
 
Week 37 2014 

 
Start kaartverkoop 

Tonpraotersjubileum Rien Bekkers  
Door: Ria Balk 
Als ‘Rinuske Bobbenagel d’n ober’ trad hij in 1981 tijdens de pinsenzittingen van Papgat 

voor het eerst voor het voetlicht. Inmiddels staat hij drie keer elf jaar als ‘Rinuske’ in de ton. 

Op carnavalsgebied is dat een jubileum waard. Rien Bekkers besloot zijn jubileum in stijl te 

vieren en een avond te verzorgen met ‘klets’ op hoog niveau. Op 13 december kan ieder zich 

in De Loop’r laten overrompelen door een avond vol weloverwogen ‘klets’. Wie van een 

plaats verzekerd wil zijn, moet echter wel reserveren. De voorverkoop start op zaterdag 20 

september. 

 

 
 

‘Rinuske de sleurklager’, ‘Rinuske de wegpiraat’, ‘Rinuske Brok (piloot)’ en zo volgden er 

nog wel wat ‘Rinuskes’ in de loop der jaren. Twee keer werd hij kampioen van Zuid-

Nederland en won hij de Zilveren Narrekap van de Keijenbijters in Helmond. Daarnaast 

sleepte hij nog vele andere prijzen in de wacht. Vol vreugde denkt Rien terug aan al zijn 

typetjes. Als organisator zegt hij zelf geen tijd te hebben om op te treden...? Wel heeft hij een 

aantal collega-tonpraters bereid gevonden geheel belangeloos plaats te nemen in de ton. Ad 

Vermeulen is Brabants kampioen 2014 en ook Andy Marcelissen (5x) en Jan Strik (2x) 

behoren tot de Brabantse Kampioenen. De drie andere toppers zijn Ton Brekelmans, Kitty 

Goverde en Frans Bevers. Met sauwelèr René van Boxtel als presentator zit het ook wel snor. 

“Als je iets bijzonders te vieren hebt, komen ze van heinde en verre om gratis op te treden. 

Dat is gebruikelijk in ons gemoedelijke wereldje”, vertelt Rien trots. De muzikale 

ondersteuning is in de handen van de Ollandse Dorpskapel. 
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Traditiegetrouw gaat ook de opbrengst van het jubileumoptreden naar een goed doel. Rien gaf 

de voorkeur aan een kleinschalig doel ‘kort bij huis’. Hij vond zijn doel in een jonge 

dorpsgenoot. Stan Craane (2 jr) heeft het syndroom van Alagille, een leverziekte waardoor de 

omliggende organen aangetast kunnen worden. Rien: “De behandelingen worden vergoed, 

maar alle bijkomende kosten zijn niet gering.” Stans’ moeder kan dat alleen maar beamen. 

Haar werk heeft ze noodgedwongen aan de wilgen gehangen. Twee keer per week gaan ze 

naar het ziekenhuis. Alleen de parkeerkosten bedragen soms al €30,-. “Wij zijn echt niet 

zielig”, benadrukt Susanne. “We kunnen nog steeds ons dingetje doen.” Toch komt deze 

tegemoetkoming het gezin zeker van pas. “Misschien kunnen we er eens een paar daagjes 

tussenuit met het gezin. Zeker voor Nova (9 jr) en Tim (7 jr) zou dat fijn zijn.”  

 

Wilt u een vrolijke avond bijwonen vol gezellige klets? Reserveer dan voor €12,50 alvast uw 

eigen stoel. De voorverkoop van kaarten vindt plaats op zaterdag 20 september van 11.00 – 

13.00 uur in ontmoetingscentrum De Loop’r, Pastoor Smitsstraat 40, Olland. Als er nog 

kaarten over zijn, dan zijn deze daarna verkrijgbaar in de winkel van Equi Center Ruitersport 

en Paardenmelkerij Bekkers aan de Hoogstraat 55 te Sint-Oedenrode en bij ‘Rinuske 

Bobbenagel’ aan de Past. Smitsstraat 49A in Olland (Tel: 0413-473301).  

 


