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Ulllem tllll nlel zurlfggn
Dorpsomroeper al 38 jaar aetief in Koekengen
KOCKENGEN . Niet op zon-
dag, geen politieke re-
clame en niet na tien uur
's avonds. Dat ziin de re-
gels waaraan dorpsom-
roeper Willem Boele zich
moet conformeren. Hoe
ondeugend Willem ook
uit ziin oogies kan kiiken.
Hij houdt zich eraan. Al
38 jaar.
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Eigenlijk twijfelde niemand toen
trI'illem op 18 augustus de pensioen-
gerechtigde leeftijd van 65 jaar
haalde: die gaat gewoon door. Het
mndrijden door het dorp - ritjes van
anderhalf uur - om bekendheid te
gel'en aan dorpsactiviteiten, vindt
hij veel te leuk.

,Yroeger reed ik veel vaker rond,
$-ant toen hadden de mensen geen
teletekst en internet. Als er ijs lag
sjeesde ik door alle polders en om-
liggende gemeenten om ruchtbaar-
heid te geven aan onze vermaarde
Hart r-an Hollandtocht. Dat is nu
anders."

\-3p l6rsnmalig burgemeester Be-
ren<chot ontvingWillem in de jaren
zesentig een lergunning voor het
leren'. ,"Een lieve man die Beren-
schot. De mensen op het dorp von-
den het prachtig en handig: 'Luis-
tere jongens, er is wat te doen!' was
de rea.clie to€n. Nu krijg ik uun **-|
sen aan buiten Kockengen' wel eens j

commentaar als ik om tien uur i

3 ochtends door het dorp rijd. Zo l
r-an: 'H6 joh, ophouwe, je maakt me
*'akker'. Ik trek me er niets van aan. 

I

Een dorpsomroeper hoort gewoon 
I

bij het dorp." 
I

De muziek die Willem draait tus- |

sen zijn praatjes door, zUn voor ie- 
|

dere inwoner van Kockengen inmid-
dels herkenbare melodietjes. ,,De
kracht zit'm in de herhaling!" Dat
Willem goed van de tongriem is ge-
sneden, is een understatement. ,,Ik
lees nooit iets van papier, ik wil kun-
nen improviseren. En ik zit nooit
om tekst verlegen. Dat had ik als
kind al. Mijn opa en oma wilden dat
ik dominee zou worden. Te pas en te
onpas werd op verjaardagvisites een
preekstoeltje voor mij neergezet.
Moest ik als achtjarig jongetje een

bfrbels preekje houden. Dat ging mij
best af, maar na mijn diploma aan
het g1'rnnasium glng ik in militaire
dienst. Daarna kon ik aan de slag bij
ABN-Amro, dat vond ik interessan-
ter dan een studie theologie."

,,Of ik ook wel eens bizarre dingen
heb meegemaakt? Tja. Een keer in
Mijdrecht - ik was voor ijsvereniging
aan het rondrijden - belandde ik al
tetterend middenin een begrafenis-
stoet. Datwas wel pijnlijk. Even niet
goed opgelet..."

De kenmer-
kende luid-
sprekers op
het dak van
zijn auto ont-
breken, die
heeft Willem
tijdelijk uit-
geleend aan
een festivi-
teit bij Slot
Zuylen.
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