
Wat gaat het dit jaar worden na eclatante successen 
in een recent verleden met thema’s als Rellie Roest 
en de legendarische ZZ Top-trein die viraal ging op 
de digitale snelweg. Wordt dokter Dreudje zwartge-
blakerd na electrokutie. Gaat Ate nautisch als witte 
(Brunne)-kreeft ? Gaat GvG van ’t Ajaxcafé voor 
de gelegenheid in Heraclestenue of imiteert hij zijn 
klant Zwatte Gait ? Wordt Jillings avond ‘Black-
night’, Gaan we Zwarte Jannes Tieman zien ? Wordt 
het White Sensation op de Middenwage ? Profileert 
de achterwage zich als proper met megawasmachi-
ne en dito laken onder het mom: ‘Kost een berg, 
wast een beetje’? Wekt de Veurwage de omstreden  

Michael Jackson weer tot leven. ‘No matter if you 
black and white’ en wordt de Fiets-bromgroep een 
rijdende dierentuin met louter pinguins en zebra’s ? 
Zien we de nieuwe preses Jan Roelofsen met een 
pauw als ‘Witte man’? Komt de reformatie tot leven 
in het Rooie Goor met de nodige zwarte kousen ? 
En legt ook Wolter Wiegerinck zijn kleurenpallet ter 
zijde om als de Pierot- en nestor van deze statige 
jarige zijn tranen van geluk te drogen?  

We komen er niet achter tot het zover is. En zo 
hoort het ook want het Rellieseizoen begint met  
vergaderen waarin meningen, zwart of wit, over  

tafel gaan, en verder gerstenat-geel de clubkleur 
naast het blauw van de shirtjes en de vergader- 
tijgers na afloop, zal zijn. Uiteraard ook het geknooi,  
gemier en gemartel in de loods met hamburgers  
tussen de witte broodjes en de nodige zwartgallige  
humor als den pröttel wil nit wil starten of als er 
weer eens wat in mekaar dondert. Hoe dan ook:  
Het wordt een memorabel jubileumjaar want het is 
niet zo donker of het wordt wel weer licht…

Was getekend,
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(dieklootvioolmettweelinkerhandendiedusnooitlidzalkunnenworden-
envandiestommeliedjesmaakt)
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En dan tikt de tijdklok alweer 70 aan. De Goorse Biertent Rellie is nu 
echt een ‘Grande Dame’ in het Goorse al is dat wellicht een wat verkeer-
de woordspeling gezien het ‘jongensachtige’ karakter van dit keurkorps,  
althans als we het hebben over de gedragingen en lichamelijke kenmerken 
op doordeweekse dagen. In optochtmodus is dat in de loop van de jaren 
wel anders gebleken. Wat dat betreft is de Rellie hun tijd altijd ver vooruit  
geweest met al in een ver verleden ‘Gay-Pride-achtige toestanden en figuren 
op straat waarvan eenieder zich afvroeg of het nu een man, een vrouw of een 
aangespoelde witvis was zoals in 1975 dat tijdens de optocht werd uitgeroepen 
tot ‘Het jaar van de vrouw’. Tegenwoordig heten die twijfelgevallen met 
een mooi woord ‘Transgender’ maar het inslikken van woordenboeken is  
nooit het sterkste punt geweest van de creatievelingen die immer uit alle lagen 
van de Goorse bevolking de Rellie kwamen en komen versterken. Geen 
regenboogvlaggen dit jaar maar een zwart-wit jubileumjaar. Letterlijk en 
figuurlijk. Want kan het niet linksom, dan rechtsom en wat niet kan is bij 
de Rellie nog niet gebeurd. Zwart-wit, ooit bezongen door Frank Boeijen, 
overigens geen familie van een lallend Rellielid. In de verste verte niet zelfs 
al is er wel een overeenkomst: Beiden zijn wel eens met de zatte hasses 
van een podium gehaald waarmee er toch ergens in het DNA verwantschap 
is. Zwart zijn ook bijzonder weinig leden geweest al komen enkelen in de 
buurt en werden er geen handen omgedraaid als de negroïde medemens 
vertolkt moest worden in thema’s als Rellie Afrika en Rimboe Rellie. 

Grande dame…

BEZORGD 
RELLIELID VAST
De 36 jarige K.H. belandde noa een gezellige  
zoaterdagoamd in het arrestantencomplex in  
Borne. De vergadering was wat oet de hand loop’n 
en toen K.H. goedgemutst noar hoes wol goan, 
kwamme in gesprek met de plaatselijke Hermandad. 
Toen K.H. in de gaat’n kreeg, dat volgens hem de 
lokale veldwachters wa hele jonge kuuk’ns warn, 
vreug he andoan: “Wet oe mo wa, da’j nog zo laate 
op de stroate bint?” Dat kon dee snottekuuk’ns nit 
waardeer’n en K.H. mocht instappen en in Borne 
woggen tot half Goor was stopt met zeuk’n noar de 
verdween’n keerl.
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De Rellie, elk joar, elk joar wier.
Een niet weg te denken te denken slot van de Goorsche Allegorische optocht 
door de ondertussen  in de verre omtrek zeer bekende groep. Een gezelschap 
vol passie,  humor, vernuftige hoogstandjes, saamhorigheid, dorst en grenzeloze 
ideeën. Een unieke groep vol actie, komische voorvallen zeer vage uitspraken.
Met deze ingrediënten verzorgt de groep elk jaar een spectaculair groepsoptreden.

Medebepalend: Good is neet good genog, biezunder is biezundur as’t biezunder is.

Elk joar opniej nun tandje durbie.

DAT DOOT ZE

ANNET VAN DE GLOBE

Het reisbureau voor Goor en omstreken

niet alleen de keuze is reuze

PIET BUIS
Bij ons vist u nooit achter het net

Voor al uw
hengelsportartikelen

dé specialist in GOOR

De 25 jarige M uit Goor is bie de rechtbank in Almelo vrie sprokk’n veur een 
poging tot brandstichting. M. wol bie de Zomerfeesten in Hengevelde de tente in 
brand te stek’n. M. deed meerdere pogingen, maar het lukte M. niet. De rechter 
was duidelijk in zijn oordeel: Vrijspraak, want in dee tente kriej nooit de vlam 
in!

Contente vrij-gezelle vrouw 

Mist soms een erotisch klankbord. 

Welke jongeheer kan ontvangen? 

Atletisch met klein buikje, kalend, 
onverzorgd en werkzaam in de 

zwembadbranche heeft een pré. 

Herken jij jezelf, bel dan! 

Liefs Kim - 070-336 1742 

 

KOELKAST
A’j hard warkt, kan ut zo ma ween, daj noa ‘t wark zin hebt in een 
lekker koel biertje. In vroggere joarn, toen wie nog ginne loods 
hadd’n, maar bie verschillnde bedrieve terech konn’n, was dat  
allemoal bes lastig en mos noadat het geredschop was opperuumd, 
d’r een op oet word’n stuurd um ans koald bier te haal’n. Dat 
wed better toen Te Winkel an de Hengeveeldestroate stop’n met 
ziene supermarkt. Hee had n’n mooi’n groot’n koeling, woar de  
greunte in had bewaard. Dee koeling werd schonkn an de Rellie, dee  
inmiddels in de rellie loods een vast onderkomn had’n voon’n. 
70 kratt’n bier kow doar in kwiet, dus dat was better wark. Ma de 
Rellie bleef ma greujn en de nathalzen woll’n allemoal toch wa wa 
koalds dreenk’n. Bie het oetkomm’n van disse kraante, wot dan 
ok een niej koelhok in gebroek nömm’n, woar 250 kratt’n in kunt, 
feestlijk onthuld.



Het is geen toeval, natuurlijk niet, dat de 
loodsen aan de Nijverheidsweg werden  
geopend op de dag na de nacht dat de klok 
werd verzet. De winter is voorbij. In Goor  
begint dan meteen de zomer, want zo veel tijd 
hebben we niet. Zomertijd, Schoolfeesttijd. 
Kop d’r veur!

Drie maanden hebben we maar. Drie  
maanden tussen het openen van de loods en 
de uitvoering van de woest-poëtische dromen 
die daar waarheid worden. Een periode van 
ongekende creativiteit, levenslust, kameraad-
schap, technische films, saamhorigheid en 
Goors gedram.

En over drie maanden, terwijl de rest van 
de wereld alweer leeft in het besef dat na de 
zonnewende de avonden korter worden, geeft 
de Rellie nog eens donders veel gas. Een  
zegetocht vibreert door de straten. Brullend, 
brandschattend, bulkend van lol en bier.

Die laatste zondag in juni is de Goorse  
oudjaarsdag. Maandag viert dee jongs van 
de Rellie hun Nieuwjaarsdag, met blauw op 
straat en in de kroeg. Waarna de loodsen en 
tijd weer voor maanden dicht gaan. En dan 
volgend jaar weer. Maar voor nu eerst nu nog.

Bie ’n kop-steert botsing is ’n Rellielid zodeunig te passe komm’n dat e d’r in de Lindelaan de 
brui an mos geem’n. H. T. reed zoas gebroekelijk kot achter de Veurwaage. Dat dee a joarn en 
het ging altied good, tot dissen zundag de Veurwaage wat niets of mos remm’n. H.T. had ut te 
laat in de smiesen en dook met ’n kop in tagreegaat. H.  werd ofvoerd en zien fietske beland’n 
bie ’t oald iezer. De doktoorn denkt nog steeds, dat ’t doar van komm’n is.

OeTVaLLer

50 joar Rellie mos vierd word’n en dat gebeurn onder andere met de  
opname van n’n CD in de studio van Normaal. Ok dat dat allemoal good 
was goan, mos vierd word’n en ’n heeln pröttel toog noar ‘t Normaal café 
’n Tol in Hummelo. De oetbaatster zag de bus vol ankomm’n en vreug 
a snel wee ’n penningmeister was. Toen den was veund’n was, werd em 

meteen duudelijk maakt woar het schap was en hoe ut allemoal warkn’n. 
Doar he’j de muziek, doar ’t bier en redt d’r oe met. ‘t Menske van Jovink  
kwam d’r zo nit met vot en wed an’t wark zet. He’j ok knakwörste?  
Joa. Doot ze allemoal ma in de panne. En zo ging ‘t ok met de gehaktball’n.

RELLIE OP PAD







Witte wieven & de zwarte keals zijn mythische wezens. Het is de naam voor 
vrouwenfiguren en de mannelijkefiguren die in de hof van Twente en vooral in 
Goor voorkomen. Soms goedaardig, soms kwaadaardig! 

Mistflarden of mistbanken worden in Oost-Nederland ook wel witte wieven  
genoemd.

Onweersbuien of wolkbreuken worden in Oost-Nederland ook wel zwarte keals  
genoemd.

Witte wieven & de zwarte Keals worden vaak in verband gebracht met heksen en/of 
spoken. De witte wieven en zwarte keals hebben veel overeenkomsten met de Ierse 
sídhe en banshee. Ook wordt verband gelegd met moerasvrouwtjes/keals feeën of 
elfen.

WiTTe WieVen & 
de zWarTe keaLs 

gezocht: 

CLOWNSKOSTUUM 
graag alles aanbieden 

H. Smitse 

0547-272 040 

 



ZwArT wiT 
Zwart wit
Single van:   Peter Boeijen Groep
Van het album:  Kontakt
B-kant(en)
“Kamer voor twee”
Uitgebracht:   1983
Genre:    Nederpop
Duur:    3:09
Label:    Sky
Schrijver(s):   Peter Boeijen
Producent(en):  Peter Boeijen Groep
Hoogste positie(s) in de hitlijsten 
4 Nederland
Peter Boeijen Groep
1983 
“Doe iets”               1983 
“Zwart wit”              1984 
“1.000.000 sterren”
Portaal:          Muziek

Het lied werd geschreven door Peter Boeijen en verscheen voor het eerst op het  
album Kontakt. Het werd voorafgaand aan het album als single uitgebracht en  
haalde het jaar daarop de vierde positie in de Nederlandse Top 40. Boeijen schreef 
het liedje naar aanleiding van het neersteken van Kerwin Duinmeijer, waaraan vaak 
een racistisch motief is toegeschreven.

In 2008 zong Peter Boeijen het nummer in het Arabisch op het VEC Plein in het  
kader van de Internationale VN-dag tegen racisme. Dat deed hij samen met de  
Goorse zangers Tom linthout, Arjo Bonthuis en een Marokkaanse band Kasba.

Het lied wordt jaarlijks opgevoerd in de musical The Passion.

een Lied Van de nederLandse 
band PeTer bOeijen GrOeP

Noaproat’n heurt er bie in Rellieland. Zo ook op n’n mooi’n vriedagoamd, woar het noaproat’n 
wat oetleep. Toen D. rond een uur of 2 de loods noar hoes wol, werd he annevall’n deur een bult 
verlengsnoeren, dee zich verdekt hadd’n oppesteld. D. mos ‘t onderspit delven en pleern op de 
groond. He kon nich meer in de bene kom’n en volgens um lee dat nit an ’n draank. Met een 
schuchter “Help, help, help!” wisse noa verloop van tied de aandach van ziene drankmö te trekk’n. 
Dee hadd’n wa in de gaat’n, datte nich meer op de fiets noar zien duufke kon goan, ma datte met 
de rooie kruuswaagn noar Hengelo mos. Noa een half joar kon Flap weer met lösse haane loop’n.

BRAND IN RELLIELOODS
Bienoa was op zoaterdag veur het Schoolfeest de Rellieloods ofbraand. Aan de Veurwaage werd 
nog wat knooiwark doan. Een erelid kreeg in de gaat’n, dat d’r n’n stange alleen ma wat annepikt 
was,  maar nit was offelast. Dat dee he altied, ma noe zat ’t ma heel iets vast. Hee dachen toch, 
dat t wat better mos en greep noar ut lasapparaat. Dat der bie het lassen vonken vriekomt is algemeen 
bekend. Volgens ervaarn knooier T. kon dat gin probleem geemn bie de waage den al helemaal 
kloar was. De waage kon het inderdaad wal hebben, ma de zakk’n met honderden kilo’s confetti 
nit. De vlam zat d’r dan ok a rap in. Dankzij snel ingriep’n van een Rellie brandweervriewilliger 
bleef de scha beparkt tot twee zakk’n verbraande confetti en dree dee zeiknat war’n van t blus-
water.
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Advertenties: F.B.G. Trekker
Cartoons: J. Gipspoot
Muziek: L. Etten
Verspreiding: F. Vrieskou
 J. Gat in ‘t Water

Dit joar wordt, geheel in stijl ut 70-tig joarig jubileum van de Rellie vastgelegd 
door Barbara Trienen. Ie herkent haar aan de camera om haar nek. “Ik heb de eer 
dat ik dit jaar de jong’s mag vastleggen met mijn camera. Ik ga alle kleur’n oet ut 
gezicht trek’n bie de kearls, veur dat de alcohol dat geet doon. De echte Goorse 
jong’s worden allemoal geportretteerd op mien manier. Ie zult mie dus her en der 
zien opduuk’n achter de schermen, dus schrik aub niet van mie. Bun gewoon bena-
derbaar en ik bijt mang’s, stiekem en nie hard!

A’j noe wat wilt of wensen hebt? 
Scheet mie ff an! See you in de loods, Babs

COLOFON
Columns: T. Hakbijl
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DE RELLIE 
WORDT VAST-
GELEGD DOOR..


