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10 ALMELO

door Patrick Drenthen

ALMELO – Een dubbel leven of
juist niet. Femke Bleeker staat het
ene moment voor de klas in Al-
melo als docent, terwijl ze enkele
uren later op het podium tekeer
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-

tief als zangeres in de band Beat
It. Naast haar muziekcarrière
staat ze alweer zeven jaar voor de
klas bij het ROC aan de Wier-
densestraat. Bleeker begeleidt en
motiveert ruim honderd scholie-
ren van de opleiding Onderne-
mend Artiest. De jongeren wor-
den geschoold op diverse mu-
ziek- en theatergebieden. Van het
ondernemerschap tot aan het zelf
lesgeven (educatie).
Bleeker speelt daarbij een belang-
rijke rol als docent die menige
praktijkervaring met zich mee-
brengt. Ook is ze actief als men-
tor 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 werk-
zaamheden 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 ta-
lentenjachten, zoals The Voice of
Holland. Die ervaring is altijd
mooi meegenomen. Toch merk ik
dat de populariteit onder de jon-
geren de laatste tijd afneemt voor
die bekende televisieprogram-
ma’s. Leerlingen worden steeds
kritischer. Er ontstaat soms een
gevoel van afkeer, omdat ze de

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 samenwer-
king met de scholieren een eigen
artiestenbureau opgezet. „Mensen
kunnen voor een feest één van on-
ze scholieren boeken tegen een
kleine vergoeding. Het bureau
wordt gerund door en voor scholie-
ren. Het bureau is onderwijsge-
richt en echt sturend op de ontwik-
keling van studenten binnen het
vak. Loopt het goed? Ja, dat kun je
wel zeggen.”
Naast haar werkzaamheden op de
Almelose school, staat ze ook gere-
geld op de planken. Van tentfeest

ALMELO – Martijn Makkinga van de
gelijknamige woonwinkel aan de
Boddenstraat hoeft niet voor Kerst-
mis een deel van het pand leeg op
te leveren aan Hendrik Idema. Dat
heeft voorzieningenrechter mr Al-
lard Zweers gisteren bepaald in
kort geding.

Idema had vorige week in kort ge-
ding 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 wa-
ren 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 cura-
tor 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 voorzieningen-
rechter ziet het niet zo zitten met
die haast en wijst het verzoek in
kort geding af. Pandeigenaar Ide-
ma heeft volgens Zweers onvol-
doende toegelicht en onder-
bouwd 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 bo-
demprocedure voor Idema de geëi-
gende weg om z’n zin te krijgen.
Dat is een langere juridische pro-
cedure.
Idema en Makkinga zijn in het
verleden in goed vertrouwen een
mondelinge huurovereenkomst
met elkaar overeengekomen. Nu
liggen de zaken anders. Op aan-
dringen van rechter Zweers lukte
het beide partijen vorige week
niet om in onderling overleg - en
zonder tussenkomst van de recht-
bank - tot overeenstemming te ko-
men in hun conflict.

Ik geef alles tijdens
een optreden. Ik
wil dat mensen
écht genieten en
plezier beleven

� Schaatsbaan - Schaatsen op Koorn-
markt. Van 11.00 tot 18.00 uur.
� Quiz - Oliebollenquiz in café De Stam,
Grotestraat. Aanvang 20.00 uur.

Femke Bleeker

Genieten maar ook
verdrietig worden
van Racoon

‘D on’ t give up de fight’
van Racoon is het favo-
riete lied van wethou-

der Anja Timmer. „Het is een
prachtige tekst, een heel mooi
liedje van een goede band. Het is
altijd heerlijk om te ontspannen
met mooie muziek. Mijn muziek-
keus is heel divers en hangt af
van mijn stemming. In de auto
draai ik vaak weer andere muziek
als ik langere afstanden moet rij-
den.”
Heeft u bijzondere herinneringen aan
deze muziek?
„Natuurlijk aan mensen die ‘het
gevecht’ verloren hebben op wat
voor manier dan ook. Ik denk dan
aan mensen die ik mis…en dat
lijstje wordt naarmate ik ouder
word natuurlijk langer.”
Waar en wanneer heeft u het voor het
eerst gehoord?
„Ik heb de band en het liedje voor
het eerst live gehoord in 2012. Bij
een bijzonder concert in de kerk
van Beckum.
Luistert u er nog vaak naar?
„Ja, en ik geniet ervan, maar ik
kan er verdrietig van worden. Het
haalt ook herinneringen naar bo-
ven van mensen die ik gekend
heb.”
Bent u ook fan van deze zanger of
band?

„Ja, maar ook van veel anderen.
Wisselend , wat past bij mijn
stemming. Ik merk dat ik hier
ook denk aan bijzondere ge-
beurtenissen en herdenkingen
waar de muziek mee verbon-
den is.”
Wel eens live gehoord? Of zou u
dat graag willen?
„Ja, Bløf , Genesis (lang gele-
den), The Rolling Stones ( met
mijn jongste zoon) en Racoon
wel. Ik zou wel vaker naar con-
certen willen, maar het komt
er niet vaak van.”
Heeft u nog lp’s bewaard?
„Nee, bij de laatste verhuizing
weggedaan, alleen de Matthäus
Passion hebben we nog op vi-
nyl.
Bohemian Rhapsody of Hotel Cali-
fornia?
„Bohemian Rhapsody. Dat
nummer stond op de eerste el-
pee die ik kreeg voor mijn vijf-
tiende verjaardag: A Night at the
Opera. Ik vind en vond Freddy
Mercury geweldig. Heb ook
zijn geboortehuis bezocht op
Zanzibar.”

Heeft u tips? Bel 0546 83 20 70
of mail naar: almelo@tctubantia.nl

Agenda

Almeloërs vertellen over hun
favoriete nummer uit de Top 2000.
Aflevering 2: Anja Timmer.

Mijn Top 2000 Hit

Zangeres
en docent
in één

� Anja Timmer.

Femke Bleeker (26) werkt op het
ROC van Twente als docent en ze
treedt op met haar band Beat It.

“

� Racoon tijdens een optreden in Amsterdam. foto Hollandse Hoogte

2e KERSTDAG
EXTRAWEERSELOSE MARKT

tot 16.00 UUR

De gezelligste, goedkoopste
en grootste markt van Twente.

Met tal van attracties voor jong en oud.
Iedere zaterdag van 09.00 tot 14.00 uur

www.weerselosemarkt.nl

BEAT IT

Eigenaar pand Makkinga Wonen
moet nog even geduld hebben

cheap.nl/wellness
Trivium Hotel & Spa 
****
1 nacht incl. ontbijt & 1 
dag toegang Beauty en 
Wellness Trivium (vlakbij 
Breda)!

€ 39,00
51%
korting088 - 0331505 p.p.
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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 improvi-
seren.
Zijn spel wordt enkele malen
onderbroken door de midwin-
terhoornklanken, vertolkt door
bloazers van de Midwinter-
hoornbloazersgroep Beeklust-
park.
Zowel op het voorplein van de
kerk als ook hoog van de toren
laten zij de klanken van de mid-
winterhoorns klinken.

De uit Almelo afkomstige cir-
cusartiest 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 Tu-
bantino in Oldenzaal. Bijzon-
der aan haar act is dat alle acro-
batiektrucs worden uitgevoerd
in, op of met een winkelwa-
gen.
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 ner-
gens ’nee’ tegen. Ook heeft ze
met haar band opgetreden tijdens
allerlei evenementen van Defen-
sie, 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. Ie-
dereen 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-

treden, de energie spat er vanaf.
Ik wil dat mensen écht genieten
en plezier meebeleven door ons
optreden. Daarnaast ben ik ontzet-
tend kritisch op mezelf, maar ook
op anderen. Daardoor leg ik de lat
heel hoog, ik ben niet snel tevre-
den. 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 optre-
den weer spannend. „Eerder was
ik echt gespannen voor een optre-
den. 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 fa-
milie zijn? „Tja, je raakt eraan ge-
wend. Het gaat al jaren zo en bo-
vendien krijg je er een mooie er-
varing voor terug. Maar tijdens
oudejaarsnacht proberen wij al-
tijd zoveel mogelijk vrienden en
familie mee te nemen naar het op-
treden, zodat ook wij met onze ge-
liefden bij elkaar zijn.”
Het gaat Bleeker voorlopig alle-
maal voor de wind, de band Beat

It draait volop en ze geniet weke-
lijks van haar bezigheden op het
ROC. Desondanks heeft ze nog
meerdere toekomstdromen die
ze maar al te graag waar wil ma-
ken. „Ik wil projecten gaan opzet-
ten die maatschappelijk en
cultureel/creatieve belangen kop-
pelt. Ook hoop ik mijn werk bij
het ROC zo lang mogelijk te blij-
ven 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 daar-
naast streven naar vernieuwing,
zodat wij uitgedaagd blijven en
onszelf ontwikkelen. Dat vind ik
het belangrijkste.”
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De sneeuw die vandaag wordt ge-
stort bij de Woonboulevard is af-
komstig van de kunstijsbaan in
Utrecht. Het gaat om schaafsel in
zo’n grote hoeveelheid dat dat on-
danks het warme weer niet zo
maar weg zal smelten, vertelt Lars
Elferink, voorzitter van de Belan-
genvereniging Woonboulevard.

Dat het een witte kerst wordt aan
de Woonboulevard is niet hele-
maal toeval. „We hadden dat idee
al eerder en hadden sneeuw uit
de Duitse wintersportplaats Win-
terberg willen halen. Maar daar
ligt haast geen sneeuw, dus
kwam de veilingactie van Serious

Request goed uit”, aldus Elferink.
„Bovendien steunen we daarmee
een goed doel en daarom hebben
we het budget verhoogd.”
De sneeuw krijgt een plek in het
parkeervak achter restaurant The
Oriënt Express, vlakbij de loop-
brug over de Weezebeeksingel.
De ongeveer twee meter dikke
‘sneeuwpiste’ wordt zo afgesloten
dat kinderen er veilig kunnen spe-
len.
Om de pret te verhogen zorgen
de ondernemers en sponsor Weer-
online.nl ook voor sleetjes, schep-
jes en mutsen.
Ook komt er een koek-en-zopie
met warme chocomelk voor de
kids en glühwein voor de volwas-
senen.

Carillon samen met
midwinterhoorns

ALMELO – De NS gaat fietsenstal-
lingen in stations ombouwen zo-
dat na 1 januari met een betaalpas
kan worden betaald. Dat ant-
woordt het college van Gedepu-
teerde Staten Overijssel op vragen
van SP-statenlid Gezina van der
Ven. De Almelose politica maakt
zich zorgen over de toegankelijk-
heid van de fietsenstalling bij het
NS-station in Almelo. Die is vol-
gend jaar volgens haar alleen nog
maar toegankelijk voor mensen
die een jaarabonnement van de
NS hebben of een chipknip. ‘Het
is een feit dat de chipknip op 1 ja-
nuari 2015 buiten gebruik wordt
gesteld. Enkele bewaakte fietsen-
stallingen, waaronder die in Alme-
lo, zijn alleen toegankelijk met
een jaarabonnement of de chip-
knip’, aldus Van der Ven. Volgens
GS worden de fietsenstallingen
omgebouwd zodat met een betaal-
pas betaald kan worden. Tot het
zover is betaalt de reiziger 0 euro
per dag, stellen GS.

Het team van de Sharon Hairloun-
ge heeft succes geboekt bij de vijf-
daagse Fashionshow van topstylis-
te Danie Bles.

Tijdens de Masters of LXRY in de
Amsterdam RAI mochten de Al-
melose vrouwen het haar en de
make-up van de modellen van de-
ze vijfdaagse fashionshow verzor-
gen. En daar zijn ze best trots op.
„Je krijgt maar één kans om je als
salon te bewijzen tijdens deze gro-
te 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 fas-
hion industry.”

vervolg van pagina 9

Zielhuis wijst er op dat er in deze
periode voor cliënten van de voed-
selbank al veel wordt georgani-
seerd waaraan de Voedselbank Al-
melo wél meewerkt. Dat is recent
onder meer gebeurd bij een actie
van de Rotary.
Share your Compassion laat zich
niet uit het veld slaan door de te-
genslag. De stichting hoopt dat
onder meer door mond-tot-mond-
reclame mensen die ervoor in aan-
merking komen toch op de hoog-
te worden gebracht van het evene-
ment dat zaterdag van 14.00 tot
20.00 uur wordt gehouden.
Het Benefietkerstdiner is de eer-
ste grote activiteit van de onlangs
opgerichte stichting. De eerste ac-
tie was onlangs in Apeldoorn,
waar sinterklaascadeaus zijn uitge-
deeld bij arme gezinnen.

Meer informatie over diner en aanmel-
ding via shareyourcompassion.nl of
mail: shareyourcompassion@post.com
Mensen die zich aanmelden moeten
aantonen dat ze tot de doelgroep be-
horen.

Gaia op de Weegh
in top 3 circustalent

Almelose stylisten bij
grote modeshow

A L M E L O ‘Dit is echt niet in
een paar dagen weg’

A L M E L O

Stichting gaat
gewoon door

� 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

‘Fietsenstalling
station anders’

B I N N E N S T A D


