
Kledingcommissie Blaanke Boeskeulkes 

Het is een leuke fanatieke groep meiden, die zich jaar in jaar uit minimaal 2 a 3 avonden per week 

inzetten om alle carnavals pakken te maken voor de loopgroep van de BB tijdens de carnavals optocht. 

De BB is een vereniging voor en door jongeren. De kledingcommissie speelt daar een zeer belangrijke 

rol in. 

 

Kleding Commissie 

De Kleding Commissie is de commissie binnen de BB die er elk jaar weer voor zorgt dat 

we er prachtig bij lopen met de Grote Twentse Carnavalsoptocht. Deze commissie die 

alleen dames telt begint elk jaar weer erg vroeg met de voorbereidingen voor het 

nieuwe carnavalsjaar. 

Kleding 

De leden zijn erg creatief met stof, schmink, gadgets en accessoires om een zo mooi 

mogelijke presentatie aan het Oldenzaalse carnavalsvolk. 

Loopgroep 

Naast het ontwerpen en bestellen van de kleding die niet veel onder doet voor creaties 

van Armani & Versace, zorgt de Kleding Commissie er voor dat er elk jaar weer 

voldoende mensen meelopen met de BB in de Grote Twentse Carnavalsoptocht. 

De commissie bestaat uit: 

 Kiki Falkmann (Voorzitster) 

 Iris ter Beke 

 Evi Kroeze 

 Isa Agterbos 

 Susan Nevels 

 Ceciel Kip 

 Loes Gelhever 

 Jet Huijsmans 



 Sophie Kouijzer 

 Bente Weber 

 Laury van der Zande 

 Liz Temmink 

 Juliette van Benthem 

 Isa Bosch 

 Sophie Cramer 

 Fleur Olde Riekerink 

 Romee Olde Keizer 

 Isabel Kielstra 

 Björn Lankamp 

 

 

 

Oldenzaalse Jongeren Carnavals Vereniging (O.J.C.V.) De Blaanke Boeskeulkes is in 

1964 opgericht. Voor die tijd was er voornamelijk carnaval voor de ouderen en moest 

de Oldenzaalse jeugd hier maar aan geloven. Late hoogtepunten en weinig 

leeftijdsgenoten, de jeugd wil meer. Een club jonge carnavalsvierders gaf gehoor aan 

deze wens en heeft toen een nieuwe vereniging in het leven geroepen; de Blaanke 

Boeskeulkes. 

De BB was toen, en is nog steeds, een vereniging die carnavalsfeesten organiseert voor 

de jeugd in en rondom Oldenzaal. Deze BB-feesten hebben elk een ander soort 

invulling. Zo wordt het carnavalsseizoen geopend met de opkomst van het nieuwe 

hoogheidskoppel, daarna volgt de Opening Residentie, het Kleintje Gala, het Wagen 

Aanbieden, de Opening Buitenresidentie en natuurlijk de Boemeltocht. In november 

zal het hoogheidskoppel aftreden en plaats maken voor een nieuwe Hoogheid en 

Secretaris die zich op 1 januari zullen onthullen. Stuk voor stuk exclusieve feesten die 

helemaal gericht zijn op de carnavalvierende jeugd! 

Tussen deze feesten door zijn er nog vele andere activiteiten. Om al deze activiteiten 

en bezigheden in goede banen te laten leiden is veel inzet nodig van de leden. Het 

bestuur, de commissies en alle werkende leden dragen hun steentje bij om het geheel 

tot een succes te maken. De BB is een bruisende vereniging waar ruimte is voor 

creativiteit, waar oude vriendschappen bestaan, nieuwe vriendschappen opbloeien en 

waar de ouderwetse Oldenzaalse gezelligheid hoog in het vaandel staat. Een 

vereniging die wat terug geeft aan Oldenzaal en een vereniging waar Oldenzaal trots 

op kan zijn. Kortom; een vereniging waar alles mogelijk is! 

 


