zangeres in één
woont momenteel in Hengelo,
maar haar roots ligt in Goor. Ze
speelde een jaar lang als invalster
in de coverband Beethoven, één
van de bekendste coverbands van
Nederland. Nu is ze drie jaar ac-
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tief als zangeres in de band Beat
It. Naast haar muziekcarrière
staat ze alweer zeven jaar voor de
klas bij het ROC aan de Wierdensestraat. Bleeker begeleidt en
motiveert ruim honderd scholieren van de opleiding Ondernemend Artiest. De jongeren worden geschoold op diverse muziek- en theatergebieden. Van het
ondernemerschap tot aan het zelf
lesgeven (educatie).
Bleeker speelt daarbij een belangrijke rol als docent die menige
praktijkervaring met zich meebrengt. Ook is ze actief als mentor en volgt ze een nieuwe studie,
Pedagogiek. „Ik help leerlingen
graag en dat wil ik vooral blijven
doen. Door deze nieuwe studie
leer ik nog beter om met mensen
om te gaan. Tijdens mijn werkzaamheden als docent stuur ik de
leerlingen niet alleen aan, maar
geef ik ze ook adviezen mee”, legt
Bleeker uit. „Ik zou het niemand
afraden om mee te doen aan talentenjachten, zoals The Voice of
Holland. Die ervaring is altijd
mooi meegenomen. Toch merk ik
dat de populariteit onder de jongeren de laatste tijd afneemt voor
die bekende televisieprogramma’s. Leerlingen worden steeds
kritischer. Er ontstaat soms een
gevoel van afkeer, omdat ze de
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䡵 Femke Bleeker begeleidt op het ROC van Twente aan de Wierdensestraat leerlingen van de opleiding Ondernemend Artiest. Daarnaast staat ze elke week

meerdere keren op de planken met haar eigen band Beat It. foto Lenneke Lingmont
programma’s wel een keer kennen.
Ze zijn toe aan iets nieuws.”
Én dat slaat precies aan waar
Bleeker de laatste tijd mee bezig is.
Ze heeft namelijk in samenwerking met de scholieren een eigen
artiestenbureau opgezet. „Mensen
kunnen voor een feest één van onze scholieren boeken tegen een
kleine vergoeding. Het bureau
wordt gerund door en voor scholieren. Het bureau is onderwijsgericht en echt sturend op de ontwikkeling van studenten binnen het
vak. Loopt het goed? Ja, dat kun je
wel zeggen.”
Naast haar werkzaamheden op de
Almelose school, staat ze ook geregeld op de planken. Van tentfeest

Eigenaar pand Makkinga Wonen
moet nog even geduld hebben
ALMELO – Martijn Makkinga van de

gelijknamige woonwinkel aan de
Boddenstraat hoeft niet voor Kerstmis een deel van het pand leeg op
te leveren aan Hendrik Idema. Dat
heeft voorzieningenrechter mr Allard Zweers gisteren bepaald in
kort geding.
Idema had vorige week in kort geding geëist dat Makkinga binnen
drie dagen een deel van zijn
woonwinkel oplevert. Aan de
voorzijde zit dan wel een grote
pui, maar formeel beslaat het
pand van woonwinkel Makkinga
drie percelen. Twee percelen waren al eigendom van Idema. Het
derde pand mocht Makkinga van
Idema gebruiken. De eigenaar van

het pand was failliet gegaan. Maar
inmiddels heeft Idema ook dat
derde pand gekocht van de curator van het faillissement. Idema
wil nu dat Makkinga meer huur
betaalt dan de huidige 1.750 euro
in de maand. Anders wil hij dat
perceel Boddenstraat 32 op korte
termijn leeg wordt opgeleverd.
Maar de Almelose voorzieningenrechter ziet het niet zo zitten met
die haast en wijst het verzoek in
kort geding af. Pandeigenaar Idema heeft volgens Zweers onvoldoende toegelicht en onderbouwd dat het op korte termijn
noodzakelijk is dat hij het pand
Boddenstraat 32 kan betrekken.
‘Idema heeft bijvoorbeeld geen
stukken overlegd of inlichtingen

verstrekt waaruit blijkt dat hij
voor zijn pensioenvoorziening
van deze inkomsten afhankelijk
is’, stelt de rechtbank. Volgens de
rechtbank is een zogeheten bodemprocedure voor Idema de geëigende weg om z’n zin te krijgen.
Dat is een langere juridische procedure.
Idema en Makkinga zijn in het
verleden in goed vertrouwen een
mondelinge huurovereenkomst
met elkaar overeengekomen. Nu
liggen de zaken anders. Op aandringen van rechter Zweers lukte
het beide partijen vorige week
niet om in onderling overleg - en
zonder tussenkomst van de rechtbank - tot overeenstemming te komen in hun conflict.
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treden, de energie spat er vanaf.
Ik wil dat mensen écht genieten
en plezier meebeleven door ons
optreden. Daarnaast ben ik ontzettend kritisch op mezelf, maar ook
op anderen. Daardoor leg ik de lat
heel hoog, ik ben niet snel tevreden. Ik vind alle nummers super
om te spelen, maar Addicted to
you van Aviccii vind ik één van de
leukste. Waarom? Je kunt in dat
nummer veel met je stem doen
en écht laten horen wat je in huis
hebt.”
Ook voor iemand als Bleeker met
de nodige ervaring, is ieder optreden weer spannend. „Eerder was
ik echt gespannen voor een optreden. Dat is nu niet meer het ge-

val, de spanning is nu gezonde
spanning geworden.”
De komende tijd speelt ze met
haar band onder meer in Aalten
op eerste kerstdag en tijdens
oudejaarsnacht in Druten, vlakbij
Nijmegen. Wil ze op die dagen
niet liever bij haar vrienden en familie zijn? „Tja, je raakt eraan gewend. Het gaat al jaren zo en bovendien krijg je er een mooie ervaring voor terug. Maar tijdens
oudejaarsnacht proberen wij altijd zoveel mogelijk vrienden en
familie mee te nemen naar het optreden, zodat ook wij met onze geliefden bij elkaar zijn.”
Het gaat Bleeker voorlopig allemaal voor de wind, de band Beat
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Carillon samen met
midwinterhoorns

Almelose stylisten bij
grote modeshow

Gaia op de Weegh
in top 3 circustalent

Op kerstavond, komende
woensdag 24 december, klinkt
er kerstmuziek tussen 18.00 en
19.00 uur vanaf het carillon
van de Georgiustoren aan de
Boddenstraat.
Stadsbeiaardier Frans Haagen
bespeelt dan de klokken en zal
bekende kerstliederen improviseren.
Zijn spel wordt enkele malen
onderbroken door de midwinterhoornklanken, vertolkt door
bloazers van de Midwinterhoornbloazersgroep Beeklustpark.
Zowel op het voorplein van de
kerk als ook hoog van de toren
laten zij de klanken van de midwinterhoorns klinken.

Het team van de Sharon Hairlounge heeft succes geboekt bij de vijfdaagse Fashionshow van topstyliste Danie Bles.

De uit Almelo afkomstige circusartiest Gaia op de Weegh is
een van de drie toptalenten in
Nederland.
In de strijd om de prijs ‘jong
circustalent 2014’ moest de
16-jarige Gaia samen met haar
acrobatiekpartner Marijn Peet
alleen het duo van jeugdcircus
Santelli in Groningen voor zich
dulden.
Gaia speelt bij jeugdcircus Tubantino in Oldenzaal. Bijzonder aan haar act is dat alle acrobatiektrucs worden uitgevoerd
in, op of met een winkelwagen.
De prijs ‘jong circustalent’ is
vier jaar geleden in het leven
geroepen door de BNG Bank.

tot aan bedrijfsfeest, Bleeker en
haar bandleden zeggen bijna nergens ’nee’ tegen. Ook heeft ze
met haar band opgetreden tijdens
allerlei evenementen van Defensie, waarbij de bandleden de ene
na de andere kazerne op z’n kop
hebben gezet. „Dat was écht vet
en daar ben ik ook enorm trots
op. Wij willen overal spelen. Iedereen moet van onze muziek
kunnen genieten, maar dat is nog
niet genoeg. Wij willen tijdens
onze optredens het publiek een
belevenis geven. Daarom houd ik
van interactie om zo het publiek
mee te nemen in deze belevenis”,
aldus de zangeres.
„Ik geef altijd alles tijdens een op-

Tijdens de Masters of LXRY in de
Amsterdam RAI mochten de Almelose vrouwen het haar en de
make-up van de modellen van deze vijfdaagse fashionshow verzorgen. En daar zijn ze best trots op.
„Je krijgt maar één kans om je als
salon te bewijzen tijdens deze grote fashionshow”, zegt Cindy van
Dijk, salonmanager van Sharon
Hairlounge. „Het is niet zomaar
iets om je in te zetten voor één
van de meest vooruitstrevende
en vernieuwende namen in de fashion industry.”

It draait volop en ze geniet wekelijks van haar bezigheden op het
ROC. Desondanks heeft ze nog
meerdere toekomstdromen die
ze maar al te graag waar wil maken. „Ik wil projecten gaan opzetten die maatschappelijk en
cultureel/creatieve belangen koppelt. Ook hoop ik mijn werk bij
het ROC zo lang mogelijk te blijven doen en dat mijn band blijft
doorgroeien. Ik hoef niet per se in
de Ziggo Dome te staan, als de
mensen maar blijven genieten
van wat wij doen. Wij willen daarnaast streven naar vernieuwing,
zodat wij uitgedaagd blijven en
onszelf ontwikkelen. Dat vind ik
het belangrijkste.”
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De sneeuw die vandaag wordt gestort bij de Woonboulevard is afkomstig van de kunstijsbaan in
Utrecht. Het gaat om schaafsel in
zo’n grote hoeveelheid dat dat ondanks het warme weer niet zo
maar weg zal smelten, vertelt Lars
Elferink, voorzitter van de Belangenvereniging Woonboulevard.
Dat het een witte kerst wordt aan
de Woonboulevard is niet helemaal toeval. „We hadden dat idee
al eerder en hadden sneeuw uit
de Duitse wintersportplaats Winterberg willen halen. Maar daar
ligt haast geen sneeuw, dus
kwam de veilingactie van Serious
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