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Beste Bokken, 

Het is een lange winter. En eenzaam ook. Want wat een jaar hebben 

we achter de rug, een memorabel jaar mogen we wel stellen. Angst, 

paniek, steunmaatregelen, mondkapjes en teststraten. Het kwam al-

lemaal voorbij in 2020. 

Dat het coronavirus gevolgen zou hebben voor dit carnavalsjaar, dat 

bleek al snel. Geen nieuwe Hoogheden, geen grote optochten, geen 

sleutelactiviteiten, geen gala’s en geen feestavonden. Maar, gelukkig 

wel een Bokk’nblad! Uw vertrouwde carnavalsbode. Want we kunnen 

allemaal wel wat leesvoer gebruiken in deze gekke tijd. 

Het was voor ons als redactie vrij snel duidelijk: wat er ook gebeurt dit 

jaar er komt een Bokk’nblad. Een magazine waar u zich even helemaal 

in kunt verliezen en waarin de boze buitenwereld even niet bestaat. 

We hopen dat u geniet, met een lach en het kan soms niet anders met 

een traan.  

In deze bijzondere editie maakt u kennis met onze eerste echte Prinses 

en haar geit. We hebben een bijzondere bok op de proatstoal gezet en 

we gaan op de borrel bij Gerard en Edward Morshuis voor de rubriek 

Borrelproat. Daarnaast mooie interviews met Albergse thuisbakkers, 

lees je meer over de thuiszorgorganisaties van ons dorp, een echte 

Albergse Hottest Men Contest en veel meer!

Adverteerders, bedankt. Ook in dit gekke jaar maakten jullie het mo-

gelijk om dit blad uit te geven, daarvoor zijn we jullie bijzonder dank-

baar. Ondernemers kunnen momenteel wel wat extra aandacht ge-

bruiken, we hebben geprobeerd dat in dit Bokk’nblad te doen. 

Rest ons niets anders dan u veel leesplezier te wensen. Zet een lekkere 

bak koffie of schenk een borrel in en geniet van alle verhalen uit ons 

mooie Albergen. 

Alaaf, Alaaf, Alaaf!

De redactie van het Bokk’n Blad 
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Van de voorzitter: 
‘en noe... en noe, wat dow noe’?
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De zomermaanden zijn voorbij en iedereen wil weer met volle 
overgave aan een bruisend carnavalsseizoen beginnen. Maar 
bruisend is het allesbehalve. 
Ik ben trots op de commissie die niet afwacht. Zomaar, op een 
warme zomeravond, reeds lang voordat het uur verzet wordt, komt 
er de melding dat er, wat er ook gebeurt, een Bokk’nblad komt. 
Hulde voor de redactie! En zo is het maar net; niet kijken naar wat 
er niet kan, maar kijken wat de mogelijkheden zijn. Al maakt de 
huidige situatie in de wereld het ons niet gemakkelijk. 
En, als er een schaap over de dam is dan zijn er natuurlijk ook andere 
commissies die volgen. Druk in de weer om in al deze somberheid 
toch vreugde te brengen. Fantastisch dat er naar mogelijkheden 
wordt gezocht. 

Vorig jaar is er volgens mij niets teveel gezegd over de Hofhouding. 
Als je begint met ‘sorry veur alles’ en de Bokk’n Hörnkes ‘aw ’t doot, 
doowt good’ dan weet je eigenlijk al dat het goed zit. We hebben er 
met z’n allen van genoten! 

Jammer dat ze in Albergen de Optocht niet mee konden maken. 
Door de harde wind kon er geen optocht plaatsvinden. Een 
moeilijke beslissing, maar goed dat deze genomen werd. In een 
week werden we er weerman bij. Ik wil Jos Eidhof hartelijk danken 
voor de heldere uitleg die we gekregen hebben om zo de juiste 
beslissing te nemen. En wat was het mooi dat we steun kregen van 
alle noaberverenigingen, ze waren er ’s middags allemaal tijdens ons 
Noabercarnaval. Hulde veur de noabers! 

En noe… en noe.. wat doow noe? Politiek wil ik mij niet uitlaten. 
We zit in nen doar’n tied! Oorlog zonder te scheet’n. Ik wens de 
leiders die de wereld weer op de rit moeten zetten veel wijsheid. Wat 
nen doar’n tied, geen Prinsopkomst en geen nieuwe Hoogheden. 
Geen gemeentelijke Carnavalsactiviteiten…. Het lijkt trouwens wel 
alsof de Hofhouding vorig jaar een vooruitziende blik had. Tijdens 
het Bokverbranden kregen we allemaal een afwasborstel met daarop 
de tekst ‘Als je dacht dat je van ons afwas…’. Fantastisch dat zij dit 
Carnavalsjaar eraan vast willen plakken! 

En dan hebben we nog onze Prinses. Uniek. Niet eerder 
voorgekomen. Ik vind het prachtig dat er een commissie is 
opgestaan die dacht ‘dan doen we het dit jaar anders’. Ik wens onze 
Prinses Anne I en haar Geit Ilse heel veel succes met het uitvoeren 
van hun taken. 
Binnen het bestuur heeft er een enkele wijziging plaatsgevonden. 
Mark Oude Breuil heeft de functie aanvaard van penningmeester en 
ik wil hem daarin van harte geluk en wijsheid wensen. Bernadette 
Haarhuis wil ik hiermee hartelijk danken voor het bestieren van het 
penningmeesterschap de afgelopen jaren en we zijn verguld dat je 
nog deel uit wilt blijven maken van dit bestuur.
Afgelopen najaar hebben we helaas veel te vroeg afscheid moeten 
nemen van Ben Demmer. Prins in 1990. Henk  Geelen, geluidsman 
van de gala's van het eerste uur,  ook Jos ter Brake is ons ontvallen. 
Jos was jarenlang jurylid tijdens de Optocht van de Alberger Bökke. 
Namens de vereniging wil ik hier aan alle families steun en troost 
uitspreken.

Zoals eerder gezegd hebben we een mooie groep enthousiastelingen 
die van deze treurnis toch iets moois willen maken. Het is wat het is. 
Als je wilt, vind je mogelijkheden en als je niet wilt wel een reden. 
Ik ben trots dat wij als Alberger Bökke gaan voor de mogelijkheden.
Ik wil hiermee dan ook alle commissies heel veel succes wensen met
de voorbereidingen en:

 

‘Waj der van maakt, 
dat hej der van’. 
Herald Degger
Voorzitter Alberger Bökke      

      

Johan Bouhuis, Jan Harink, Mariska Assink, Walter Lansink, Mart Schepers,
Bernadette Haarhuis, Herald Degger en Ellis Demmer.

Mark Oude Breuil
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Wie had kunnen vermoeden dat Carnaval 2021 
geen Carnaval zou zijn? En dat nadat het zottenfeest 
in 2020 voor veel Carnavalsverenigingen, waaronder 
jullie, Alberger Bökke, ook al letterlijk en figuurlijk 
verwaaide. De storm die dagenlang woedde, 
maakte dat het niet verantwoord was om de Eerste 
Grote Twentse Carnavalsoptocht in Albergen te laten 
doorgaan. Wat ontzettend jammer. Maar de manier 
waarop jullie hiermee omgingen was groots. Ik heb 
een enorme bewondering voor jullie optimisme, 
creativiteit en veerkracht! Als er één vereniging is die 
niet bij de pakken neer gaat zitten, is dat de Alberger 
Bökke wel. Dat bleek alleen al uit het feit dat de 
bonte parade in Albergen werd doorgeschoven naar 
een later tijdstip dit jaar. 

En toen kwam het coronavirus…

Samen met alle andere verenigingen in onze 
gemeente Tubbergen staken we in de zomer van 
2020 de koppen bij elkaar. Hoewel we het liever 
anders hadden gezien, hebben we met elkaar het 
besluit moeten nemen om de optochten en alle 
feestelijkheden voor het komende Carnavalsjaar 
2021 vanwege Covid-19 te annuleren. Een lastig 
maar moedig besluit. Ondanks de teleurstelling 
kwamen in diezelfde bijeenkomst al ideeën op 
tafel om er in heel afgeslankte vorm en volgens de 
geldende maatregelen toch iets van proberen te 
maken. Want samen Carnaval vieren is leuk, gezellig. 
Bovendien versterkt het de saamhorigheid in - en 
tussen - alle kerkdorpen zo mogelijk nog meer. 

Niemand weet immers hoe de situatie over een paar 
maanden zal zijn. Maar jullie blijven optimistisch. 
Op het moment dat ik dit schrijf, buigt jullie 
corona-commissie zich voorzichtig over mogelijke 
activiteiten, zoals een familiedag, begin volgend 
jaar. We weten nu nog niet of dit gaat lukken, maar 
toch gaan jullie ervoor en dat waardeer ik. Dat is 
creativiteit en veerkracht ten top!

Hoe en wanneer weet ik natuurlijk niet, maar één 
ding is zeker: aan deze crisis komt ooit een einde! 
Tot die tijd volgen we jullie voorbeeld door samen de 
schouders eronder te zetten, met onze blik gericht 
op de toekomst. En kijken we nu al uit naar Carnaval 
2022... 

Blijf gezond!

Een hartelijke groet van jullie burgemeester,
Wilmien Haverkamp-Wenker

Creativiteit en veerkracht 
ten top!
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Dit kan er wél!Binnen het Carnavalsoverlegorgaan in de gemeente Tubbergen werd door alle verenigingen  
unaniem besloten om dit jaar géén grote Carnavalsfeesten te organiseren. Geen optochten, geen Narrenbal, geen Gala’s… kortom,  
weinig Carnavalsgedruis dit jaar. Maar, laten we kijken naar wat er wel is! 
-  Een goede Hofhouding: Prins John I, Sik Bob en Hofdames Ellen en Lotte en Jeugdprins Maarten, Sik Sander en Hofdame Pam 
 zetten de schouders er weer onder en zullen u ook dit jaar dienen als 
 Hofhouding van het Narrenvolk, de Alberger Bökke en de Bokk’n Hörnkes.
-  Een echte BB Interim Crisis Corona Prinses. Gekozen door de Albergse ondernemers die ook meedoen aan Bokk’n veur een Lintje.  
 Eenmalig maar nu al ongekend! 
-  Een Bokk’nblad om u te voorzien van positief leesvoer. Met alle ins en outs over de bekende Albergenaren, humor, een zweem 
 naar vroeger, natuurlijk een puzzel en tekenwerk! 
-  Een uniek, en hopelijk eenmalig, online gala met de mooiste bokkenkuren. Op 6 februari vanaf 20.00 uur. 
 Albergenaren waren altijd al eendrachtige doordouwers! Laten we ons ook zo blijven manifesteren.  
 Zorg voor elkaar, dan wordt er ook voor jouw gezorgd!



Tel.: +31 (0)74 2773671, Fax: +31 (0)74 2777075, 

E-mail: info@lesscher-transport.nl,  www.lesscher-transport.nl

9002 ADV TRANS A6 lig.indd   1 23-02-2007   11:59:43

En in dit bijzondere jaar ook Gek 
met dit unieke carnavals duo 

Dames veel plezier in disse rare tijd en maak 
d`r wat moois van, want uiteindelijk 

moej zelf de slingers ophangn.

Transportbedrijf Lesscher wenst 
Prinses Anne Ie en Geit Ilse

een heel mooi Carnavalsjaar.

Gek met 
       bloemen… 
         en planten













Van Geert Wilders 

       tot Netflix



Prins maarten 1
& Prins John 1



Twee regeringsjaren. Die twijfelachtige eer is maar 
voor weinigen weggelegd. Voor Prinsen John en 
Maarten zit er niks anders op dan nog een jaar met 
elkaar op te trekken. Zij aan zij. Hoe goed kennen 
ze elkaar na het eerste jaar? En waar discussiëren ze 
over tijdens een stevig feestje? Sport, politiek, de zin 
van het leven. Hoe dan ook: de hoogste tijd om het 
prinsenkoppel een aantal lastige dilemma’s voor te 
schotelen.  

Nooit meer bier of nooit meer vette hap?
Maarten: “Nooit meer vette hap. Het voelt wel raar om 
het uit elkaar te trekken. Een biertje gaat altijd gepaard 
met een vette hap. Dat hoort bij elkaar. Maar dan kies ik 
toch voor het biertje, dat kan ik nog niet missen.”
John: “Nooit meer bier. Er zijn genoeg andere 
genotsmiddelen om te nuttigen. Whiskey, water. Ik ben 
geen bierdrinker, maar ik kan er wel goed tegen. Als het 
echt uit de hand dreigde te lopen, slikte ik afgelopen 
jaar een handvol Norit-tabletten, zodat ik minder snel 
dronken werd en de volgende dag geen kater had.”

Gedachten kunnen lezen of in de 
toekomst kunnen kijken?
John: “Gedachten kunnen lezen. Dat lijkt me prachtig. 
De toekomst moet je niet altijd willen weten. Het lijkt 
me geweldig om te weten wat een ander denkt terwijl je 
met diegene in gesprek bent.” 
Maarten: “Sowieso niet in de toekomst kijken. Dan ga je 
andere dingen doen. Waarom wil je dat weten? Je kunt 
het toch niet veranderen. Gedachten kunnen lezen lijkt 
me trouwens ook niet wat.”

Rutte of Wilders?
John: “Wilders. Ik houd van dat rebelse. Als niemand in 
een contrapartij iets durft te zeggen krijg je een vertekend 
beeld. Ik heb jaren bij de politie en marechaussee 
gezeten en ga uit van eigen waarneming. Ik heb rijk tot 
arm gezien, de onderkant van de samenleving. Wilders 
zegt het vaak op een verkeerde manier, maar er zit 
altijd een kern van waarheid in. Linkse politici kunnen 
makkelijk praten, maar als ze zelf mensen naast zich 
hebben wonen die voor overlast zorgen, zouden ze het 
ook niet oké vinden.”
Maarten: “Mark Rutte. Dat wat Geert Wilders roept 
klopt vaak niet. Nee, Wilders is niet mijn figuur. Het zijn 
twee uitersten. In de woorden van Rutte kan ik me vaak 
wel vinden, Wilders schommelt te veel.”

Dit Wist Je NoG Niet oVeR              
      De PRiNseN
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Zomervakantie of Wintersport?
Maarten: “Wintersport. Ik doe beide wel, maar ben 
absoluut geen zonaanbidder. Ik houd ervan om iets te 
doen op vakantie. Overdag lekker bezig zijn en ’s avonds 
een biertje. Vanaf mijn zeventiende ga ik jaarlijks met 
vrienden op wintersport. Waar ik nog naartoe zou willen? 
Mayrhofen, daar zijn we nog niet geweest. Mooi man, 
met de kameraden.”
John: “Vroeger wintersport, nu zomervakantie. En dan het 
liefst naar Oost-Europa. Met de California Camper. Niet 
veel plannen, veel reizen, veel zien en naar de plekken 
waar weinig toeristen zijn. Favoriete bestemming? 
Slovenië. Dat land heeft alles van Italië, Oostenrijk en de 
rest van Europa. De natuur is prachtig, je mag er bijna 
alles en de mensen zijn enorm gastvrij.”

Nooit meer Carnaval of nooit meer 
Volksfeesten?
John: “Nooit meer Volksfeesten. Ik heb door de Carnaval 
zoveel mensen leren kennen als import-Albergenaar. 
Al die mensen die er zo druk mee zijn, het is één grote 
familie. Er is een heel dorp bij betrokken, generaties lang. 
Dat is bij de Volksfeesten ook absoluut zo, maar voor 
mij minder persoonlijk. De Carnaval heeft mij andere 
inzichten gegeven over mensen uit het dorp. Als Prins 
merk je dat iedereen er alles aan doet om het tot een 
succes te maken. Er gebeurt meer dan mensen voor 
mogelijk houden.” 
Maarten: “Dat is een hele moeilijke. Volksfeesten kijk 
ik weken naar uit en vier ik uitgebreid, maar Carnaval 
heb je meer feest van. Dan ga ik toch voor nooit meer 
Volksfeesten. Carnaval is meer dan dat ene weekend. 
Je werkt maanden naar iets moois toe. De wagenbouw, 
de gala’s, alle voorbereidingen. Daar kan geen feest 
tegenop.” 

Heracles Almelo of FC twente?
John: “Ik ben opgegroeid met Ajax. Nu zeg ik Heracles 
Almelo, maar ben eigenlijk een successupporter. Als 
het met FC Twente goed gaat vind ik het ook mooi. Ik 
ga vooral voor de gezelligheid. En dan kun je beter bij 
Heracles zijn. Dat kleinschalige, kneuterige. In de tijd 
dat Peter Bosz trainer was ging ik met zijn vriendin naar 
Heracles. Het kampioenschap in de eerste divisie heb ik 
van dichtbij meegemaakt. Dat was gaaf.”
Maarten: “Geen van beide. Ik geef weinig om de voetbal. 
Ook nooit gedaan. Ik zou het er ook niet opzetten, maar 
kijk wel mee als het thuis wordt gekeken.”

Netflix of Youtube?
John: “Dan Youtube. Je zult mij niet snel zien Netflixen. 
Als ik ergens aan begin wil ik het ook afkijken, daarom  
begin ik er maar niet aan. Ik ben vaker buiten te vinden. 
Grillen/koken, op de Harley. Youtube gebruik ik soms 
voor het voorbereiden van de handbaltraining en het  
kijken van instructies.” 
Maarten: “Ik kijk weinig televisie. Heb La Casa de Papel 
wel gezien, maar dan houdt het ook snel op. Ik sleutel 
liever aan een paar oude brommers. Of mountainbiken 
met vrienden. Lekker het bos in. Steeds meer vrienden 
beginnen dat leuk te vinden sinds de coronacrisis.” 
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ren Lotte, Nelleke en Gijs. Een mooie uitvalsbasis voor 
meerdere hoofdstukken in zijn Carnavalsleven. Eerst was 
er het Hofkoor. Toen werd hij Prins. En sinds kort is Jo-
han Bouhuis de President van de Alberger Bökke. Genoeg 
redenen om hem in deze editie van het Bokk’nblad uitge-
breid plaats te laten nemen op ’n Proatstoal.

Carnavalsvirus 
Met een alleszeggende twinkeling in zijn ogen kijkt Jo-
han Bouhuis terug op zijn eerste stappen in het Carna-
valsgeweld. Het bleek een opmaat naar nieuwe ervarin-
gen. Het was Marietje Olde Loohuis die bezig was met een 
nieuwe bezetting van het Hofkoor en klopte daarvoor bij 
Ria aan. Ria was dirigente van het jongerenkoor en had 
er wel oren naar. Kort daarvoor heeft Marietje contact 
gehad met Erik ‘Brudas’ Dashorst. Walter Luttikhuis, 
Johan Bouhuis, Bianca Klumpers en Yvonne Kemna 
maakten het koor compleet. Door veel te oefenen kon Jo-
han op de Gala-avonden ook op de gitaar meespelen. “We 
bezongen het Wel en Wee van Albergen, met grappige tek-
sten over iconen en highlights uit ons dorp. Over Huuskes 
Gerrard, over ’t kanaal, over alles wat Albergen zo kleur-
rijk maakt”, vertelt Johan Bouhuis met een trotse blik. 
Onderweg naar een vakantieadres wordt in de auto de 
destijds opgenomen cd van het Hofkoor regelmatig af-
gespeeld, met daarop de mooiste liedjes uit die jaren uit 
volle borst meegezongen. “Onvergetelijk”, klinkt het, met 
een tikkeltje melancholie. Het Carnavalsvirus had hem te 
pakken.

Geen moment spijt 
Tot aan de negentiger jaren was het gebruikelijk dat de 
Prins elk jaar werd gekozen uit de leden van de Raad van 
Elf. Maar niet in 1994. “Ineens had ik Sjoerd Olde Mon-
ninkhof op bezoek. Naar later bleek had hij van tevoren 
bij Ria gepolst of ik de nieuwe Prins van De Alberger 
Bökke zou willen worden”, blikt Johan terug. “En ik zat 
niet eens in de Raad van Elf. ” Het werd een lastige be-
valling. “Ik was melkveehouder en de kinderen waren nog 
klein. Toen bleek dat Coen Hassels Mönning bereid was 
de boerderij draaiende te houden en de wens om buur-
man Huub Brand tot Sik te bombarderen werd ingewil-
ligd heb ik volmondig JA gezegd. En daar heb ik geen 
moment spijt van gehad.” 

‘Het kümp wa good’
Het werd een prachtig regeringsjaar. “Ik kwam op in een 
melktank, tot grote verbazing van de leden van het Hof-
koor want die wisten van niets. En de kans om me in dat 
jaar ergens druk over te maken kreeg ik niet. Ben Klaas-
sen als Prinsenbegeleider zorgde voor de broodnodige 
rust. Ik heb hem toen ontelbaar vaak horen zeggen ‘ooh 

ie zeet van zulf wa  ‘maak oe nig naa, het kümp wa good’. 
En Ben had gelijk.” En daarmee was de toon voor de toe-
komst gezet, er zouden nog vele Prinsen volgen die niet 
rechtstreeks uit de Raad van Elf voortkwamen. Na zijn 
Prinsenjaar volgde opname in de Prinsengarde, lid van 
de commissie die het Galastukje van de Prinsengarde 
bedenkt en instudeert en de podiumbouwers deden een 
beroep op hem.

Een eer 
Natuurlijk kent Johan Bouhuis de spelregels die zijn ver-
bonden aan het zijn van President bij de Alberger Bökke: 
maximaal drie termijnen van vier jaar. En vanzelfspre-
kend wist hij dat Bennie Oude Nijhuis dit jaar opgevolgd 
zou gaan worden. Iemand zou zijn naam gaan toevoegen 
aan een rijtje met illustere namen dat tot aan dat moment 
bestond uit Sjoerd Olde Monninkhof, Jan van der Aa en 
Bennie Oude Nijhuis. Voorwaar een mooi stel. Dat juist 
de naam van Johan Bouhuis aan dit rijtje wordt toege-
voegd vervult hem met trots. “Ik ben pas de vierde in dit 
rijtje, en wat is het een mooi stel. Stuk voor stuk mensen 
die erg veel hebben betekend voor de Alberger Bökke. Ik 
vind het een eer om het stokje van Bennie Oude Nijhuis 
over te nemen.” 

En zo is de cirkel weer rond. Ooit begon het met het be-
geleiden van een koe naar het Gala in de Residentie. De 
vonk sloeg onvoorwaardelijk over. En voor hij het wist 
was deze Bok de nieuwe President van De Alberger Bök-
ke. We wensen Johan Bouhuis alle succes bij de invulling 
van deze eervolle baan.
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Arjan Lucas, veertig jaren jong en voor het ganse 
Bokk’nlaand een bekend gezicht. Oprichter van Lucas 
IT, woonachtig met Lilian in ’t Geziet met inmiddels 
een lange staat van dienst binnen de Alberger Bökke. 
Nadat hij als Schoolprins op Kadoes er al even aan 
had geroken begon het echte werk voor hem rond 
zijn twintigste. In een vrij korte tijd stapelden zijn 
carnavaleske taken zich binnen de vereniging in 
razendsnel tempo op. Zo moest er in die periode een 
nieuwe Hofband worden gevormd. Of Arjan zin had 
om als toetsenist tot de band toe te treden, samen 
met Karin Egberink, Renate Olde Monnikhof, Stef 
van der Aa, en Jeroen Stopel? Of Arjan zin had om in 
de Galacommissie plaats te nemen, was de vraag van 
Frank Oude Breuil. Van Jeroen Bekke, Niek van der 
Aa en Maikel Olthof kwam het verzoek toe te treden 
tot het illustere gezelschap van de Raad van Elf. Het 
antwoord op elke vraag was telkens een volmondig 
‘ja’. In een korte tijd spreidden de tentakels van dit 
IT-fenomeen zich uit binnen de vereniging, tot groot 
genoegen van deze, zich toen nog de Benjamin van 
de Alberger Bökke voelende, dorpsgenoot.

Innoveren
Overigens, een IT-fenomeen zal hij zichzelf niet snel 
noemen. De bescheidenheid en de spreekwoordelijke 
Twentse nuchterheid winnen het met gemak van 
grootheidswaanzin en misplaatste stoerdoenerij. 
Toch moet er niet te licht worden gedacht over 
Lucas IT dat Arjan samen met zijn broer Léon heeft 
opgericht en zetelt aan de Zandhuisweg in Albergen. 
Het bedrijf kan het best als een Cloud Solution 
Provider worden omschreven dat andere bedrijven 
ontzorgt op IT-gebied. Ooit begonnen in oma’s 
slaapkamer, is het anno 2021 een onderneming 
met een kleine dertig medewerkers en met klanten 
in Twente, de rest van het land en zelfs in Dubai en 
Korea. “In de IT-wereld moet je continu innoveren, 
anders ben je ten dode opgeschreven”, vertelt Arjan. 
“We hebben hier geen glazen bol, maar we weten 
donders goed waar de markt voor ons open ligt. 

Je ogen goed de kost geven, het na blijven denken 
over hoe je op IT-gebied kunt bijblijven, het is een 
soort tweede natuur voor ons geworden”, zegt Arjan. 
“We hebben om die reden ons businessmodel al vijf 
keer moeten aanpassen, dat zullen we blijven doen 
als de markt daar om vraagt.”

Kerk en Carnaval 
Aan ondernemerslust dus geen gebrek bij deze 
Bok op ’n Proatstoal. En als vanzelf verplaatst het 
onderwerp zich naar de kerk en het katholieke geloof. 
Van oudsher vindt Carnaval plaats op de zondag 
en maandag voorafgaand aan de veertigdagentijd, 
wat op haar beurt weer de opmaat vormt voor het 
hoogfeest van Pasen in de katholieke kerk. En als er 
bij iemand kerk en Carnaval passend samenkomen 
dan is het wel bij Arjan Lucas. “Ik ben al heel lang 
acoliet, ik ken elk vertrek van de kerk in Albergen.” 
En juist de kerken hebben het anno 2021 erg 
moeilijk. Vorig jaar werd bekend dat net als in veel 
andere kerkdorpen ook in Albergen de kerk aan de 
eredienst zal worden onttrokken. “Een besluit dat 
bij veel dorpsbewoners hard aan kwam, velen van 
ons zijn er gedoopt, hebben er hun Eerste Heilige 
Communie gedaan of zijn erin getrouwd. Dat hakt er 
in”, weet Arjan de gevoelens van menig Albergenaar 
treffend te verwoorden. Arjan en Léon zijn echter 
niet bij de pakken neer gaan zitten en kwamen in 
gesprek met het parochiebestuur. “Wat zou het mooi 
zijn wanneer het gebouw voor de gemeenschap 
behouden kan blijven door het als kantoorruimte 
voor ons bedrijf in te richten”, mijmert Arjan. We 
hebben hiervoor de nodige ideeën. En dan opeens 
fel: “Maar wel met behoud van de uitstraling van 
het gebouw en met respect voor het verleden. Het 
kenmerkende klokkengeluid mag in onze ogen nooit 
verstommen. Albergen mag dan in de toekomst geen 
kerkdorp meer zijn, onze droom is het om er een 
dorp met een kerk van te maken waar iedereen het 
verleden in herkent en zich tegelijkertijd in het hier 
en nu waant.” Zo, die staat.

“Oh ja, niet onbelangrijk. Vergeet niet op te schrijven dat het helpt wanneer je vrouw ook bezeten is van Carna-

val”, besluit Arjan Lucas zijn verhaal aan de schrijver van dit onvolprezen Bokk’nblad. En inderdaad, wanneer je 

zoveel tijd in één van je grote hobby’s steekt, dan scheelt dat een hoop discussie en krijg je niet telkens de vraag 

waar je nu weer zo nodig naar toe moet. Deze Bok op ’n Proatstoal prijst zich gelukkig met zijn Lilian, het in 

Losser geboren Gaffelöaske bij wie Carnaval met de paplepel is ingegoten.



‘n Bok & ‘n 
Gaffelöaske                 
        voor 
Caranaval     
geboren 
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De Sik van Sjef
Bijzonder hoe alles zo mooi samenkomt bij deze 
Bok op ’n Proatstoal. Arjan Lucas, bleef actief bij de 
Alberger Bökke, hielp bij het bouwen van de website 
en kon menig commissie voorzien van handige tips 
op IT-gebied. Aan deze kennis had hij echter niet 
bijster veel toen op enig moment Sjef Hagel op 
bezoek kwam op zijn bedrijf. “Sjef kwam binnen 
op mijn kantoor waar ik met klanten in gesprek 
was. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld was 
schoof hij aan en praatte honderduit. Toen de klanten 
vertrokken waren bleef Sjef achter, ik was nog steeds 
met stomheid geslagen: wat bezielde deze man?”, 
blikt Arjan terug op deze wonderlijke ontmoeting. 
Het hoge woord kwam er vervolgens snel bij Sjef uit: 
Of Arjan dat jaar zijn Sik wilde worden? Compleet 
onverwacht voor Arjan, maar heel leuk en al snel 
volgde het verlossende antwoord: natuurlijk wilde 
Arjan dat.

Sleutelprins 
En zo kon het zijn dat Prins Sjef en Sik Arjan in het 
sleuteljaar 2008/2009 de scepter zwaaiden over het 
Alberger Bokk’nlaand. Dat dit regeringsjaar naar 
meer was gaan smaken bleek in het jaar 2017/2018. 
In de Gemeente Tubbergen werden de Alberger 
Bökke geacht de Sleutelprins te leveren. De even 
beruchte als geheimzinnige Bende van Vier had één 
van hun vertrouwelingen op pad gestuurd om te 
polsen of Arjan Lucas zich voor dit karretje wilde 
laten spannen. Arjan blikt terug: “Het is natuurlijk 
een enorme eer om als Prins te worden gevraagd. 
Om Sleutelprins van de Gemeente Tubbergen te zijn 
is zo mogelijk nog eervoller. Ik heb het met mijn 
vrouw Lilian besproken. We waren er snel uit: doen!” 
Uiteraard hoort bij een dergelijke taak en bijzonder 
jaar ook een Sik waar je van op aan kunt en dat werd 
Evert Haarman.

Bezwete steek 
Het werd een prachtig regeringsjaar. Dat - hoe 
uniek - startte in hartje New York. “Ik had net  
samen met Maurice Sander en Hugo Elshuis de 
marathon volbracht. Dat gaf ons alle drie zo’n 
enorme kick dat ik het geheim niet langer een 
geheim kon laten zijn: ik word zaterdag de nieuwe 
Prins van de Alberger Bökke. Wat was het mooi om 
dit grote nieuws te kunnen delen met hen met wie 
ik zojuist samen iets moois had bereikt. We hebben 
een prachtige foto waar we alle drie op staan met 

een steek op ons bezwete hoofd, legendarisch.” Wat 
volgde was een supergave opkomst bij residentie 
De Vette Bok, een ludieke sleuteluitreiking in het 
Gemeentehuis in Tubbergen en tal van andere 
hoogtepunten waaronder de Gala’s en de Optocht in 
Albergen. “In één woord: geweldig.”

Hoe gewone mensen bijzonder kunnen zijn. Arjan 
Lucas is het levende bewijs. Een man met visie 
zonder over een glazen bol te beschikken. Een man 
die voor het Carnaval geboren lijkt te zijn, waarbij 
het hem niet met de paplepel werd ingegoten. Een 
man die zich jarenlang dienstbaar heeft opgesteld 
voor de plaatselijke kerk en nu hoopt het gebouw 
en de herinnering te kunnen behouden voor de 
gemeenschap. Gewoon een man bij wie de enige 
constante steeds weer de verandering is, hoe 
bijzonder is dat.
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Een halve eeuw 
Residentie 

De Vette Bok



Normaal gesproken vinden de interviews van Borrelproat 
altijd plaats in het café. Dat is nu ook de bedoeling. Thuis 
wordt er al jaloers gereageerd als ze horen dat wij nog even 
de kans krijgen om in het café een biertje te drinken. Ja, we 
missen allemaal de gezelligheid van Morshuis, een spil voor 
jong en oud in onze Albergse samenleving. Uiteindelijk loopt 
het allemaal wat anders en komen ook wij niet in het café 
terecht, maar, eigenlijk nog veel beter, bij Gerard en Sannie 
Morshuis aan de huiskamertafel. Op deze manier kunnen 
we Sannie ook mooi betrekken bij ons interview. En ze heeft 
vele mooie aanvullingen op de heren. We zijn namelijk erg 
geïnteresseerd in de geschiedenis van ‘De Vette Bok’, de 
naam van Café Morshuis in carnavalstijd. Hoewel deze naam 
nu wat minder gebruikt wordt, was het in het verleden een 
echt begrip. Maar nu nog steeds is het ‘Residentie de Vette 
Bok’ bij carnavalsgelegenheden.

Plannen smeden
Vijftig jaar geleden is het Carnaval in Albergen opgericht en 
Gerard Morshuis heeft hierbij mede aan de wieg gestaan. 
’s Nachts om vier uur, na een avond met de middenstanders 
uit Albergen, werd in de oude Boerenleenbank, die toen 
nog in het pand van Morshuis gevestigd was, het plan 
gesmeed. Er werd vervolgens informatie ingewonnen ‘bie 
de kearls van Roord’ in Oldenzaal. Het partnerschap met de 
Glasbloazers is hier geboren en bestaat dus ook al vijftig jaar. 
Direct werd er ook besloten een optocht en gala-avonden 
te organiseren. Deze avonden werden al snel een begrip in 
Albergen, vooral bij de jongeren. Als je niet naar de avond 
kon of wilde, dan ging je naar de ‘afterparty’. De gezelligheid 
vierde hoogtij en ook in de keuken bij Sannie was het een 
dolle bende. Wie honger had ging naar de keuken voor een 
karbonade of een slaatje waar Sannie en Marietje ‘van Poes 
Johan’ de scepter zwaaiden. Sannies ogen beginnen weer 
helemaal te twinkelen als ze over die periode vertelt. Vooral 
omdat het voor velen een afsluiter was van het feest en de 
meesten mooi aangeschoten diep in de nacht nog een laatste 
hap kwamen nuttigen in de keuken. Sannie vertelt: “We 
wann’n good nuchter en we heur’n de mooiste verhaal’n.” 
Uiteindelijk werd het zo’n succes in de keuken dat het steeds 
groter en later werd en uiteindelijk paste het niet meer in de 
keuken.

Strippen
Eigenlijk ging deze ontwikkeling parallel aan het steeds 
groter en massaler wordende carnavalsfeest. De gala-
avonden werden steeds professioneler van opzet en het 
oorspronkelijke dorpsfeest werd langzamerhand een 
regionaal feest waarbij het na de optocht steeds drukker 
werd bij Morshuis. Keerzijde hiervan was wel dat er veel 
werd vernield en dat de zaal en het café voorafgaand aan het 
feest na de optocht helemaal, maar dan ook hélemaal moest 
worden gestript. En zelfs dan werd er nog veel vernield. Dat 
deed zeer begrijpelijk wel veel pijn volgens Gerard. Omdat 
wij van Borrelproat ook nog redelijk veel van de eerste 
periode van het Carnaval hebben meegemaakt is het voor 
ons ook een mooie nostalgische avond. De helft van ons 
borrelproatduo heeft nog regelmatig ’s nachts na de laatste 
gala-avond als lid van de Raad van Elf meegeholpen de boel 
te strippen. 

Belangenverstrengeling 
Gerard vertelt dat hij direct tot erevoorzitter van de 
vereniging werd gepromoveerd en vrije toegang had tot elke 
vergadering, maar nooit bestuurlijk betrokken is geweest. 
Dit wilde hij bewust niet om belangenverstrengeling zoveel 
mogelijk te vermijden. Met weemoed vertelt hij over de 
eerste periode dat de kerngroepleden uit eigen zak de kas 
kloppend maakten als er een minder jaar was gedraaid en 
over hoe de zaal, na een gala-avond, ‘s nachts soms weer 
moest worden omgebouwd voor een bruiloft of helaas zelfs 
voor een begrafenis.

Borrel 
Borrelproat zou Borrelproat niet zijn als er geen borrel bij 
het interview zou worden gedronken. Terwijl de koffiekopjes 
worden afgeruimd snelt Edward even naar Pakhuis Twente 
om met een paar mooie speciaalbieren terug te komen. 
Terwijl de glazen worden gevuld nemen Gerard en Sannie 
een glas fris. Sannie vertelt trots op Gerard te zijn, omdat 
hij als kastelein nooit heeft gedronken en dat nu nog 
steeds niet doet. Hierdoor heeft hij z’n werk ook altijd goed 
kunnen volhouden tot hij de zaak aan Edward en Olga heeft 
overgedragen. Als we hier over doorpraten komen we er 
doorredenerend achter dat het interview niet beter getimed 
had kunnen worden. Gerard en Edward zijn op dit moment 
precies even veel jaren uitbater van De Vette Bok geweest, 
ieder namelijk 25 jaar. Wat Gerard in de eerste 25 jaar heeft 
opgebouwd, is door Edward en Olga verder uitgebouwd in 
de tweede 25 jaar naar het carnavalsfeest dat het nu is. 
Het feest is van de zaal naar de tent verplaatst en het hele 
Carnaval is veel professioneler en groter geworden. Gerard 
en Sannie zijn hier maar wat trots op. Het is allemaal groter 
gegroeid, maar ook zeker aan meer regels gebonden. Dat is 
wel de keerzijde. Edward begint na de Carnaval nagenoeg 
direct met de voorbereiding voor het volgende carnavalsjaar.

Zwijgplicht 
Dat het ook aan de eetkamertafel gezellig kan worden als 
het over het café gaat moge duidelijk zijn. De speciaalbieren, 
inmiddels niet meer weg te denken bij Morshuis, smaken 
prima en de anekdotes worden steeds sappiger. Er wordt 
door Gerard, Sannie en Edward uitgewisseld waar jaren 
over gezwegen is. Soms zelfs tot verrassing van Edward. 
Grappige, ontroerende en sommige niet verder voor de 
buitenwereld geschikte verhalen komen voorbij. Wat deze 
anekdotes zijn? Helaas, we moesten plechtig zwijgplicht 
beloven aan de familie…
Tot slot hopen we dat we elkaar weer snel kunnen treffen in 
De Vette Bok en samen kunnen proosten met welk biertje 
dan ook. Het zou zonde zijn dat de naam veranderd zou 
moeten worden in ‘De Schrale Bok’.

Albergen kan ziene spil nig miss’n en, het zou zo de lijfspreuk 
van onze virtuele Covid-Prins kunnen zijn: Covid-19 geet ’n 
bok nig an ’n stik legg’n! 

Op een regenkoude donderdagavond in november fietsen we door Albergen voor het interview met Gerard en Edward 
Morshuis. Het is opvallend hoe rustig het is in het dorp. Ook café Morshuis ligt er door de coronapandemie wat 
verlaten bij. Binnen brandt echter wel licht en er staan demonstratie kerstpakketten op tafels. Typerend voor 
Edward die zo inventief mogelijk probeert te blijven ondernemen in deze coronaperiode.
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   tappen         buffetten 
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Geert Grootestraat 25 • 7665 AV Albergen• Tel. 0546 433 829
info@paramedischcentrumalbergen.nl • www.paramedischcentrumalbergen.nl

Praktijk voor: 
Fysiotherapie - Manuele Therapie - Echografie - Medische Fitness - Schoudernetwerk Twente

Dry Needling - Shockwave - Rugnetwerk Twente



In memoriam Ben Demmer

‘Nen echten bok kan heel wat loat’n zink’n, vuur at e verzöp’. 
Met deze lijfspreuk kwam Ben Demmer in 1990 op, als één 
van de jongste Prinsen in de geschiedenis van de Alberger 
Bökke. Naast hem zijn Sik Roy Asbreuk, die ons helaas ook 
veel te vroeg is ontvallen. 

Ben overleed op 2 november 2020, op 58-jarige leeftijd. Hij 
was toen al niet meer betrokken bij de vereniging. In 1995 
ging hij in Drenthe wonen en raakte daardoor letterlijk uit 
zicht. Hij kwam jaren later wel terug naar Twente, maar de 
band met de Alberger Bökke was toen al verbroken.

We herinneren Ben als een man met een enorme liefde voor de 
natuur en een grote passie voor het tuinvak. Hij maakte van 
zijn hobby zijn beroep en was daar erg gedreven en bekwaam 
in. Wie kan zeggen dat hij heeft gewerkt in de tuinen van 
paleis Soestdijk en van Johan Cruijff?

Ook buiten zijn werk om was Ben een zeer gedreven man. 
Eigenwijs, recht door zee, maar ook een rasoptimist en een 
enorme vechter. Al in zijn kinderjaren kampte hij met zijn 
gezondheid, maar hij liet zich daardoor niet uit het veld slaan. 
Vele tegenslagen wist hij te overwinnen, maar uiteindelijk 
werd een hersenbloeding hem toch fataal.

Namens de Alberger Bökke wensen wij zijn kinderen Floor en 
Sjors en zijn verdere familie veel sterkte toe. 





VOOR JOUW 
E-COMMERCE AMBITIES.

www.inventus.online







De Opening 
Residentie

Olga Morshuis, Belinda Elshuis, Riny Bijen, José Hofhuis en Truus Schlepers



De Opening 
Residentie
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info@zeelvis-it.nl  
www.zeelvis-it.nl
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• Occasions

• Airco service

• APK keuringsstation

• Onderhoud alle merken

• Schadetaxatie en herstel



Het coronavirus houdt de wereld al maanden in zijn greep. Veel plekken zijn gesloten en feesten, festivals en 
evenementen worden afgelast. Helaas dit jaar dus ook geen Carnaval zoals u dat gewend bent. Geen feest in 
de Noabertent, geen grote, vrolijke Optocht door ons dorp. Maar, er gloorde toch een lichtje aan de horizon, en 
wel in de vorm van dit Bokk’nblad. Want die ligt, zoals ieder jaar, gewoon weer bij u op de mat. Wij gingen op 
bezoek bij twee leden van de organisatie van de Opening Residentie: Truus Schlepers en Belinda Elshuis. Zij 
vertellen ons over hoe het vroeger ging en of er al plannen zijn voor de komende opening. 

De organisatie van de Opening Residentie is in handen 
van een vijftal dames. Naast Truus en Belinda zijn dit Olga 
Morshuis, Riny Bijen en José Hofhuis. Een gezellige club. We 
blikken eerst even terug. Truus: “Vroeger was er begin januari 
in de Residentie een gezellige nieuwjaarsreceptie voor de 
kerngroepleden van de Alberger Bokke. Onder het genot van 
een hapje en een drankje werden er dan leuke herinneringen 
aan het voorbije Carnavalsjaar opgehaald. Maar, er werd ook 
fanatiek meegedaan aan de bingo onder leiding van mijn 
vader (wijlen Henk Kuipers). In de jaren die volgden werd 
het meer en meer een gezellige familiedag, want toen waren 
ook de kinderen welkom die werden vermaakt door middel 
van spelletjes of een leuke film op een groot scherm in de 
garderobe.” 

Truus vervolgt: “Sinds 2003 was er ook de H. Mis, de 
‘Carnavalsmis’. Vanaf dat jaar begon de Opening Residentie 
in de kerk. De Pastor zette dan letterlijk en figuurlijk zijn 
feestneus op en trok zelfs vaak klompen aan. De Acolieten 
kwamen ook vaak uit onze eigen vereniging. Een bijzondere 
mis met de Prins en Sik van de Alberger Bökke en de 
Bokk’n Hörnkes, Cantiamo voor in de kerk en boven ons 
dweilorkest La Bella Bok, die met veel enthousiasme bekende 
Carnavalsliedjes door de kerk lieten schallen. Voor de kinderen 
was er, onder leiding van Belinda, een nevendienst.” Een 
geweldige opening van deze dag en altijd een bijzondere 
dienst die ook door niet-carnavalisten uit ons dorp goed werd 
bezocht. Na de Mis worden bij de Residentie de Prinselijke 
borden onthult en dan naar binnen voor een heerlijke brunch. 
Belinda: “De familie, vrienden en buren van de Prins en Sik 
waren er dan ook bij. Na het officiële gedeelte kon het feest 
beginnen. Ieder jaar was er een afwisselend programma met 
voor ieder wat wils. Zo hebben we ludieke optredens gehad 
van ‘bekende’ artiesten waaronder Frans Bauer, werden 
er spelletjes gespeeld en is er een keer een heuse veiling 
geweest.”  

Evalueren 
Als de Opening Residentie is geweest gaat het vijftal gezellig 
met elkaar uit eten. Op eigen kosten, benadrukken ze lachend. 
Naast dat het gezellig is, is het ook belangrijk om met elkaar 
te evalueren, zo bleek in 2018. Truus: “We kwamen met 
elkaar tot de conclusie dat de Opening Residentie in de loop 
der jaren een beetje uit zijn jasje was gegroeid.” Soms nam 
de Hofhouding zo’n grote aanhang mee, hierdoor werd het 
voor de organisatie moeilijker om het voor iedereen gezellig te 
houden. Belinda: “Het officiële deel is voor outsiders minder 
interessant. En van onze kerngroepleden hoorden we ook 
dat ze het minder gezellig vonden met zoveel ‘vreemde’ 

mensen.” Daarom is na goed overleg in 2019 besloten om 
weer terug te gaan naar een ‘ouderwetse’ Opening Residentie 
met op een andere zaterdagavond een feestavond voor de 
Prins en Sik, hun genodigden en de kerngroepleden. Dit is 
vorig jaar goed bevallen. 

Hoe de Opening Residentie er in 2021 uit gaat zien weten de 
dames nog niet op het moment van schrijven. Er wordt veel 
vergaderd, gepraat en gepland en eventuele datums staan 
ook al vast, maar…. alles onder voorbehoud. Net als veel 
andere activiteiten op het moment. We gaan het zien! 

Bingo
Carnavalsmis
Familiedag
Frans Bauer
Hapje & Drankje

Film
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Giis Bekhuis Metaal & Kunststoffen



  GEVELRENOVATIE  
  DAKKAPEL 
  OVERKAPPING  
  AANBOUW VAN UW WONING  
  TUINDEUREN PLAATSEN 
  KAMER EN SUITE DEUREN 
  KANTOOR-/PRAKTIJKRUIMTE CREËREN 
  LEKKAGE OPLOSSEN 
  VERREIKER VERHUUR 
  TUINHUIS
  PLAFONDS

ONDERHOUD ZONDER GEDOE? 
WIJ WETEN HOE!

Periodiek onderhoud van je huis of bedrijfspand tegen een vast bedrag per maand.
Vraag Milko of Dick naar de mogelijkheden of kijk op www.vastgoedmonitor.nu



Al twee jaar 
een streep door de 
      Eerste Grote 
Carnavalsoptocht van Twente



Normaal gesproken is het in de eerste twee maanden van het jaar alle hens aan dek voor de 
optochtcommissie om de Eerste Grote Carnavalsoptocht van Twente, één van de hoogtepunten in het 
seizoen van de Alberger Bökke, in goede banen te leiden. Draaiboeken worden doorgesproken en 
afgestemd met de betrokken personen, zodat ieder zijn taken weet. En dat zijn er veel! Naast de elf leden 
tellende hoofdorganisatie zijn er de commissies die zorgdragen voor de wagenbezichtiging, het vrijmaken 
van de route en het opstellen van de deelnemers. Telkens een hele klus gezien de omvang die de Albergse 
optocht heeft gekregen en de hoge kwaliteit die wordt nagestreefd. Hoe anders is dat dit jaar...

De anderhalve-
meter-samenleving

Storm 
Dennis



Het Carnavalsseizoen 2020-2021 zal de geschiedenis 
ingaan als het corona-jaar waarin RIVM-richtlijnen veel 
beperkingen met zich meebrachten. In het gedrang van die 
maatregelen sneuvelde ook de optocht. Een beslissing die 
reeds in september in een overleg van de gemeentelijke 
Carnavalsverenigingen werd genomen. “Het is natuurlijk heel 
jammer dat we de optocht niet door kunnen laten gaan, maar 
gezien de regelgeving kon niet anders worden besloten. 
Met name de anderhalve-meter-samenleving laat zich slecht 
rijmen met een Carnavalsfeest”, vertelt commissielid Gérard 
Wagemans. 

En zoals zo vaak komt het ongeluk nooit alleen, want ook door 
de editie van 2020 ging een dikke streep. Toen was het ‘storm 
Dennis’ die het leven uit alle mooie plannen blies. Gérard: “Dat 
was een hard gelag. Waar nu al geruime tijd duidelijk is dat het 
niet door gaat, was dat vorig jaar tot het allerlaatste moment 
ongewis.” In de laatste week voordat de kleurrijke stoet door 
de Albergse straten zou trekken was er crisisoverleg. Gérard: 
“Een week voor de optocht was Walter Lansink bij mij om de 
laatste inspectie van de grote en kleine wagens door te nemen. 
Op dat moment raasde Ciara al over ons land en was er sprake 
van dat meer stormen zich zouden melden. We besloten om 
met het bestuur in gesprek te gaan.” Wat volgde was een 
week met veelvuldig beraad en het angstvallig volgen van de 
weersvoorspellingen. 

Op de zaterdag voor de optocht viel het besluit: het gaat 
niet door! “Een moeilijke beslissing maar met het oog op de 
veiligheid kun je gewoon geen onverantwoorde risico’s nemen. 
We hadden uit voorzorg al een lijst met telefoonnummers van 
de deelnemers en een groep samengesteld wie hen zou bellen 
om de afgelasting te melden en toe te lichten. Ze vonden het 
jammer maar hadden begrip voor de beslissing”, zegt José 
Velthof, al decennialang lid van de Optochtcommissie, over 
dat gedenkwaardige moment. “Het deel van de catering dat 
al klaar was, zoals de broodjes voor de vrijwilligers, hebben 
we meegenomen naar het Noaberfeest. Dat kon gelukkig wel 
doorgaan!”



Dat de hoogmis van de Alberger Bökke moest worden 
afgelast is uniek. Niet eerder in de vijftigjarige geschiedenis 
van de vereniging deed zich dit feit voor. Wel waren er edities 
die stevig op de tocht stonden. Gravend in de archieven 
stuiten we op 1979, het jaar dat de scepter door wijlen 
Prins Johan Kemerink en zijn Sik Johan van der Aa werd 
gezwaaid. Ook bij die editie waren het de weergoden die 
zich roerden. “Het was een behoorlijk strenge winter en op 
de dag van de optocht lag er een pak sneeuw. Met dank 
aan de gemeente is de route op zondag nog vrijgemaakt. 
Eef Blankenvoort reed toen op de sneeuwschuiver en als 
dolletje had hij een fles jenever aan de spiegel gehangen. De 
optocht kon worden gereden. Ik weet nog dat de donkere 
stof op onze prinsenwagen juist heel mooi tot uiting kwam in 
de sneeuw”, haalt Johan van der Aa als herinnering op. Een 
ander spannend moment diende zich in 1991 aan. Destijds 
had de Golfoorlog de wereld in zijn greep en om die reden 
was het ook ongewis of het Carnaval als vanouds kon worden 
gevierd. Vooral door de mogelijke inmenging van Nederland 
in het gewapende conflict. Dat seizoen zat Ron Borgerink op 
de troon met Theo Elshuis aan zijn zijde. Nadat in Brabant al 
optochten waren afgelast, begonnen ook in deze regio de 
zorgen toe te nemen. “Met de Hoogheden uit de gemeente 
Tubbergen kwamen we samen bij Bays in Reutum om te 
beslissen over het wel of niet doorgaan van de optochten”, 
schetst Ron Borgerink de situatie. 

Echter hij peinsde er niet over om de Albergenaren het 
feest door de neus te laten boren. Nederland nam namelijk 
niet actief deel aan de oorlog. “Ik mocht net als de andere 
Prinsen mijn zegje doen en heb aangegeven dat ze konden 
gaan afgelasten maar dat het in Albergen zeker door zou 
gaan! Carnaval is juist een mooie reden om de zin te kunnen 
verzetten.” Een nuchtere en daadkrachtige reactie op een 
reële bedreiging van de optocht. 

Een virus dat corona voorging was de MKZ-crisis, een 
uitbraak van mond-en-klauwzeer. Ondanks dat deze 
veeziekte alleen gevaarlijk is voor dieren stond de optocht 
van 2001 hierdoor wel op losse schroeven. Optochtman 
Walter Lansink over dit gevaar: “Er was toen sprake van dat 
activiteiten moesten worden afgelast om de verspreiding van 
MKZ te voorkomen. De Tukkerstocht is daarom dat jaar niet 
doorgegaan. Gelukkig bleef ons die teleurstelling bespaart.”

Zo zie je maar: rondom de optocht in Albergen is altijd wel 
reuring. Het ene jaar meer dan het andere. Hopelijk zien we 
de pracht en praal in 2022 weer door het dorp trekken. 
Driemaal is scheepsrecht voor de Eerste Grote 
Carnavalsoptocht van Twente!



Transformatie jury
Een gemêleerd gezelschap. Op die manier kan de huidige jury het beste getypeerd worden. De afgelopen jaren 
onderging deze club een transformatie, waarbij Judith Vreeswijk de voorzittershamer opnam. 
Tot en met 2018 was deze verantwoordelijke functie jarenlang in de bekwame handen van Harrie Scholten. “We zijn 
destijds een andere weg ingeslagen en proberen nu zoveel mogelijk met een vaste groep juryleden te werken die 
volledig onafhankelijk is. De zestien personen zijn woonachtig in veel verschillende dorpen en de voorzitter komt 
niet meer uit onze vereniging”, licht Gérard Wagemans toe. Hij is de jurybegeleider vanuit de Optochtcommissie. 
“Ieder jurylid toetst de algemene indruk van elke deelnemer en verder wordt met twee leden een apart onderdeel 
beoordeeld. Zo wordt gekeken naar techniek, kleur, act, show en muziek, kleding en grime én afwerking van het 
schilderwerk. Voorheen deed een groepje de jurering van de deelnemende kinderen en een ander groepje die van de 
grote en kleine wagens.
”Dus niet alleen de deelnemers stijgen jaarlijks naar grotere hoogte, ook de jury van de Albergse optocht wint aan 
professionaliteit." 



 
 
 

 

 
Uw adres voor  bloemen en planten, rouwwerk, bruidswerk en workshops  
Markten:  

● Donderdag Almelo  
● Vrijdag Albergen 
● Zaterdag Almelo 
●  

            Tel: 06-57591971 / mail: bloemenstalharink@hotmail.com 

 



De naam roept bij velen nog altijd warme gevoelens op: Gait 

oet ’t Klooster. Onlosmakelijk verbonden aan De Alberger 

Bökke en Carnaval, hoewel zijn talent en typisch nuchtere 

Twentse humor hem ook daarbuiten een ongekende 

populariteit bezorgden. Het is dit jaar 25 jaar geleden dat 

Gerard Kemerink is overleden. Tijd voor herinneringen en 

een ode.

Het is maar even zoeken op Google of YouTube en de 

conferences van Gait oet ‘t Klooster zijn te zien. Een aanrader 

voor hen die hem nooit live hebben meegemaakt. De grappen, 

over de juffrouw in de klas of de glazenwasserij, zijn nog altijd 

even sterk en een bewijs van zijn talent. Dat talent om grappen 

te bedenken was er wel, maar de vaardigheid om het goed 

over te brengen was er niet. De stille boerenzoon, zoals hij in 

een artikel over plattelandskomieken in Panorama uit 1977 

wordt genoemd, ging een cursus ‘Spreken in het Openbaar’ 

volgen. Een goed besluit, want daarna ontpopte hij zich tot 

de unieke grapjas van Twente. Hij durfde ook voor grotere 

gezelschappen zijn grappen te brengen en bovendien was hij lid 

van toneelvereniging Concordia. Hij speelde meerdere malen de 

hoofdrol in de jaarlijkse voorstellingen en leerde zo ook langere 

teksten te onthouden.

Prins Gait i
Het Carnaval in Albergen was het startpunt voor zijn verdere 

carrière. In 1971, toen De Alberger Bökke werd opgericht, werd 

Gait lid van de Raad van Elf, twee jaar later was hij Prins Gait I 

met als lijfspreuk ‘Hool ie van Carnaval, vier ’t in ’n bokk’nstal’. 

Met name de optocht, vanaf de Prinsenwagen uitkijkend over 

het Alberger narrenvolk, was voor hem een hoogtepunt. Als 

buutredner heeft hij 25 jaar lang opgetreden tijdens de gala-

avonden. Ook verzorgde hij samen met Wilma het ‘Wel en Wee’ 

als Gaads en Hanna. Waarbij hij trouwens niet naliet om er flink 

op los te improviseren waardoor Wilma soms even van de wijs 

raakte. 

Tijdens de voorbereidingen op de gala-avonden was Gait 

onmisbaar. Hoewel hij zelf zijn buut al klaar had, wist hij voor 

en achter de coulissen een ontspannen sfeer te scheppen en, 

niet onbelangrijk, iedereen te motiveren en moed in te spreken. 

Later, in 1993, als Sjoerd Olde Monninkhof stopt als aanjager, 

inspirator en spreekstalmeester van het Carnaval en de gala, 

wordt in ‘Oma’s kamertje’ al snel door een commissie van wijze 

mannen Gait aangewezen als opvolger. Een rol die hij met verve 

heeft vervuld.

Gait oet ’t Klooster
           Tijd voor herinneringen 



Komisch talent 
Zijn humor en talent bleven niet beperkt tot Albergen. Gekleed 

in boerenkiel, zwarte broek, pet en bonte boerenzakdoek, wordt 

hij meer en meer gevraagd om op te treden. Personeelsfeesten, 

bruiloften, het vrouwengilde of de voetbalvereniging; Gait oet ’t 

Klooster zorgt dat het feest een succes wordt met zijn verhalen en 

anekdotes. Zijn roem, bekendheid en komische talent ontstijgt 

zelfs de Twentse regio en naast zijn werk bij Machinefabriek 

Bouman als bankwerker en later chauffeur, staat Gait oet ’t 

Klooster wekelijks op het podium. 

Hij is 33 jaar als Gait’s alter ego wordt toegevoegd aan ‘Twente 

Plat’ dat mede op initiatief van de Twentsche Courant tot stand 

was gekomen. Samen met Fons Platenkamp, Mans en Graads 

en Duo Christenhusz werd Twente letterlijk en figuurlijk plat 

gespeeld. De revue met sketches, humor en muziek wordt in 

die jaren ongekend populair en leidt ook tot een plaat die wordt 

opgenomen bij Ivory Towers van Fred Rootveld op Tusveld bij 

Almelo.  In 1978 volgt nog een plaat met de Bokk’n Jagers en de 

Vénte van de Smit: Bokk’n Kuur’n. 

In 1987 werkt Kemerink ook mee aan Twente Lacht en zingt; 

een grote Twentse revue die loopt van januari tot en met april. 

Vijf jaar later, in 1992, volgt dan een Rondje Twents met naast 

Gait oet ’t Klooster ook Mans en Graads, Fons Platenkamp, Alwie 

Kroeze en Ans Loohuis op accordeon. 

onGecomPliceerd vermaaK 

Onder de vele optredens, de successen en de aandacht bleef 

Gait gewoon Gait. Na de optredens vertrok hij meteen weer naar 

Albergen waar hij zich met zijn vrouw Wilma en zijn kinderen 

Hans en Ellen thuis voelde. Hij bleef bescheiden, stond voor 

iedereen klaar, bleef een trouw kerkganger en zorgde voor zijn 

kippen en koeien. De stille boerenzoon, geboren in een gezin 

met vier broers en vier zusters, had waarschijnlijk nooit aan een 

carrière als humorist en conferencier gedacht. Maar zijn talent 

om grappen te vertellen en het publiek aan het lachen te brengen, 

moest er vroeg of laat wel uitkomen: in de beste Twentse traditie 

van nuchtere, droge humor. 

In 1996 overlijdt Gait Kemerink op 49-jarige leeftijd. De erfenis 

die hij achterlaat als Gait oet ’t Klooster is er één van weemoed 

aan tijden dat het leven minder jachtig was, mensen nog konden 

genieten van een avond ongecompliceerd vermaak, zoals de 

ondertitel van één van de revues luidde. En bovendien internet 

en social media niet het dagelijkse ritme bepaalden. Daarover had 

Gait trouwens met zekerheid een paar goede grappen gemaakt…
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Staalconstructies 
voor bouw, industrie
en particulier

Galgenveld 5       7631 BS Ootm
arsum

       info@
zeelenbergm

etaal.nl       0541-295034

•  Constructies voor bedrijfshallen,  
kantoren & woningen

• Stalen deuren en kozijnen

•  Leidingbruggen, bordessen en frames  
voor de industrie

• Trappen en hekwerken

zeelenbergmetaal.nl 



Groothandel- en kennispartner 
voor LED verlichting en
zonnestroom systemen

Adviseur in duurzame 
verlichting voor uw 
werk- en sportomgeving.

Adviseur in 
hoogrendement Zon-PV 
systemen
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Tegelzetbedrijf
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OUDE GEERDINK

Degelijk 
tegelwerk voo
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een sche
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s!

Molendijk 43
7665 VA  Albergen
Tel.: 0546 - 441917
Fax 0546 - 441917

Mob. 0653 - 192894

www.brudas.nl

Hoofdstraat 47a, Albergen
Tel. 0546 44 14 31

De groe(n)ten van Brudas



En toen werd het stil… Woorden die ondubbelzin-
nig van toepassing zijn op Henk Geelen.
Geluidsman van het eerste uur. Hij overleed op 9 ja-
nuari 2021, enkele dagen voor zijn 81e verjaardag.

Henk was onlosmakelijk verbonden met de Alber-
ger Bökke. Een man van weinig woorden, die liever 
de geluidsboxen liet spreken. Vele Carnavalswagens 
werden door Henk van de benodigde apparatuur 
voorzien. Maar we kennen Henk vooral van het gala. 
Iedere artiest, in de jarenlange historie van het gala, 
kreeg door hem de microfoon opgespeld. Steevast 
met zijn sigaar in de mond, die driftig heen en weer 
ging, wanneer het geluid niet naar zijn zin was. 

Het gala werd door de jaren heen alsmaar groter en 
professioneler en de geluidstechniek werd daarin 
steeds meer een cruciale factor. Henk speelde daar 
vakkundig op in, waarbij hij na verloop van tijd hulp 
kreeg van zijn zoon en later zijn kleinzonen. Twee 
generaties, op wie Henk de passie voor het vak over-
droeg. Trots op zijn opvolgers, trad Henk iets meer 

op de achtergrond, maar hij bleef  letterlijk de man 
aan de knoppen. Groot was zijn verdriet, toen zijn 
oogappel Duncan in 2016, op de ochtend na de eerste 
gala-avond, tragisch verongelukte. Een klap die Henk 
nooit te boven kwam.
  
Om deze grote man achter de schermen een keer 
in de spotlights te zetten, moest de Galacommissie 
een list bedenken. Voor een eerbetoon zou Henk, in 
al zijn bescheidenheid, het podium niet opkomen. 
Aan het einde van zijn buut, begon Jeroen Bekke te 
playbacken, alsof  het geluid wegviel. Binnen tien se-
conden stond Henk naast hem, om het vermeende 
probleem aan de microfoon te verhelpen. Die kans 
werd benut om hem in het zonnetje te zetten, voor 
zijn jarenlange inzet.

Ook tijdens het afgelopen gala was er een eerbetoon 
aan Henk. Prins John en zijn hofhouding verkozen 
hem tot Superbok van de Alberger Bökke. Een on-
derscheiding die hij dubbel en dwars verdiende en 
zichtbaar ontroerd in ontvangst nam. 

Henk, we zijn jou enorm dankbaar voor alles wat je 
voor de Alberger Bökke hebt gedaan. Je bent én blijft 
onze Superbok.

Bestuur, leden en Galacommissie
Alberger Bökke

Vakkundig
Passie
Superbok

In liefdevolle herinnering

Henk Geelen



Stel je eens voor… Een gala, waarvoor je niet in een lange rij hoeft te zitten om plaatsen te bespreken. Geen barre tocht, 

door weer en wind, om naar de Residentie te komen. En ook niet, midden in de nacht, al slingerend huiswaarts hoeven 

keren! Dat zou toch helemaal geweldig zijn? 
Tot op heden was dit slechts een ultieme droom, een utopie. 
Maar we hebben fantastisch nieuws, corona maakt het mogelijk. 
Het gala van de Alberger Bökke gaat online en wij kunnen die 
thuis vanuit onze luie stoel bekijken. Weliswaar geen nieuwe op-
tredens, maar wel een scala aan stukken uit de ‘oude doos’. Voor 
de jongeren misgelopen hoogtepunten en voor de ouderen een 
feest der herkenning. Iedereen blij!

Gepensioneerde en door corona aan huis gekluisterde commis-
sieleden hebben dertig jaar aan archiefbeelden bekeken en daar 
een selectie uit gemaakt. Beeld en geluid moesten van voldoen-
de kwaliteit zijn en de compilatie moest een weergave worden 
van de gehele periode en recht doen aan de vele artiesten die 
sinds 1990 op de planken hebben gestaan. Bij voorbaat een on-
mogelijke opgave. 

De kijker zal vele bekende toppers te zien krijgen, maar zich waar-
schijnlijk ook afvragen waarom andere artiesten niet aan bod ko-
men. De reden is simpel: Albergen had en heeft teveel talent om 
in pakweg anderhalf uur weer te geven. Een luxe probleem dus. 

De geluidstechnici van de gala zorgen, ook in deze digitale versie 
van de gala, voor een professionele weergave van de vele buuts, 
sketches, dansjes en muzikale intermezzo’s. De 2 J’s, Judith (Olde 
Monnikhof) en Job (Kreuwel), zullen deze vakkundig aan elkaar 
praten. Dat daarmee de presentatie in goede handen is, hebben 
we in de gala van 2020 kunnen zien. Hun eerste gezamenlijke 
optreden was meteen een succes. Doorgewinterde schrijvers van 
de galacommissie, zullen de 2 J’s ondersteunen. Een prima mix 
van jong en oud talent.

President Johan Bouhuis zal de digitale gala openen en daarbij 
kort terugblikken op 
het afgelopen jaar. Daarbij wordt ook stilgestaan bij de leden die 
ons zijn ontvallen.

Laat je verrassen door wat er daarna gebeurt. Het belooft in  
ieder geval een memorabele avond te worden. En wat het 
mooiste is? Na afloop kun je rechtstreeks het nest induiken!

Online gala met de mooiste 

bokkenkuren
Live-stream zaterdag 6 februari, vanaf 20.00 uur

Benieuwd naar h
et prog

ramma?

Bekijk dan de flyer, d
ie aan dit 

Bokk’nblad is toegev
oegd.

Daarop staat ook hoe
 je op

de live-stream in kunt loggen. 

Benieuwd naar het pr
ogramma?

Weet je er ook thuis een feest van te maken? 

Met of zonder ballonnen en serpentines? Verkleed of 

gewoon in je huispak? Maak een foto en deel het met 

ons via Facebook. De meest ludieke inzending ont-

vangt een cheque van €22,22! 

Wie wordt
 de supe

rbok?

Prins John en Sik Bob re
iken live in de uitzen-

ding 
de onderscheidin

g uit aan de ‘superbok 2021’. 

Als corona het toela
at, zullen de Preside

nt 

en voorzitter 
van de Alberger Bö

kke de 

Hoogheden vergezellen. 

Blijf dus vooral thuis, misschien staat dit 

gezelschap straks wel bij jou aan de 

voordeur!  

Zin aan een bitterbal?

Geen probleem, ‘de scooterboys’ van 
de Residentie brengen ze graag aan huis. Lees 
in de flyer hoe je ze kunt bestellen.

Noh nooit van gait oet 
klooster gehoord of gezien?

Dan is dit dé kans om wat aan dat gemis 
te doen. En voor de ouderen, die deze coryfee 
van de Alberger Bökke nog wel hebben 
meegemaakt: wedden dat je weer ouderwets 
om hem zult lachen?     
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Bornerbroeksestraat 155 
7601 BG Almelo

hegemanbouwgroep.nl

Boekeloseweg 123
7553 DM  Hengelo

Marconistraat 1
8013 PK  Zwolle

Hegeman Bouwgroep wenst 
‘De Alberger Bökke’

een fantastische carnaval!

Alaaf

 
Steenkampsweg 12a
7665 RA Albergen
06 5492 7850

info@tspd.nl
www.tspd.nl

TSpD
Technical Solutions plus Design

- 3D pipingdesign / leiding- / installa�e-ontwerp.
- Scannen technische installa�es.
- Scannen monumenten en objecten.
- Laserscannen van gebouwen en staalconstruc�es.
- 3D visualisa�es omgevingsobjecten.
- Conversie laserscan naar BIM en 3D CAD. 
 

www.laserscannen.nlIn polonaise naar
Kachelhuis Keemers

Hoofdstraat 18
7625 PD Zenderen
Tel.: (074) 267 25 55
www.kachelhuis.nl
info@kachelhuis.nl

Dealer van alle gerenommeerde merken!

In polonaise naar
Kachelhuis Keemers

Hoofdstraat 18
7625 PD Zenderen
Tel.: (074) 267 25 55
www.kachelhuis.nl
info@kachelhuis.nl

Dealer van alle gerenommeerde merken!

In polonaise naar
Kachelhuis Keemers

Hoofdstraat 18
7625 PD Zenderen
Tel.: (074) 267 25 55
www.kachelhuis.nl
info@kachelhuis.nl

Dealer van alle gerenommeerde merken!

Hoofdstraat 18 - 7625 PD  Zenderen
Tel.: (074) 267 25 55

www.kachelhuis.nl - info@kachelhuis.nl
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Oude jaargangen gezocht voor 
jubileumeditie Bokk’nblad 44 keer 
Bokk’nblad, we zijn toch niet gek? Als redactie scoren we beter met letters. Maar een rekensom op de dag 
van de deadline leert ons dat we in dit maffe coronajaar nota bene een dik jubileum van het 
Bokk’nblad mogen vieren. 44 keer bloed, zweet en tranen om als redactie, samen met al die sponsoren en 
loyale Albergenaren, een steeds weer dikker en hilarischer Bokk’nblad in elkaar te timmeren. 44 keer 
hebben we letterlijk geschiedenis geschreven en een blijvende herinnering aan het betreffende 
carnavalsjaar gemaakt. Ware collectors items! 

Help ons aan de missende jaargangen
Als redactie hebben we niet alle 44 exemplaren in onze collectie. Dus doen we een beroep op jullie, allertrouwste 
Bokk’nwormen! Ben of ken jij zo’n dwaas die alle Bokk’nbladen op jaartal gesorteerd in de kast heeft staan? Ok, een 
stoffige doos op zolder rekenen we ook goed. Help ons dan onze reeks compleet te maken, zodat we ze volgend jaar 
kunnen laten shinen in de jubileumeditie van het Bokk’nblad. 

okk'nwormen opgelet

1978   

Prins Jan 1, 

Jan Scholten 

op Reimer

1979  

Prins Johan 1, 

Johan Kemerink

1986  

Prins Gerard 1, 

Gerard Ensink

1987  

Prins Wil 1, 

Wil Veenstra

1988  

Prins Gerard II, 

Gerard Mensink

1989  

Prins Harrie III, 

Harrie 

Rikmanspoel

1990  

Prins Ben 1, 

Ben Demmer 

1991  

Prins Ron 1, 

Ron Borgerink

1982   

Prins Jan II, Jan 

van der Aa

1983   

Prins Eddy 1, 

Eddy Borgerink



De nevenstaande uitgaven missen we. Heb jij er één of meer thuis? Laat het 
ons weten via marga@foto-visschedijk.nl of geef ze af bij Marga Visschedijk, 
Zenderseweg 68a. We bewaken ze met ons leven en zweren dat je ze voor de 
maximale uitleentermijn verstrijkt weer terug hebt.  
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Van Koersveldweg 6
7665 SG Albergen
Tel. 0546 - 449010

Eenhuisstraat 6
7665 PZ Albergen
Tel. 0546 - 480160

Past. Boddestraat 16
7666 LB Fleringen
Tel. 0546 - 621954

WWW.TASCHESTAALBOUW.NL  •  0546 - 449010





Handen in de lucht 
voor de Albergse 
Thuiszorg!

‘De Zorg’ krijgt in coronatijd een dikke duim, een pluim en een groot applaus van heel Nederland. We denken 
vaak meteen aan de verpleging, de artsen in het ziekenhuis en de huisartsen, maar wat te denken van de 
harde werkers in de thuiszorg? Iedereen kent wel iemand die hulp krijgt, of gekregen heeft, van één van de 
drie thuiszorgorganisaties uit Albergen. Daarom in deze bijzondere tijd, speciale aandacht voor de Buurtzorg, 
TMZ en ZorgAccent uit Bokk’nlaand. 

ZorgAccent
ZorgAccent is de eerste naam van onze bezochte zorgorganisatie in Albergen. Deze grote organisatie, uit Noord-
West Twente, heeft een team met acht dames en hun kantoor is eveneens gevestigd in het gezondheidscentrum 
aan de Hoofdstraat 51 in Albergen. 



Handen in de lucht 
voor de Albergse 
Thuiszorg!

Marlies, Esther, Imme, Jolanda, Betsie, Daniëlle, Karin en Paula hebben wel een mannelijke invalkracht en ook 
nog een stagiaire. Ze zijn een zelfsturend team en zorgen samen voor het rooster. Ze nemen samen beslissingen 
en zijn dag en nacht bereikbaar. 

Volgens Paula en Karin, die de vragen in het interview beantwoorden, is zelfredzaamheid bij de cliënten heel 
erg belangrijk. Wanneer iemand zorg vraagt, dan wordt er goed gekeken naar de thuissituatie. De wensen van 
de cliënten zijn het belangrijkst. Zij moeten de regie houden. Er is goed contact met de huisarts en de zorg 
moet natuurlijk verantwoord zijn tegenover de zorgverzekeraar. In principe wordt niemand geweigerd voor zorg. 
ZorgAccent is ook achterwacht voor de huisartsenpost. Als er urgente zorg nodig is tussen 17.00 en 7.00 uur, dan 
komen de dames bij de cliënten langs. Ze doen dit samen met de andere teams van ZorgAccent uit de gemeente 
Tubbergen.

Tussen de diverse zorgteams zit weinig verschil. Ze zorgen allemaal voor de algemene zorgbehoeften, zoals 
wond-, stoma- en terminale zorg, het toedienen van injecties en het geven van medicijnen. ZorgAccent Albergen 
heeft een kleiner gebied dan de andere twee teams. Het was ook het eerste team dat zich in Albergen gevestigd 
heeft. De verpleegkundigen zijn gediplomeerd en de onderlinge samenwerking is goed. Ook heeft ‘Albergen’ 
een wondverpleegkundige in het team. Hier kunnen de overige ZorgAccent-teams uit de gemeente Tubbergen 
gebruik van maken. “We zijn allemaal bevoegd, maar we moeten wel bekwaam blijven”, is het motto. Daarom 
worden er studies en cursussen gevolgd.

In coronatijd moet iedereen een tandje bijzetten, want het kost gewoon meer tijd, aldus Paula en Karin. Bij 
vermoedelijke klachten van cliënten, moeten maatregelen worden genomen. Naast het mondkapje en hand-
schoenen, worden een mutsje, schort en overschoenen gedragen. “We zien er soms nét uit als maanmannetjes”. 
Gelukkig is er nu materiaal genoeg. De dames hebben een flesje desinfecterend middel in hun zak en zorgen 
ervoor, dat ze nóg hygiënischer werken.

Door Covid-19 kunnen de dames van ZorgAccent Albergen helaas geen carnaval vieren. In het verleden hebben 
ze hun kantoor (destijds gevestigd aan de Geert Grootestraat) wel versierd. We hopen ze in de toekomst weer te 
kunnen zien langs de optocht!

Contact ZorgAccent Albergen
albergen@zorgaccent.nl / 06 228 693 34



BuurtZorg

Het team van Buurtzorg Albergen bestaat uit elf dames met een vast dienstverband en 
enkele oproepkrachten. Marga, Josephine, Maria, Mariët, Melanie, Henriëtte, Bente, 
Monique, Kim, Polina en Miriam zorgen als team voor de cliënten in het wijkgebied 
Albergen, Reutum, Fleringen, Harbrinkhoek en Mariaparochie. Bij het interview waren 
Bente Eerdman en Melanie Mensink aanwezig.

De dames van Buurtzorg zijn te herkennen aan het blauwe logo op hun witte uniform, 
want met mondkapje en handschoenen is iedereen gelijk! Het is bijzonder te noemen 
dat Buurtzorg geen managers heeft. De organisatie is zelfsturend. Het team maakt zelf 
het dienstrooster, lost problemen op en neemt belangrijke beslissingen. Dit is ook de 
kracht van Buurtzorg. 

Alle medewerkers zijn uitgerust met een gedegen opleiding, waardoor ze alle  
technische handelingen mogen verrichten. Tevens is er gelegenheid tot het volgen  
van opleidingen. Dit wordt door Buurtzorg goed georganiseerd. Zo kan iemand na de 
mbo-opleiding, ook een hbo-studie volgen. 



Handen in de lucht 
voor de Albergse 
Thuiszorg!

De afwisseling in het werk vinden de dames van het Buurtzorg-team één van de fijnste 
aspecten van hun beroep. De meest voorkomende handelingen die ze verrichten bij hun 
cliënten zijn het wassen en aankleden, het verzorgen van medicatie en de verzorging 
van wonden, stoma of katheter. Natuurlijk is er goed contact met de huisarts. Deze is 
vaak ook betrokken bij de verwijzing naar een thuiszorgorganisatie. Men kan natuur-
lijk ook zélf contact opnemen. In het laatste geval, kan men een telefonische afspraak 
maken. 
Op de vraag, of het team wel eens samen carnaval gevierd heeft, wordt lachend gezegd, 
dat dit niet mogelijk is, want er moeten altijd mensen beschikbaar blijven voor de thuis-
zorg. Tijdens de optocht is het soms wel moeilijk om de cliënten te bereiken, maar er 
is altijd een oplossing gevonden. “We moeten in alle opzichten creatief blijven”, aldus 
het gemotiveerde buurtzorgteam, waarvan het kantoor gevestigd is in het gezondheids-
centrum aan de Hoofdstraat 51. 

Contact Buurtzorg Albergen
albergen@buurtzorgnederland.com /06 533 437 



TMZ
De letters TMZ staan voor Trivium Meulenbelt Zorg. Het team 
in Albergen bestaat uit acht in het felgroen geklede dames. 
Magda, Monique, Annie, Cathy, Miriam, Debbie en Esmee zijn 
de vaste teamleden en ze zijn allemaal trots op hun vaste inval-
lers: Therodia, Marieke en Iris. Daarnaast is een drietal wijk-
verpleegkundigen aangesteld, die de nachtdiensten voor hun 
rekening nemen. Naast aanbevelingen van het ziekenhuis en 
de huisartsen is er natuurlijk de persoonlijke aanbeveling om 
thuiszorg te nemen van TMZ. 

Handen in 
de lucht voor 
de Albergse 

Thuiszorg!



Het TMZ-team is, evenals de andere twee thuiszorgorganisaties in Albergen, zelfsturend. Iedereen 
heeft zijn eigen taak en kan zelfstandig werken. Debbie is samen met Esmee aangesteld om de groep 
aan te sturen en zijn verantwoordelijk voor het maken van een rooster. Helaas kunnen ze in coronatijd 
niet samen vergaderen in hun kantoor in het gezondheidscentrum. Dit wordt dus digitaal gedaan. 

Tijdens hun werk, en vooral in de Covid-periode, zijn er veel protocollen. TMZ heeft hiervoor een 
‘Dipper’. Deze persoon geeft deskundige infectiepreventie. Zo weten de dames van TMZ bijvoorbeeld 
hoe ze moeten omgaan met het dragen van beschermende middelen, zoals handschoenen, plastic 
schorten met mouwen, mondkapjes enzovoort.
 
Naast de vakantieperiodes is de coronatijd erg druk. Met name het invullen van het rooster is een 
uitdaging. Ook kan er geen uitwisseling met collega’s uit de regio plaatsvinden. 
Ondanks alles vinden de teamleden van TMZ het dankbaar werk om zorg te kunnen geven aan men-
sen, zodat zij in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven. De cliënten zijn ook blij met de wijk-
verpleegkundigen. Dat laat iedereen ook wel weten. “We kunnen overal wel koffie gaan drinken met 
een beschuit en als we de snoepjes allemaal moeten opeten, dan worden we vierkant”, aldus één van 
de dames van TMZ.

Bovendien worden we, vooral bij de oudere cliënten, verwelkomd in een superverwarmde kamer. Het 
lijkt altijd zomer met de thermostaat op 25 graden! Niettemin blijven de teamleden altijd opgewekt 
en zijn zij allemaal gek op carnaval. Dat kan ook niet anders, want RTV-Oost is zelfs getipt, om de 
optochtuitzending te maken vanaf het dak van hun kantoor.

Contact TMZ
wijkverplegingalbergen@triviummeulenbeltzorg.nl / 06 236 214 91
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Email: wilfried.masselink@hotmail.com
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Bij ons is het 7 dagen in de week feest!

Dé eetwinkel voor iedereen

DEn DRIJVER
V I S H A n D E L

de enige echte

Hinvertsweg 23
7665 AW Albergen
Tel.: 0546-570550
Mobiel: 06-22393377
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Zou je al maanden voor het Bokk’nblad op de mat valt willen 
weten welke onderwerpen aan bod komen?  Dan bieden wij je een 
geweldige kans: meld je aan als schrijver of corrector en je krijgt 
een behoorlijke inkijk nog voor het blad de drukpers opgaat. Het 
Bokk’nblad is namelijk op zoek naar nieuwe schrijvers 
en correctoren. En nu niet denken dat kan niet waar zijn, deze 
editie puilde ook weer uit, net als die daarvoor en daarvoor en….. 
Geen gekke gedachte hoor, maar een aantal van onze vaste waar-
des kiest voor de verrassing op de mat en stopt met schrijven. 
Neem van ons aan dat die stap enger is dan toetreden tot het illus-
tere gezelschap van schrijvers en correctoren. Het enige 
wat we daarvoor vragen is een vlotte pen en/of gedegen Ne-
derlands. Beschik je daar niet over dan is er nog een escape, aj’ 
onmeunig good Twents kunt schriev’n maj ok met doon!

Interesse: mail naar……

marga@foto-visschedijk.nl



BOUW ?

BESLUIT IBZ

BOUWBESLUIT

REKENWERK

CONSTRUCTIE

TEKENWERK

GELUIDSWERING

WONINGBOUW

BOUWADVIES

RENOVATIE

UTILITEITSBOUW

IBZ Albergen Bouwtechnisch Adviesbureau
IBZ Albergen probeert zich te onderscheiden door een persoonlijke, 
klantgerichte doch professionele wijze van adviseren. Door een effi ciënte 
benadering en het bedenken van eigentijdse en creatieve oplossingen, 
wordt er een compleet produkt afgeleverd. 

In hoofdzaak bestaan onze werkzaamheden uit het ontwerpen van draag-
constructies van bouwwerken. De opdrachten varieren van kleinschalige 
verbouwingen in de woningbouw tot complexe staal- en betonconstructies 
in de utiliteitsbouw.

0546 54 50 50      info@ibz-albergen.nl      WWW.IBZ-ALBERGEN.NL

8748 IBZ AD Bokk'n Blad.indd   1 24-11-2008   16:41:19

Dorpshuis De Danne beschikt over en bar en zaalruimte voor 100 personen, 

waarbij men vanuit de bar ook wedstrijden kan volgen in de grote sporthal.

Pachter van de bar is v.o.f. De Kast, Luuk Steenbeke en Hans Kamphuis. 

De bar in het dorpshuis is ’s avonds geopend en kent een gezellige sfeer. 

Voor het bespreken van de bar, vergaderzalen of losse uren in de sporthal 

kunt op contact opnemen met Luuk: 06 822 581 88, of Hans: 06 827 975 78.

V.O.F. DE KAST • REFTERSTRAAT 3 • 7665 AB ALBERGEN • WWW.DEDANNEALBERGEN.NL

• meer assortiment

• ruimere winkel 

• postNL service

• prettiger winkelen

ma t/m vrij  08.00-20.00 uur
zaterdag  08.00-19.00 uur
zondag  12.00-17.00 uur

• zelfzorggeneesmiddelen

• volop GRATIS parkeergelegenheid

• bezorgdienst

• zelf verse jus d’orange tappen

• coop.nl & pick-up point

• ko�etafel

• ambachtelijke bakkerij

• geldautomaat

JOUW SUPERMARKT 

IS ER FLINK OP 

VOORUIT GEGAAN

Coop Munster
Zenderseweg 8 Albergen

Openingstijden



Heel 
Albergen 

Bakt
Uit kort onderzoek blijkt dat menig albergenaar 

maar wat graag in de keUken staat. 
bij velen van ons is deze hobby gedUrende 

de pandemie flink Uit de hand gelopen. 
voor de één is het pUUr ontspanning en voor de ander 
zorgt het jUist voor verbinding in de tijden waarop een 

mens dat het hardst nodig heeft. de redactie ging langs bij 
drie albergenaren voor wie het bakken en koken allang 

geen hobby meer is.

gewoon, om eens te lUisteren naar hUn gedrevenheid, 
inspiratie én natUUrlijk om te proeven.

Iedere geïnterviewde heeft speciaal voor dit item iets lekkers gemaakt voor de redactie. 
Of… nou ja, eigenlijk voor de foto, maar wij waren natuurlijk 
van de partij toen de foto’s werden genomen. Wat toevallig!
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Evi & Marieke 



Wellicht heeft u ze al wel eens voorbij zien komen 
op Facebook of  de Instagram-pagina ‘De Albergse 
Zoetigheid’: De zelfgemaakte taarten van Evi Bossink-
Brughuis en Marieke Lage Venterink. Wij zagen de 
kunstwerken in ieder geval voorbijkomen en dat 
gaf  aanleiding tot een interview voor het item ‘Heel 
Albergen bakt’. Als we binnenkomen zien we meteen 
al prachtig versierde cupcakes staan en twee dames 
die zonder schort hebben gebakken. Hoe we dat 
weten? De roze kleur van de cupcakes is overduidelijk 
te vinden op de kleding van Evi. Oeps! Een heerlijke 
binnenkomer. We beginnen het interview met (hoe 
kan het ook anders) eigengemaakte lekkernijen en 
een heerlijke cappuccino. 

Evi komt van oorsprong uit Geesteren en Marieke uit Zenderen. 
Beide dames wonen al jaren in Albergen, omdat ze hier de liefde 
hebben gevonden. Via de kameradengroep van hun mannen 
hebben ze elkaar leren kennen. Beiden koken en bakken graag. 
In maart 2020 heeft Marieke haar eerste ‘drip-taart’ gebakken 
voor haar schoonzus. “Ik heb Evi gevraagd of  ze me wou helpen 
met versieren van de taart”, zegt Marieke. Evi: “Dat vond ik 
hartstikke leuk en toen is het eigenlijk allemaal begonnen.” 

Duidelijke taakverdeling
“Het meeste werk doet Marieke en het leukste werk doe ik,” 
vertelt Evi ons, als we vragen hoe de taakverdeling is. Voordat 
we alle ins en outs te horen krijgen over het bakken en versieren 
van zo’n ‘drip-cake’, gooit Marieke eerst al haar kastjes open. 
Zij zorgt ervoor dat alles in huis is voor het bakken. Dan denkt u 
vast: een taartblik, meel, wat kleurtjes, versiering en dan zijn we 
er wel. Nou, wij kunnen u vertellen dat we onze ogen uitkeken 
toen de kastjes opengingen. Nog meer verwonderd waren we 
toen uit de berging ook nog wat dozen tevoorschijn kwamen. 
Van blikken tot allerlei kleuren ‘drip’ en van glitter-droppings 
en spuitzakken tot aan speelgoedboerderijdieren. U kunt het 
zo gek niet bedenken of  deze dames hebben het in huis. Evi: 
“Marieke is van hoe meer hoe beter en ik ben een pietje precies 
als het gaat om de versiering van de taart.” Met ons oog op alle 
ingrediënten op tafel snappen we dit volledig.

Bakken en kloppen
Ze maken het beslag voor de taarten helemaal zelf  en ook de 
vulling komt van eigen hand. Evi vertelt ons dat ze ongeveer twee 
uur bezig zijn met het maken van een taart. “Hier zit dan wel 
veertig minuten oventijd in, maar in die tijd kloppen we alvast 
de vulling.” Stef  (de vriend van Marieke) komt ondertussen 
binnen met de opmerking: “Jullie? Ik klopte jullie vulling! Maar 
inmiddels ben ik vervangen,” wijzend naar een keukenmachine 
op het aanrecht. Marieke: “Stef  heeft één keer een taart  
gebakken en die was toen hartstikke zwart.” Oh jee, misschien 
toch de dames maar lekker in de keuken laten bakken, Stef. 

Oefenen… oefenen… oefenen…
Met YouTube-filmpjes hebben Marieke en Evi de taarten leren 
maken en via Pinterest doen ze veel inspiratie op. Ook hebben 
ze samen een workshop gevolgd. “We hebben nu zo’n tachtig 
taarten gemaakt. Bij de eerste taarten was het oefenen, oefenen, 
oefenen. Gelukkig is het op dit moment wat rustiger, want op 
ons hoogtepunt maakten we zo’n vijf  taarten in de week”, zegt 
Evi. Oefening baart kunst, want dat zijn er echt heel veel. “Ja, 
dat is ook heel veel. Aanvragen komen overal vandaan. We 
hebben nu zelfs een bruidstaart op de planning staan” zegt  
Marieke. Een wens die ze samen nog hebben is een ‘gender 
reveal taart’ maken. Een taart met een roze of  blauwe 
binnenkant. Die kleur verwijst dan naar het geslacht van de 
baby die op komst is. 

Foutje
De dames hebben inmiddels veel geleerd en weten hoe ze een 
perfecte taart moeten bakken. Evi heeft als hobby fotografie 
en zet de taarten prachtig op de foto. In onze ogen allemaal 
perfect, maar als we ze vragen of  er wel eens iets is fout gegaan, 
komt er toch een verhaaltje boven tafel. “In de ochtend kwamen 
klanten de taart ophalen, dus ik haal hem uit de koelkast en doe 
de doos nog even open om te kijken of  alles erop en eraan zit”, 
vertelt Evi. “We maakten toen nog gebruik van een zware cake-
mix. Dit in combinatie met alle versiering, maakte dat de taart 
veel te zwaar was geworden. De taart was helemaal ingestort.
Toen hebben we de taart in heel rap tempo helemaal opnieuw 
gemaakt.” Jeetje wat een stress zeg. 

We hebben een hele leuke en lekkere avond gehad en flink  
gelachen. De dames bakken met veel plezier en enthousiasme 
de lekkerste taarten en zijn zeker nog niet van plan te stoppen. 
Gelukkig maar, want we hopen nog lang van al dat lekkers te 
kunnen genieten. 

             
             de albergsezoetigheid

De Albergse 
Zoetigheid



Josephine 



Via een bekende van de redactie kregen we Josephine 
Bernard  in het vizier. Voor velen in Albergen vrij 
onbekend, maar haar buren weten maar al te goed 
wie ze is. Dit mede door haar bakkunsten. Hoog tijd 
om bij Josephine langs te gaan voor een kop koffie. 
Eens kijken of  we haar ‘geheime recept’ kunnen 
achterhalen.  

Even voorstellen… 
Inmiddels woont Josephine twee jaar aan De Dijnsel, samen 
met haar man Frits. Eenmaal verhuisd leerde het stel al snel 
het Carnaval in Albergen kennen. Slechts drie dagen voor de 
Optocht verhuisden ze naar hun nieuwe woning. Nadat ze de 
eerste dagen nietsvermoedend hun intrede namen in het nieuwe 
huis en nog druk waren met inrichten, stond na hun tweede 
nacht in Albergen ineens de gehele straat vol met mensen en 
kwamen de Carnavalswagens voorbijgereden. We moesten hier 
toch wel hard om lachen. Een typisch Albergs onthaal! Welkom 
in Albergen Josephine en Frits! 

Waarom Albergen?
Het begon allemaal met een zoektocht naar een nieuwe hond 
van een specifiek ras die met name in Overijssel veel voor komt. 
Eenmaal met de pup op schoot besloten Frits en Josephine al snel 
dat de omgeving Twente dé perfecte plek is om hun pensioen 
door te brengen. Na meerdere jaren verschillende plekken in 
Twente te hebben bezocht als vakantieadres, besloot het stel de 
altijd drukke randstad achter zich te laten en te vertrekken naar 
het mooie Albergen.

Bakken voor de hele buurt
Josephine vertelt: “Koken en bakken is een grote hobby. Met 
name toetjes ben ik gek op. Nu ik niet meer hoef  te werken is 
het een beetje uit de hand gelopen. Ik heb koken en bakken 
altijd al leuk gevonden, maar nu heb ik er meer tijd voor.” 
“Door corona kunnen we niet echt vrienden uitnodigen en nu 
moeten we het allemaal zelf  opeten”, aldus Josephine. Voor dat 
laatste heeft ze wat bedacht: “Als ik wat lekkers heb gebakken, 
dan stuur ik altijd even een berichtje in de buurtapp en zet ik bij 
iedereen wat voor de deur.” Wat een mooi initiatief !

Voldoende inspiratie
Waar Josephine haar inspiratie vandaan haalt? “Nou, ik heb zo’n 
zestig kookboeken in de kast staan,” zegt ze, “maar verder haal 
ik ook veel gerechten van het internet. Elke donderdagochtend 
kies ik samen met Frits uit wat we gaan eten en dan maak ik een 
boodschappenlijst. Mijn kookboeken gebruik ik als werkboek. 
Als ik iets heb gekookt waarvan ik achteraf  denk ‘er ontbreekt 
iets’ of  ‘een ander ingrediënt is nodig’ dan schrijf  ik dat op de 
pagina. Zo weet ik hoe ik het gerecht de volgende keer nóg beter 
kan maken.” Josephine beoordeelt haar eigen gerechten met 
sterren. Een ster geeft aan dat het gerecht niet voor herhaling 
vatbaar is en vijf  sterren betekent juist dat het gerecht geslaagd 
was. 

Het geheime recept
Jarenlang heeft Josephine geprobeerd van haar vriendin 
een bijzonder recept te achterhalen. “En nu heb ik het!” 
Regelmatig gaat ze met dit ‘geheime recept’ aan de slag. “Het 
is een gerecht dat ik dus uiteindelijk van mijn vriendin heb 
gekregen. Zelf  mocht ik nooit weten wat het was, maar het is 
een soort cakebodem met veel kokos en bruine suiker. Het lijkt 
op een brownie, maar ook weer niet. Een bijzondere creatie 
en het gerecht heb ik ook echt ‘het geheime recept’ genoemd.” 
Inmiddels hebben de buren ook al kennis gemaakt met dit 
geheimzinnige baksel…  

Het was erg leuk om kennis te maken met Josephine en we 
hopen dat ze, samen met haar man én hond natuurlijk, nog 
vele jaren woonplezier mag ervaren in Albergen. We vinden 
het heel mooi om te zien dat in deze gekke coronatijd Josephine 
haar buurt laat meegenieten van haar kookkunsten.

Haar
Geheime

Recept



Monique  



Op een koude dinsdagavond komen we aan op Erve Schopman 
in ’t Geziet, om kennis te maken met Monique Krabbe-Bijen. 
Bij aankomst staat Monique al op ons te wachten en ze neemt 
ons snel mee uit de kou naar binnen. Echter niet naar de woon-
kamer of  keuken, maar naar haar bak-atelier in de prachtig om-
gebouwde schuur op het erf. We krijgen een lekker bakje koffie in 
schattige kopjes aangeboden met, je verwacht het niet, een heuse 
zelfgemaakte Alberger Bökke taart. “Die heb ik vanmiddag nog 
even snel gemaakt”, zegt ze erbij. Wat? Even snel? We zijn ver-
baasd en enthousiast tegelijkertijd. Als dat geen warm welkom is! 

Motorrijden en 
taarten bakken 
Na heel wat jaren is, de van oorsprong Weerselose, Monique 
geen onbekende meer in Albergen. Ze is een echte Alberge-
naar geworden. Al snel ruilde ze samen met haar man Lex 
het altijd bruisende en drukke Hengelo in voor het mooie, 
rustige Albergen. Monique is er niet één uit duizenden. Haar 
passie voor motorrijden en taarten bakken vinden we een 
verrassende combinatie. Vol enthousiasme vertelt ze over 
beide hobby’s en het gesprek gaat al snel alle kanten op. We 
kijken intussen vol verwondering rond in haar prachtige bak-
atelier en zijn nieuwsgierig naar de inhoud van alle kastjes 
en lades, wetende dat we hier later zeker naar gaan vragen. 

Waar het begon
Al lange tijd bakt Monique taarten. Ongeveer zeven jaar gele-
den heeft ze een workshop gevolgd en daarna ging het heel snel. 
“Wat begon met een jaarlijkse verjaardagstaart voor de kinderen, 
is volledig uit de hand gelopen. Inmiddels krijg ik bijna dagelijks 
berichten met aanvragen. Zelfs uit Duitsland”, aldus Monique. 
Bijna dagelijks is Monique te vinden in de keuken in de schuur 
om bezig te zijn met haar creaties.  Ze houdt van uitgesproken 
smaken en het kan haar niet gek genoeg. “Als iemand een stroop-
wafeltaart wil met een vulling van Pim’s Lu koekjes en een slan-
genprint, dan krijgt diegene dat. Ik zie het als een uitdaging om 
precies dat te maken wat de klant wenst.” Slangenprint? Hoe 
krijg je dat dan voor elkaar? Ze trekt, waar we in het begin al zo 
op hoopten, lades van een oude medicijnkast open. Er komen 
rollers tevoorschijn met te gekke printjes. “Kijk, dit is een roller 
met een wietpatroon en hier een met het Louis Vuitton-logo.” 
Je kunt het zo gek niet bedenken of  Monique kan het maken.

Dromen 
Monique heeft jaren voor de klas gestaan als lerares. Omdat ze 
graag met kinderen werkt hoopt ze in de toekomst workshops te 
geven aan kinderen. “Ik zie het al helemaal voor me. Aan een 
grote tafel staan de kinderen gezellig met elkaar taarten te ver-
sieren en lekker creatief  te zijn.” Naast de workshops zou ze het 
ook leuk vinden in de zomer voor toeristen of  andere voorbij-
gangers een leuke stop in te richten. “Wij wonen langs een mooie 
fietsroute en tijdens de zomermaanden komen hier veel toeris-
ten langs. Dan maak ik van onze kippeneieren en appels van 
onze appelboom een lekkere appeltaart. Met een lekker kopje 
koffie erbij kunnen ze dan heerlijk even voor de schuur zitten om 
te genieten van de prachtige omgeving.” Wat leuk! Wij zien ons-
zelf  al helemaal zitten in het zonnetje op het erf. Monique hoopt 
van deze dromen werkelijkheid te maken en dat hopen wij ook! 

We zijn erg verrast door de energieke en levendige Monique. 
Wat een stoere vrouw! Bedankt voor de leuke verhalen in je 
prachtige bak-atelier.

Bökke
Taart





Een warm hart



Mensen met een warm hart, dat was de aanleiding voor de vulling van deze pagina’s in het Bokk’nblad. 
Pagina’s die we reserveerden voor Marian Hofhuis. Bij de redactie bekend als trouwe krantenbezorgster. 
Niet zomaar een bezorgster, nee iemand die weet wat er speelt en leeft bij haar lezers en hier aandacht 
voor heeft. Tijdens het interview kwamen ook andere hobby’s van Marian ter sprake. Rode draad 
hierin bleek de aandacht en inzet voor medemensen. In deze tijd waar corona de hoofdrol speelt in 
ons dagelijks handelen, is het geven van een beetje extra aandacht zo belangrijk. Marian is iemand die 
graag een beetje extra aandacht geeft en daarom een welverdiende plek inneemt in dit Bokk’nblad.

“Als je iets voor een 
ander kunt doen, waarom zou je het 

dan niet doen?”
Haar kinderen Petra en Walter waren destijds vier en 
twee jaar oud toen Marian als krantenbezorgster aan 
de slag ging. Ze was op zoek naar werk dat goed te 
combineren was met het opvoeden van de kinderen en 
het runnen van het huishouden. Het bezorgen van kranten 
gaf haar voldoende vrijheid en bleek voor haar een prima 
combinatie. Petra en Walter zijn inmiddels zelf ouders en 
runnen hun eigen huishouden, maar het bezorgen van 
kranten doet Marian nog steeds. Met een tussenpose van 
vier jaar heeft ze veel Albergenaren dagelijks voorzien van 
hun favoriete ochtendkrant. Het ziekbed van haar man Jan 
was de reden voor de break van vier jaar. In 2013 is Jan 
overleden. Voor Marian volgde een moeilijke en verdrietige 
periode. Een periode waarbij ze kon rekenen op de steun 
van familieleden en buren. In 2015 pakte Marian de 
krantenbezorging weer op. Op de leeftijd van inmiddels 67 
jaar gaat ze dagelijks nog steeds met een tas vol kranten 
op pad. Ze heeft een vast tijdschema en vaste route. 
Uitgevers beloven tijdstippen voor bezorging die zij niet 
overal waar kan maken. Dat levert wel eens gemopper op, 
maar dat maakt Marian niets uit. “Ik kan niet overal tegelijk 
bezorgen en gemopper brengt daar geen verandering 
in.” Ze heeft bij uitgevers wel eens aangegeven dat ze 
vanwege oogproblemen behoefte heeft aan een kleinere 
route maar dat konden ze niet invullen. “Dan moeten ze 
maar accepteren dat ik wat meer tijd nodig heb om de 
kranten te bezorgen.”  

Voldoening 
Routine heeft ze in de loop der jaren wel opgebouwd. 
Ze staat ‘s ochtends rond vijf à half zes op om de 
voorbereidingen te treffen voor de bezorging van de 
ongeveer honderd kranten. Ze stapt op de fiets en begint 
haar route. De meeste kranten gaan in de brievenbus. 
Bij mensen die slecht ter been zijn, legt ze de krant op 
de keukentafel. Ze steekt haar lezers ook graag een hart 
onder de riem. Als ze weet dat iemand ziek is, laat ze een 
persoonlijke boodschap achter. Of ze verrast iemand met 
een eigengemaakt handwerkcadeautje bij bijvoorbeeld de 
geboorte van een kind. 
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Hoe attent is dat. Een blijk van waardering, iets doen 
voor de medemens, eigenschappen die Marian op het lijf 
zijn geschreven. Iets voor een ander kunnen betekenen, 
levert Marian veel voldoening op. Naast het bezorgen van 
kranten is ze een actieve vrijwilliger bij de Kolenbranderhof 
en de Open Eettafel. Ze showt een fotoboek met allerlei 
handwerkjes die ze heeft gemaakt voor verschillende 
liefdadigheidsinstellingen. Ontelbaar veel babymutsjes, 
dekens en 
sokjes heeft ze vervaardigd.
“Als je wat kunt betekenen voor de medemens, als je 
wat kunt doen, waarom zou je het dan niet doen?” Een 
prachtig motto. Dat is waarom liefdadigheidsinstellingen, 
welzijnswerkers en inwoners bijna nooit tevergeefs een 
beroep doen op de goedheid van Marian. Als ze wat voor 
een ander kan doen, doet ze dat. En dat is dan ook precies 
de reden waarom zij een plekje in dit Bokk’nblad verdient!!

BB - 88



T SHEO ONDER
Auto's

A
L

B
E

R
G

E
N

Eenhuisstraat 10, 7665 PZ  Albergen

Tel.: 0546-442766 

www.theosonder.nl
Ootmarsumseweg 57
7665 RV Albergen

T  0546 - 44 12 33
F  0546 - 44 21 30

Nieuwbouw

Verbouw

Onderhoud

Utiliteitsbouw

Wilt u meer informatie? Kijk dan op wesselinkalbergen.nl
of koms langs voor een kennismakingsgesprek.

www.wesselinkalbergen.nl



- Voor al uw schadeherstel aan uw:
 Auto, bedrijfsauto, oldtimers, 
 amerikaanse auto’s

Tevens verzorgen wij:
- De schadeafwikkeling met uw
 verzekering
- Taxatierapporten

Vervangend vervoer aanwezig

Ook het spuiten van speciale 
effect lakken is voor ons geen probleem

Eenhuisstraat 19 
7665 PZ Albergen



OOTMARSUMSEWEG 42, ALBERGEN
T 0546-441385

WWW.DEPANNENLOODS.NL
INFO@DEPANNENLOODS.NL

• Heel veel nieuwe kleuren en trends

• Volop ideeën voor uw woning en tuin

• Snelle levering

• Deskundig advies

• Kwaliteitsassortiment

• Aantrekkelijk geprijsd

& SIERBESTRATING



Het coronavirus is geen feest. Dat is niets 

nieuws. Dat is best lastig, gezien het feit het 

woord ‘feesten’ bij de gemiddelde Albergenaar 

met een hoofdletter geschreven staat. Veel jaar-

lijkse feesten konden door onze vriend genaamd 

Covid-19 geen doorgang vinden. Logisch, want 

het woord ‘gezondheid’ staat geschreven met de  

CAPSLOCK aan. Dat is belangrijker dan feesten 

en die liters alcohol. Naast de jaarlijkse fees-

ten moesten er ook veel feesten en partijen van  

bewoners worden afgelast. Vele jubilea,  

trouwfeesten, verjaardagsfeesten en vrij- 

gezellenfeesten konden niet doorgaan. Alles voor 

een knalfeest was al lang geregeld en toen kwam  

corona even flink huishouden. Zaal annuleren, 

gasten afzeggen en wat dan? Toch maar thuis  

vieren of uitstellen? Onze redactie ging langs 

bij Albergenaren van wie feesten vanwege het  

virus geen doorgang konden vinden. En dat zorgde 

voor bijzondere verhalen. 

Het coronavirus 

een feestbeest? 
Echt niet!!
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Rob en Hilda 
Oude Vrielink 
25-jarig huwelijksfeest



’’Elkaar de ruimte 

geven, samen genieten 

van het leven en 

herinneringen maken 

om te koesteren. 

Herinneringen pakt 

niemand van je af”.

Op een maandagavond lopen we via de achterdeur naar binnen 
bij Rob en Hilda Oude Vrielink. Voor velen in Albergen 
geen onbekend adres. Rob was in het caravalseizoen 2012-
2013 Sik van de Alberger Bökke en beiden zijn betrokken 
Albergenaren.

Eenmaal aan tafel op anderhalf meter en een bakkie koffie voor 
ons, wordt er eerst even gekletst over van alles en nog wat. 
Totdat ons een fles wijn met daarop een foto van hen samen 
in het oog springt. Een mooi bruggetje om het interview te 
beginnen, want op de foto staat een huwelijksfoto van Hilda 
en Rob afgebeeld. Ze hebben de fles cadeau gekregen ter ere 
van hun 25-jarig huwelijk. Op 10 maart 2020 waren Hilda 
en Rob namelijk 25 jaar getrouwd. Een groot feest stond op 
vrijdag de 13e op de planning. Ze hadden bewust gekozen 
voor het weekend ná hun trouwdatum omdat ze het weekend 
vóór hun jubileum niet zo leuk vonden. Een zaal bij Morshuis 
was gereserveerd en zo’n 140 man had een uitnodiging 
ontvangen om hun zilverenhuwelijk te vieren. Muziek, geluid 
en de welkomstdrankjes waren allemaal gereed. 

Maar toen… 
Hilda en Rob nemen ons mee naar één dag voor hun feest: 
“Corona speelde de hoofdrol in het nieuws en we schakelden 
die dag nog met Edward. Het kon nog gewoon doorgaan 
en we hadden al nagedacht over het alternatief om zelf het 
welkomstdrankje uit te delen zodat we geen handen hoefden 
te schudden. Maar aan het einde van de middag gooide Rutte 
roet in het eten. Feesten met meer dan 100 personen per zaal 
waren niet meer toegestaan. ”Al snel ontving Hilda de eerste 
appjes. De dag erna heerste twijfel; moest het feest nu last  
minute worden gecanceld of niet? Hilda vertelt: “Rosan en 
Nora waren die vrijdagmiddag nog druk bezig met de laatste 
dingen voor het feest toen Rob en ik op vrijdagmiddag om 
15:00 uur de knoop doorhakten en het feestje aflasten.”

Het eerste gecancelde feest in 
Albergen werd een feit…
Edward werd gebeld en alle gasten ontvingen een appje met 
het bericht dat ze het feest niet door lieten gaan. Rob zegt: “Er 
waren een paar mensen die zich sowieso al hadden afgemeld, 
maar we kregen ook appjes als: ‘Potverdorie, ik had nog 
zoveel zin in een feestje voor de lockdown’. Toen eenmaal 
de knoop was doorgehakt, viel er wel een last van onze  
schouders” 

Na al het geregel hebben ze de mobiel aan de kant gelegd en 
besloten met het gezin uit eten te gaan. Dat mocht nog. Na 
een etentje bij de Kampkuiper zijn ze bij Morshuis beland. 
“In plaats van het feestje zijn we met een heel gemêleerd 
gezelschap van vijftien personen in de kroeg beland en hebben 
we tot laat door geborreld. We hebben alsnog een hele leuke 
avond gehad.”Hilda vult aan: “Ja dat was heel erg gezellig, en 
het is wat het is hè! Er bestaan ergere dingen.”Waarop Rob 
reageert: “Ja precies, ons huwelijk is niet ten einde hè, alleen 
het feestje!” We lachen er allemaal om en met die woorden 
gaan we over op een veel leuker onderwerp. De bruiloft zelf!

Het begin
Nadat ons antwoord ‘water’ op de vraag wat we te drinken 
wilden werd afgewezen door Rob, kregen we een lekker 
bockje voorgezet. Tussen ons in ligt het trouwalbum wat in 
de aanloop naar het feest uit de kast is gehaald. We bladeren 
door de prachtige foto’s van een 25 jaar jongere Hilda en 
Rob. Leuke verhalen over deze mooie dag komen over tafel. 
Ze hebben elkaar ontmoet bij Bays en het was liefde op het 
eerste gezicht. Hilda: “Na een week vertelde ik al aan mijn 
moeder dat ik verliefd was. En Rob stuurde na onze eerste 
ontmoeting een bos rozen naar ons huis!” Oké, we denken 
dat we met recht mogen concluderen dat dit echt liefde op het 
eerste gezicht was. 

Alsnog groot feest
De hoop op een nieuw feest is gevestigd op de dag dat Hilda 50 
wordt. Ze willen dan graag één groot feest geven zodra corona 
het toelaat. “We hebben in ieder geval wel een prachtige 
boog gehad van de buren!” zegt Rob. Hilda vervolgt: “En we 
hebben het filmpje dat de kinderen voor ons hadden gemaakt 
samen gekeken met Pinksteren onder het genot van een 
barbecue. Op die dag hebben ook mijn zussen nog wat leuks 
gedaan ter ere van onze huwelijksdag.” De bijzondere dag is 
zeker niet langs ze heen gegaan en het feestje gaan ze zeker 
nog inhalen! 

Op de vraag wat het geheim is van hun huwelijk komen ze 
samen tot het volgende: “Elkaar de ruimte geven, samen 
genieten van het leven en herinneringen maken om te 
koesteren. Herinneringen pakt niemand van je af”. Nou, plak 
die maar op een tegeltje. Met deze mooie woorden sluiten we 
de avond. Hilda en Rob, bedankt voor de gezellige avond en 
alvast onwijs veel plezier op jullie feest! 



Veel jaarlijkse feesten konden het afgelopen jaar geen doorgang 
vinden. Zo heeft ook de organisatie van ‘Solexrit Albergen’ 
vroegtijdig de beslissing moeten maken het evenement 
te cancelen. Dat terwijl het dit jaar ook nog eens ging om 
hun 10-jarige jubileumeditie. We spraken met Sjoerd olde 
Monnikhof en Stijn Hesselink van de organisatie om te horen 
hoe zij dit hebben ervaren en over de gevolgen. We spreken 
af in het tuinhuis van het ouderlijk huis van Sjoerd aan de  
Ootmarsumseweg waar we al snel ondersteboven zijn van alle 
fameuze verhalen. Niet zo gek ook, want de beide mannen 
hebben het hart op de tong liggen. Nadat we aandachtig  
hebben geluisterd en helemaal zijn bijgekletst, komen we toe 
aan het interview. 

Normaal gesproken vindt het evenement plaats in de eerste 
week van september. We vinden het dan ook verrassend om 
te horen dat ze in begin juni 2020 al een streep door het 
evenement hebben gezet. 

Weten waar we aan toe zijn
“De knoop is drie maand van tevoren al doorgehakt, omdat 
het namelijk veel voorbereiding vergt voor deelnemers mee 
te doen aan deze race. Zo moeten nieuwe teams een solex 
aanschaffen en opknappen, andere teams hebben juist de 
voorbereidingstijd nodig om de solex weer uit het ‘stof’ te 
halen” vertelt Stijn. Sjoerd vervolgt: “Inderdaad, teams zijn 
al weken van tevoren bezig met de voorbereidingen voor 
de race. We hadden zelfs al vijftien aanmeldingen en deze 
hebben we dus vroegtijdig moeten teleurstellen”. 

De Solexrit én Albergen
We bedenken ons tijdens het schrijven dat de Solexrit voor 
ons een wel bekend event is, maar dat dit misschien niet voor 
iedereen in Albergen het geval is. Tijd voor een klein uitstapje 
ter verduidelijking voor eenieder die nog niet bekend is met de 
Solexrit: 24 uur lang rijden kameradenteams, bedrijventeams, 
vriendinnenteams, verenigingen en collega’s van jong tot oud 
rondjes door het dorp op een Solex. Met als hoogtepunt de 
originaliteitsronde waar de paus, de kerstman, de flinstones 
en de look a like Stones vechten om de originaliteitsprijs. Na 
24 uur racen wordt het evenement afgesloten met een groot 
tentfeest. 

De organisatie heeft alles gedaan om te kijken of ze links of 
rechtsom het evenement corona-proof konden regelen. Ze 
geven aan dat ze alle mogelijkheden bekeken hebben om, 
ondanks corona, de Solexrit door te laten gaan. Maar dat 
betekende allereerst; geen bezoekers, geen onderling contact 
tussen tenten en renners én geen groot feest. “Én juist die drie 
dingen maken het evenement altijd zo gezellig”, zegt Sjoerd. 
“De race is fanatiek en het feestje op het rennerskwartier 
maakt het af!” Hoe moeilijk het ook was, achteraf zijn ze 
blij met de beslissing die ze destijds hebben genomen. Het 
10-jarig jubileum zou groots worden gevierd en op deze 
manier was het toch stilletjes aan ieders neus voorbij gaan. 

Volgend jaar editie 10
De organisatie maakt plannen om het volgend jaar dubbel 
en dwars in te halen. We worden overspoeld met de wildste 
plannen voor komend editiejaar. “De ‘Ter land, ter zee en in 
de waterbak’ wordt groter gemaakt, ‘The Wall’ komt terug 
en ook zijn er plannen om onze voorgangers de Mini TT en 
de elektrische baanrace eer aan te doen met een ‘terug in de 
tijd’ item.” We weten niet precies wat dat allemaal inhoud, 
maar dat de 10e editie een ludiek, bruisend en een groot 
spektakel zal worden geloven we wel. Helemaal gezien het 
enthousiasme en wellicht de ietwat te rijkelijke fantasie 
waarmee ze antwoord gaven. We sluiten het interview af met 
een groen flesje. En daarna nog één. En nog één. 

’’Wij kijken uit 
naar  

september 
2021, 
de veel 

belovende 
10e editie van 

de Solexrit.’’



de 
Solexrit



4 maart 2019 is een dag die Stef Kolner en Brit Hofsté niet 
snel zullen vergeten. Het is de dag waarop Stef zijn vriendin 
Brit tijdens een besloten Carnavalsfeest in Denekamp 
ten huwelijk vroeg. Netjes gekleed in zijn ‘(T)rukker’ pak 
ging hij voor haar op de knieën in het bijzijn van menig 
Carnavalsvierders. Toch laat de bruiloft nu nog even op zich 
wachten. Als het aan Stef en Brit had gelegen, droeg Brit al 
lang de achternaam van Stef. Maar dat is op dit moment nog 
niet het geval. Wij gingen bij het ‘nog nét niet getrouwde’ stel 
langs om aan te horen hoe zij de afgelopen maanden hebben 
beleefd. 

Alles was al geregeld
Op zaterdag 4 juli 2020 zouden Brit en Stef in het 
huwelijksbootje stappen. De locatie, de band, de ringen en 
niet vergeten: dé jurk. Werkelijk álles was al gereed voor het 
grote feest. Brit had natuurlijk alles al ver voor haar ontmoeting 
met Stef tot in de puntjes uitgedacht. Zo werkt dat bij de 
gemiddelde vrouw. Tenminste, wij als redactiedames kunnen 
dit beamen. Ze vertelt enthousiast dat de bruiloft geheel zou 
plaatsvinden bij de Twentse Bierbrouwerij: “Het was de 
meest geschikte locatie voor onze trouwdag. We wilden in 
totaal 220 mensen uitnodigen en daarvoor was deze locatie 
perfect.” Stef vult enthousiast aan dat het hem vooral om het 
speciaalbier ging. Ja. Ook dat snappen we Stef! 

Maar toen… 
“In de maanden voor de trouwdag werd het steeds spannender. 
Toen in april heel Nederland in lockdown zat, kwam bij 
ons het besef dat dit wel eens invloed kon hebben op onze 
bruiloft. Ook de locatie was niet meer zeker van hun zaak”, 
aldus Stef. “Elke avond wanneer er weer een persconferentie 
op televisie was, zaten wij met zweethandjes voor de televisie. 
Wat als het niet door kan gaan?” Brit vult aan: “We hadden 
geluk dat we de uitnodigingen nog niet hadden verstuurd. 
Wel hadden we al een fotoshoot gedaan en deze foto’s wilden 
we gebruiken voor de kaarten.” Een aantal weken van tevoren 
hakten Stef en Brit de knoop door: ze verplaatsten de bruiloft 
naar een later moment in 2020, namelijk 13 september. “Op 
het moment dat je de knoop doorhakt, valt er een last van je 
schouders.” Later bleek dat ook in september de bruiloft niet 
door kon gaan. 

Geluk bij een ongeluk
De trouwringen waren natuurlijk al ruim van te voren 
uitgezocht bij Plegt-Haarman in Tubbergen. Al voordat 
de ringen klaar waren wisten Brit en Stef dat het feest op 
4 juli niet door zou gaan. Enkele dagen nadat de ringen 
binnenkwamen vond er een ramkraak plaats bij de juwelier. 
Je raadt het al: nog voor dat de ringen werden voorzien van 
een trouwdatum werd de ring van Brit gestolen. Stef zijn ring 
was veilig gesteld. Enkele weken later is de gestolen ring 
teruggevonden tijdens het arresteren van de inbrekers. Brit 
heeft haar gestolen ring terug gekregen en ze liggen nu te 
wachten bij de juwelier totdat er een datum in gegraveerd kan 
worden. 

En nu dan? 
Ondanks dat de bruiloft niet door kon gaan, is zaterdag 
4 juli een dag voor in de boeken voor het jonge stel. Het is 
namelijk de dag waarop Brit en Stef de eerste nacht hebben 
geslapen in hun verbouwde woning aan de Rikkenspoelsweg. 
Een mooi moment voor vrienden en familie om tóch nog even 
stil te staan bij de trouwdag van het stel. Dat was bijzonder! 
“Inmiddels zijn er meerdere data vastgelegd voor de 
herkansing”, vertelt Stef. “Zo hebben we een datum in juni 
2021. Het kan natuurlijk zijn dat corona dan nog niet weg is 
en dat de 1,5 meter-regel nog van kracht is. Daar willen we 
niet op gokken en daarom hebben we ook in mei 2022 al een 
datum vastgelegd.” Britt vervolgt: “We trouwen natuurlijk 
niet om te trouwen. Het moet een dag worden om nooit meer 
te vergeten. Tot die tijd genieten we van ons fijne en nieuwe 
huis.”

En zo is het maar net. Die trouwdag komt er wel en als we 
de voorbereidingen zo horen wordt het inderdaad een feest 
om niet te vergeten. Wij wensen Brit en Stef alle geluk en 
gezondheid toe en natuurlijk een grandioos huwelijksfeest! 

We trouwen 
natuurlijk 

niet om 
te trouwen. 

Het moet 
een dag 

worden om 
nooit meer 
te vergeten.



Huwelijk 
Brit Hofsté 

en Stef Kolner  
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Sinds 2019 krijgen stormen een naam, maar waarom? KNMI: “Door een storm een 
naam te geven, neemt het bewustzijn voor mogelijk gevaarlijk weer flink toe. De 
criteria voor het benoemen van stormen zijn gebaseerd op zowel de impact die het 
weer kan hebben en de kans dat het weer optreedt. Een storm krijgt een naam bij een 
code oranje of  code rood voor windstoten. In sommige gevallen krijgt een storm ook 
bij code geel een naam. Bijvoorbeeld als Groot-Brittannië of  Ierland een storm een 
naam geven die ook in Nederland tot onstuimig weer kan leiden of  wanneer er een 
verwachting is van een mogelijke opschaling naar code oranje op een bepaald moment 
binnen code geel.”

In februari 2020 was de wind bovengemiddeld sterk. 
Op grote hoogte was er een sterke straalstroom 
aanwezig, en daardoor was het een komen en gaan van 
lagedrukgebieden in onze regio. Eén keer gaf  het KNMI 
code oranje uit voor het hele land, voor (zeer) zware 
windstoten. Op 9 februari 2020 trok storm Ciara over 
ons land. Dit was de eerste storm in Nederland die een 
naam kreeg. ...." Dat was een week voor de optocht van 
Albergen. Een week later, op 16 februari kwam storm 
Dennis aan land. Precies op de dag waarop de Grote 
Carnavalsoptocht van Albergen op het programma 
stond. Deze werd daags van tevoren afgelast. Door de 
harde windstoten kon de veiligheid van de deelnemers 
en bezoekers niet worden gewaarborgd. Een moedig en 
bovenal verstandig besluit. Veiligheid boven alles! In de 
dagen erna tot ver in het aansluitende Carnavalsweekend 
kregen we te maken met de naweeën van storm Ellen. 
Maar Ellen kwam in deze ....."  

Maar Ellen kwam in deze niet tot grote daden en was meer 
een storm in een glas water. Maar volgens ingewijden zijn 
de Albergse Ellens dat niet altijd…
Aan de redactie van het Bokk’nblad de schone taak om 
een Albergs gezicht te geven aan deze stormen die ons 
vorig jaar teisterden. Op naar een Ciara, Dennis en Ellen.

Een Ciara is voor zover ons bekend niet in Albergen 
woonachtig. We hebben wel een stormachtig koppel 
gevonden dat met enig husselen van de namen wel 
dicht in de buurt komt. Op naar de zussen Kyra en 
Tjarda Potijk om te zien hoe zij de pannen op het 
dak van huize Potijk hebben laten rammelen. 

Op zoek naar storm Ciara



StOrM CIArA ZONDAG 9 FEBruArI 2020

waarschuwing: code oranje
windkracht:  10 (24,5 - 28,4 m1/s)
windstoten: tot 129 km/h
eigenschap:  grote schade aan gebouwen, 
 volwassenen waaien om



Het is een echte herfstachtige avond, als we op bezoek gaan 
bij Kyra Potijk. Sinds maart 2020 woont ze op zichzelf, 
direct naast het ‘Julianapleintje’, schuin tegenover residentie 
Morshuis. Bij aankomst in haar nieuwe stulpje is zusje Tjarda 
reeds gearriveerd. En de gekscherende toon van de avond staat. 
“Sinds jij niet meer thuis woont, is het een heel stuk rustiger 
geworden voor pa en ma. Geen grote wervelwinden en minder 
uitbundig gelach.” “Nou zeg Tjarda, zo kan hij wel”, reageert 
Kyra lachend terug. Maar de toon is gezet. Het is direct 
duidelijk dat deze twee zussen de dakpannen op huize Potijk 
veelvuldig hebben laten rammelen.

“We zijn beiden altijd en overal wel aanwezig in een groep. Dan 
kan het er behoorlijk hysterisch en luidruchtig aan toe gaan, 
met eenzelfde tongval en stemgeluid. Wat dat betreft zijn we 
beiden gelijk. Qua karaktertrekken zijn er ook gelijkenissen als 
het gaat om eerlijkheid, oprechtheid en directheid. We vullen 
elkaar goed aan. Tjarda voelt daarnaast haarfijn aan wanneer 
ze haar altijd eerlijke en ongezouten mening moet geven. 
Dan weet je ook direct waar je aan toe bent. Tjarda is daarin 
rationeler dan ik ben. Ik ben daarin wellicht emotioneler”, 
aldus Kyra. 

Tjarda vervolgt: “Vroeger hadden we vaak echte zussenbonje. 
Dan ging het er stormachtig aan toe en vlogen de pannen 
spreekwoordelijk van het dak. We hebben veel gekke dingen 
gedaan en uitgehaald. Het eindresultaat was echter niet altijd 
(beter nog is ‘altijd niet’) datgeen we vooraf  voor ogen hadden. 
Dit werd veelal veroorzaakt door mijn onhandigheid en 
chaotische ruimtelijke inzicht gecombineerd met een vleugje 
lompheid en ongecontroleerde grove motoriek van Kyra. 
Hierdoor weet ik nu wel hoe een vaatwasser er van binnen 

uitziet. En thuis vlogen de schooltassen wel eens tegen een 
muur aan, met de Ipad er nog in. 
Oeps, zo even niet aan gedacht, dat ze daar niet tegen kunnen. 
Ik zag in alles veel minder gevaar dan Kyra. Kyra is daarin 
altijd zuiniger geweest. Maar ze was vroeger ook best wel eens 
zuinig op mij. En als het erop aan kwam ook heldhaftiger. Ik 
denk dat de echo nog steeds door de Gravenallee galmt van 
haar kordate optreden met stemverheffing, waarmee ze een stel 
tuig wegjoeg die ons lastig vielen. Ik heb nog nooit eerder een 
groepje gajesvolk zo hard zien wegrennen.”

Kyra haakt hier mooi op in. “Er zijn wel wat zaken veranderd. 
Tjarda is in de loop der tijd een stuk gestructureerder en 
geordender geworden. Dat is ook wel handig voor een juf  
in spe. Ik ben creatiever geworden en kook tegenwoordig 
veel verschillende gerechten.” Tjarda valt direct in: “Maar 
aan de snert van pa kan nog steeds niets tippen. Zelfs geen 
champignons in bierbeslag.”

Voor een bezoek aan Dennis hadden we de wind flink 
in de rug en waren we snel aan het einde van het lange 
rechte stuk van de Zenderseweg. Hier werden we zeer 
gastvrij ontvangen door Dennis Berg, die ons dan ook 
ruimhartig een mooie inkijk gaf  in zijn stormachtige 
leven. Maar deze zelf  graag vanuit de luwte benadert.

Zussenbonje 
zorgde voor 
rondvliegende 
dakpannen

Op zoek naar storm Dennis



StOrM DENNIS ZONDAG 16 FEBruArI 2020
waarschuwing: code geel
windkracht:  8-9 (17,2 - 24,4 m1/s)
windstoten: tot 110 km/h
eigenschap:  voortbewegen zeer moeilijk; 
 schoorsteenkappen en dakpannen 
 waaien weg, kinderen waaien om



Van origine is onze tweede ‘storm’ geen Albergernaar. Velen 
in Albergen zullen dan ook niet direct een blik van herkenning 
hebben bij het horen van zijn naam. Sinds december 2015 
woont Dennis naast Marga en Frank Visschedijk aan de 
Zenderseweg. Daarnaast kun je hem regelmatig tegen het lijf  
lopen tijdens het doen van de dagelijkse boodschappen bij de 
Coop of  het uitzoeken van een lekkere IPA, speciaalbiertje 
of  karaktervolle whisky bij Het Pakhuis. Hoog tijd om nader 
kennis te maken met Dennis Berg.

“Eind juni 1985 ben ik als oudste zoon geboren in een 
Almelo’s arbeidersgezin. In het oude St. Elisabeth Ziekenhuis, 
tegenwoordig Hof  ’88, zag ik het levenslicht. Samen met mijn 
broertje hebben we de Almelose wijk ’Haghoek’ regelmatig, op 
een nette manier ‘onveilig’ gemaakt. En ik voetbalde vroeger 
bij Luctor. Albergen ken ik vanuit mijn jeugdjaren al. We 
moesten wel eens uit voetballen tegen De Tukkers en we keken 
de Carnavalsoptocht. Ook tijdens mijn werk, eerst bij Grolsch 
en nu bij Bolletje, kom ik regelmatig met inwoners uit Albergen 
in aanraking.’’

’’Toen Rene en ik opzoek waren naar een stekje buitenaf  met 
een beetje grond erbij voor de paarden van Rene, kwamen we 
met Frank en Marga Visschedijk in contact. Het klikte direct en 
zij hadden wat wij zochten. Daarnaast speelde ook mee dat het 
in Albergen was. Het is een warm en openhartig dorp, waarin 
iedereen gewaardeerd en gerespecteerd wordt, zoals hij of  zij is. 
En laten we eerlijk zijn, voor ons is het hier makkelijker aarden 
dan bijvoorbeeld in sommige sterk orthodoxe gemeenschappen. 
En dat aarden en integreren lukt goed. 

Het Wiesnfest met Pinksteren en een bezoek aan het Noaberfeest 
na de optocht van Albergen staan vast in onze agenda’s. En aan 
de saté van de haas met een lekkere Grimbergen Blanche op 
het terras van Fraans Marie kunnen maar weinigen tippen.’’ 

’’Naast mijn werk als Marketeer Data Analist bij Bolletje, maak 
ik graag tijd vrij voor een stukje hardlopen, een biertje brouwen 
en reizen. Het liefst dan naar de niet voor de hand liggende 
uithoeken op de wereldkaart. Zo hoop ik dat we in 2022 naar 
Antarctica kunnen, om te beleven dat daar meer te zien is dan 
een paar orka’s en pinguïns. Ook ben ik onlangs begonnen met 
een duikcursus, ondanks dat ik licht claustrofobisch ben. Met 
de instelling ‘gewoon doen’, dan overwin je veel bij jezelf.”

Dat laatste is een wijze raad aan ons allen en zouden meer 
mensen moeten doen. Gewoon doen!

Dan nog een Ellen. Hiervoor hebben we op het eerste 
oog een scala aan potentiële kandidaten. Gevoelsmatig 
woont er in elke straat wel één. Maar de redactie was 
unaniem in hun keuze. Ellen Leemhuis lijkt op het 
eerste oog heel rustig, maar als ze ergens voor gaat, 
dan treedt ze uit het windstille gebied en schakelt haar 
enthousiasme over tot orkaankracht of  wellicht nog 
meer. 

Storm 
Dennis:

"Gewoon doen"

Op zoek naar storm Ellen



StOrM ELLEN 18 tOt EN MEt 23 FEBruArI 2020
waarschuwing: code geel
windkracht:  7-8 met enkele uitschieters naar 9 
 (13,9 - 24,4 m1/s)
windstoten: tot 90 km/h
eigenschap:  lopen en fietsen vrijwel onmogelijk



Ook onze derde storm heeft haar wortels niet in Albergen, 
maar is een geboren Melbuuln (Borne). Sinds de tijd dat 
ze de mannenharten sneller liet kloppen, is ze regelmatig 
in de Albergse buitengebieden gesignaleerd. Na een korte 
samenwoon periode in Tubbergen, bouwden ze in 2009 hun 
woning aan de Kanaalweg. En begon deze verzekeringsadviseur 
zich steeds meer in het Albergse verenigingsleven te mengen, 
met de handbal als grootste liefhebberij. 

“Nee, dat is niets voor mij. Laat mij maar mooi op de achtergrond 
mijn dingen doen. Ik hoef  toch niet in het Bokk’nblad.” Het 
was de eerste reactie van Ellen Leemhuis, toen we als redactie 
van de glossy van Albergen bij haar op de stoep stonden. Maar 
juist vanweg haar bescheidenheid en belangeloze inzet achter 
de schermen is de keuze op haar gevallen. 

“Naast het runnen van een stormachtig huishouden met drie 
opgroeiende kinderen en een man die ook niet stil kan zitten, 
ben ik werkzaam bij Koopman Assurantiën. In mijn vrije tijd 
wandel ik graag of  kan ik wegdromen in een goed boek of  
tijdschrift. Als er iemand binnen komt stappen voor een bak 
koffie of  thee, maak ik daar graag tijd voor. Lekker over en 
weer even bijkletsen. Mooi dat het kan zonder bij elkaar de 
deur plat te lopen. Ook van de zoete invallen van kinderen uit 
de buurt kan ik genieten. En voor een spontane borrel op de 
hoek van de straat kun je me altijd roepen. Daar hou ik wel 
van. Lekker veel leven in de brouwerij.”

“Tja, voor de buitenwacht lijkt het er wel eens op dat ik 
spreekwoordelijk als een olifant door de porseleinkast loop. 
Maar met een vleug genuanceerde humor is het ijs snel 
gebroken en ontstaan de mooiste en meest bijzondere situaties 
en contacten. 

Hopelijk kunnen we met z’n allen snel weer terug naar 
een gedeelte van ons ‘oude normaal’. Ik mis de spontane 
gezelligheid wel in deze tijden en iedereen heeft weer zin in 
leuke dingen en ongedwongen gezelligheid.”

Voor de redactie van het Bokk’nblad is het wederom bevestigd: 
Ellen Leemhuis heeft alles van een storm in zich, die graag 
vanuit de luwte opereert, maar in een handomdraai een 
tsunami met orkaankracht teweeg kan brengen.  

Met 
orkaankracht 

terug naar 
stukje van het 

oude normaal
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molenstraat 7  -  7651 AS  -  Tubbergen 
0546 303118  - hofhuis@detubbergseschoenmaker.nl

kijk op www.leus.nl

vakbekwaam de weg op

Haal jouw code 95
in 2,5 dag!

Productie Bekleden
Reparatie  Montage

Erik de Bruijne
Tel. 06 - 39 56 33 74

info@depolyesterspecialist.nl
www.depolyesterspecialist.nl



albodeuren.nl

OPEN
voor feest!
OPENOPENOPEN

Veelzijdig in 
deuroplossingen

Albo deuren wenst jullie 
een fijne carnaval

18000840 Advertentie-A4-feest.indd   1 29-11-18   08:45



Locatie De Haambrink 0546 491531
Almeloseweg 211, 7614 LA  Mariaparochie

Locatie Slagenweg 0546 860399
Slagenweg 9, 7614 LS  Mariaparochie

Locatie Albergen 0546 860399
Kemnaweg 14, 7665 RJ  Albergen
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De knop moet om
“De knop moet om. Ja, de knop moest om. En hij ging om!” Inmiddels is dit HET sleutelbegrip voor Walter Lansink 
geworden. Hij herhaalt het meermaals tijdens de gezellige avond die we hebben bij deze BA’er (Bekende Alberger-
naar). Een bezoek dat we niet alleen aan hem brengen uit bewondering en waardering voor zijn tomeloze inzet voor 
de maatschappij en de gemeenschap.

Walter Lansink, wie kent hem niet? En 
wie kent Walter allemaal? Twee vragen, 
één antwoord; iedereen. Walter een ge-
dreven persoonlijkheid die mede-oprich-
ter is van de J.C.V. De Bokk’n Hörnkes 
en de eerste voorzitter van de Record 
Commissie Albergen. Jarenlang was 
Walter het jongste raadslid van Overijs-
sel. Hierin ging hij altijd voorop als het 
om zijn grootste speerpunt ging. “Jon-
geren moeten kunnen bouwen in hun 
eigen dorp, wil je het dorp leefbaar hou-
den.” En vele voetbalwedstrijden zijn 
door Walters scheidsrechtelijke inbreng 
tot een goed einde gebracht. Om nog 
maar te zwijgen over zijn inbreng bin-
nen de Optochtcommissie, waardoor de 
Optocht van Albergen tot Champions 
League-niveau is gestegen. Zo even een 
kleine greep uit de onmetelijke neven-
activiteiten van deze zeer sociale man 
waarbij een zeer hechte band met fami-
lie en vrienden torenhoog bovenaan in 
zijn hiërarchie staat.

Maar, afgelopen 

jaar koos Walter 

een keer voor 

zichzelf 
“Ik keek naar mezelf. Ik had gesprekken 
met doktoren en diëtisten. En ik had van 
alles al geprobeerd. Maar die dikke buik 
bleef maar groeien. Tuurlijk daar wa-
ren meerdere factoren verantwoordelijk 
voor. De vele medicijnen die ik moest 
slikken tegen de symptomen van Gilles 
de la Tourette hadden ook een bijdrage. 

Maar dit mag absoluut niet het excuus 
zijn. Ik was een echte Bourgondiër. Ie-
mand die alles lustte en snaaide waar 
het kon. Elk pondje ging bij mij door het 
mondje. Totdat de weegschaal 155 kilo 
aangaf en ik tegen de verschijnselen van 
suikerziekte aan zat. De huisarts kwam 
met een voorstel voor maagverkleining. 
Na vele gesprekken met psychologen, 
nog meer artsen en diëtisten, kwam de 
goedkeuring en ging de knop definitief 
om. Het werd een sleeve operatie van-
wege mijn medicijnen. Waarvoor ik eerst 
een streng Modifast dieet moest volgen. 
Twaalf kilo eraf in twee weken gaf groen 
licht voor de operatie. Een operatie die 
heel goed is gelukt, na 2,5 week was ik 
alweer aan het werk.” 

Topfit 
“Nu, een jaartje later, ben ik ruim 55 kilo 
kwijt. Ik ben super tevreden met dit ge-
weldige resultaat. Ik voel me topfit. Ook 
de omgeving reageert zeer complimen-
teus, vooral de dames. De inhoud van 
de koelkast is nu wel heel anders dan 
die van anderhalf jaar geleden. En de 
kledingkast heeft ook veel veranderin-
gen doorgemaakt. Gelukkig denkt de  
belastingdienst hier ook in mee. Verder 
is het nu vooral zaak om geen terugval te 
krijgen. Hiervoor ga ik ook het vervolg-
traject ‘terugvalpreventie’ volgen. Maar 
bovenal voelt het super goed aan. De 
knop is compleet om, en … “ vervolgt 
Walter lachend: “de Mummelmanparty 
blijft gewoon hoor. ”

Hottest 
man 

contest

th
eo



De top 10 
knapste mannen 
van Albergen
Ongeveer anderhalf jaar geleden zaten we met de redactie te vergaderen over het Bokk’nblad van 2019-2020. We brainstormen 
ieder jaar weer met heel veel plezier over nieuwe inhoud. En na het inhoudelijke gedeelte is er altijd nog tijd om de laatste 
nieuwtjes van het dorp te bespreken. Onder het genot van een goede vino en eigen gemaakte hapjes passeren veel onder-
werpen de revue. Met de nodige wijntjes die soepeltjes de slokdarm in gleden kan natuurlijk wat typische vrouwenpraat niet 
ontbreken. De vraag die op tafel kwam: Wie vind jij nu echt een knappe man uit Albergen? En met deze vraag werd dit nieuwe 
item voor het Bokk’nblad geboren: The Hottest Men Contest. 

Om een antwoord op die brandende vraag te krijgen is er een enquête gemaakt en middels een WhatsApp-bom verspreid.  
De vragenlijst bestond uit twee vragen: Wie is volgens jou de knapste man in Albergen? En waarom? Dat de enquête alle  
vriendinnen-, sport-, buurt en overige appgroepen heeft bereikt blijkt wel uit de 293 ingezonden antwoorden! 

Maar hoe wordt nu uit al die inzendingen bepaald wie er wint? Inderdaad; voor dit complexe vraagstuk moest een zeer zorg-
vuldige samengestelde ballotagecommissie worden benoemd. Daarom is er een onafhankelijke jury volledig bestaande uit vier 
leden van de, geheel vrouwelijke, redactie aangesteld. Er zijn immers zeer gecommitteerde juryleden nodig om de inzendingen 
rechtvaardig te beoordelen. 

Het bleek al snel een flinke klus te zijn om alle inzendingen te beoordelen. Vele selectierondes volgden. De inzendingen zijn 
niet alleen onderworpen aan beproevingen op uiterlijke kenmerken, maar ook het karakter en uitstraling zijn meegenomen in 
het onderzoek. Sommige namen werden meerdere malen ingezonden. Daarom is ook de frequentie van het aantal inzendingen 
per naam meegenomen. 

Enfin, u kunt wel lezen dat de jury haar taak zeer, maar dan ook zeer serieus heeft genomen. We vermoeden iets te serieus. 
Dus zonder al te veel door te gaan over de ‘zorgvuldige’ selectie, presenteren wij u de top 10 knapste mannen van Albergen in 
willekeurige volgorde met de reden van inzending: 

Bart Oude Middendorp  Sportief, Lief, Betrokken en Lekkerding. 
Rick Zuithof   Omdat hij gewoon mega knap is. 
Roel van der Aa   Een sterke man met een klein hartje.
Berthil Meijer   Hij is misschien 50, maar dat zou je absoluut niet zeggen. 
Theo Schepers   Een beauty van binnen en buiten met veel humor. 
Jim ter Mors   Hij is goed voor iedereen, spontaan en lief.
Maico Klaas   Een super lieve man met prachtig sprekende mooie ogen. 
Luuk Borgerink   Sportief lichaam en zeer beheerst karakter.
Rens Davina   Een spontane vent met beauty en brains. 

Deze tien mannen zijn volgens alle inzendingen en het panel de knapste mannen van Albergen. Maar, wie wint nu deze span-
nende contest? Slechts drie van hen hebben de top bereikt, scoren het hoogste en hebben velen achter zich weten te laten. Zij 
staan met stip op nummer één en mogen zich met recht, een heel jaar lang, de knapste man van Albergen noemen! 
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AND 
THE WINNERS ARE... 
THEO SCHEPeRS 
Uitstraling BBBBBBBBB

Karakter BBBBBBBBBB

Knuffelgehalte BBBBBBBBBB

Humor BBBBBBBBB

Lichaam BBBBBBB

Ogen BBBBBBBB

Vriendelijkheid BBBBBBBBBB

Gezelligheid BBBBBBBB

Kapsel BBBBBBB

BART OUDE MIDDENDORP
Uitstraling BBBBBBBBBB

Karakter BBBBBBBBB

Knuffelgehalte BBBBBBB

Humor BBBBBBBBB

Lichaam  BBBBBBBBBB

Ogen  BBBBBBBB

Vriendelijkheid BBBBBBBBBB

Gezelligheid BBBBBBBBB

Kapsel  BBBBBBB

RENS DAVINA 
Uitstraling BBBBBBBBBB

Karakter BBBBBBBBB

Knuffelgehalte BBBBBBBB

Humor BBBBBBBBB

Lichaam  BBBBBBBBB

Ogen  BBBBBBBB

Vriendelijkheid BBBBBBBBBB

Gezelligheid BBBBBBBBBB

Kapsel  BBBBBBBB

Wij feliciteren Theo Schepers, Bart Oude Middendorp en Rens Davina met deze bijzondere titel! Wij wensen jullie nog veel 
knappe jaren toe.

P.s. Neem dit vooral met een korreltje zout ;) Wij vinden iedere man in Albergen knap! Al is het alleen al om het feit dat je in 
Albergen woont! 
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ALLEMAAL LEKKERE DINGETJES

nl.oriflame.com - store Lian Nijhof

Tijd voor een nieuwe badkamer?  
Wij ontzorgen u van A tot Z!

Van Koersveldweg 8
7665 SG Albergen
T 0546 - 442095

WWW.OUDEGEERDINK.NL

Elke 3e zondag van de maand koopzondag van 
12.00 tot  

16.00 uur!

volg ons ook  
op facebook!

Openingstijden 
Ma  13.00 – 17.30 uur  |  Vrij   09.30 – 17.30 uur
Di & Wo 09.30 – 17.30 uur  |  Za 09.00 – 16.00 uur
Do   09.30 – 20.00 uur  |  Zo   Gesloten

Afspraken buiten openingstijden in overleg mogelijk



Met trots voor u gebrouwen. 
Geen 18, geen alcohol.

45259 Grolsch 400 Jaar Keyvisual A4 STAAND.indd   1 31-03-15   13:44



Plesmanweg 14
Postbus 358
7600 AJ Almelo

tel  0546-488 588   
fax  0546-488 580 
email  info@jterhorst.nl

www.jterhorst.nl

-  Nieuwbouw
-  Verbouw & onderhoud
-  Renovatie & restauratie
-  Projectontwikkeling
-   Machinale timmerwerkzaamheden, 

zoals kozijnen voor derden

Traditionele kwaliteit en 
een moderne kijk op zaken. 
Ruim 70 jaar is 
 J. ter Horst BV het all round 
aannemers bedrijf waarop u 
kunt bouwen.

KOMO gecertificeerd.



Great Offices, Happy People
www.ditt.nl



Het artikel Bokk’n Veur een Lintje is een van de oud-
ste items in het Bokk’nblad. Al jarenlang doen onze 
verenigingen De Alberger Bökke en de Bokk’nhörnkes 
een beroep op de plaatselijke ondernemers. Net als vele 
andere verenigingen, clubs, goede doelen en nobele 
idealen trouwens. Onze plaatselijke ondernemers 
steunen vaak al deze initiatieven. Trouwe bondgenoten! 
En die heb je zeker nodig in tijden als deze. 
In 1971 staken enkele ondernemers de koppen 
bij elkaar en hadden zij het met elkaar over een 
Carnavalsvereniging. En, innoverend als onderne-
mers zijn, werden deze plannen al gauw realiteit en 
Carnavalsvereniging De Alberger Bökke was een feit. 

Een eerste Prins werd gekozen: Henk Harink de 1e. En 
zoals het gezegde gaat: als er één schaap over de dam is, 
volgen er meer. Nu, 51 jaren later, blijkt dit nog steeds 
een waarheid als een bok! 

Er is in het Gemeentelijke Carnavals Orgaan besloten 
om dit jaar geen grootse Narrenfeesten te organiseren, 
de Optochten vinden geen doorgang, Gala’s met buut’n-
reeders en publiek zijn verboden. Het Bokk’nblad en de 
ondernemers hebben wederom hun koppen bij elkaar 
gestoken en voilà, volgens volledig narrige begrippen 
werd zeer creatief de eerste en enige BB Interim Crisis 
Corona Prinses werd gekozen! 
Prinses Anne 1 met haar Geit Ilse.
Zij zullen een aantal taken voor hun rekening nemen, 
waaronder het overhandigen van het Bokk’nBlad aan 
Prins John I, Sik Bob en de Hofdames Lotte en Ellen 
en natuurlijk ook aan de Prins Maarten, Sik Sander en 
Hofdame Pam.
Maar om in het verhaal van onze trouwe ondernemer te 
blijven: aan alle Bokk’n veur ’n Lintje zal via een drive-
through het Bokk’nblad, tezamen met een goody bag, 
worden overhandigd. 

Wij stellen alle Bokk’n veur ’n Lintje graag aan u voor: 

BouwKONsult
Morshuis Cafe-zalencentrum
Auto Alberink Albergen
TND Duurzaam  
De Pannenloods
Wissink Schilders & Spuiters B.V.
Dentallas
TSpD  
Kachelhuis Keemers
Vorm & Vorm
ZeelVis-IT
Voortman Autobedrijf
Koen Nijhuis Digitale Innovatie
Rikmanspoel Tuinen
Zeelenberg Metaal
Coophuys Eetcafé
Den Drijver Vishandel
ten Velde Poelier
Lucas IT
Bavo Opleidingen
DITT 
Koopman Assurantiën

Haarhuis Bouwbedrijf
Kapsalon SAM
Bed & Breakfast de Boerderij 
B & K Bouwbedrijf
Centigo BV
Service station Rikmanspoel
Maurice Oude Geerdink
Broederij Elshuis Albergen
The Pine Apple
Ter Mors
Tukkertocht
Brudas Groente en Fruit
Fraans Marie Cafe-Restaurant
PartyBoss BV
Bambino
Tijhuis Partyservice
Guido Lansink Rijschool
Zeno Sound & Ligths
Theo Sonder
't Beuntje Kinderopvang
COOP Albergen

Kemperink Bouwbedrijf/Houthandel
Klumpers Installatiebedrijf
Fotostudio Frank Visschedijk
Inventus 
Lenferink Timmerfabriek
Scholte op Reimer Aannemersbedrijf
Masselink Schilderwerken
Bloemenstal Harink
Oude Geerdink Tegels & Sanitair
Poppink B.V.
Nieuwkamp Natuursteen
Bekhuis Spuitinrichting
Marcel Schouten Kaashandel
Broekhuis Autodemontagebedrijf
Dani Automobielen
Combi Glas
Hagro Agri BV
Busscher Assurantien
Bouw Team Oost
Berkhof Optiek
TSA
Lesscher Transport
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Albergen kent een rijk bedrijfsleven met geweldige ondernemingen, groot en klein. Daar zijn we maar wat trots 

op, alleen door alle coronahectiek hebben de ondernemers het niet altijd even makkelijk. Daarom willen wij 

middels deze puzzel alle ondernemers in Albergen een hart onder de riem steken. De redactie van het Bokk’n-

blad ging hiervoor een rondje langs de Albergse velden om de ondernemers te fotograferen. De meesten van 

u herkennen deze klasbakken natuurlijk uit duizenden, maar is dat ook zo gemakkelijk als ze een mondkapje 

dragen? 

SPELREGELS: Op de foto ziet u een Albergse ondernemer verstopt achter een mondkapje. Het 

is de bedoeling dat u de voornaam van deze ondernemer raadt en de juiste letter uit de voor-

naam gebruikt voor de oplossing. De juiste letter kunt u vinden middels het getal bij de foto. 

Dit getal geeft aan welke letter van de voornaam u moet gebruiken om de juiste woorden te 

maken voor de oplossing. VOORBEELD: Op de foto staat Henk afgebeeld. Het getal dat bij de 

foto staat is 2. Dit betekent dat de 2e letter in de naam ‘Henk’ nodig is voor de oplossing. 

In dit geval is dat dus de letter E.

Verstoppertje 

    met ondernemers
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PRIJZENMAND: Heeft u de zin geraden? Goed gedaan! U maakt kans op een 
goed gevulde borrelmand met allerlei delicatessen, oftewel, alles voor een 
heerlijke borrelavond. De inhoud van deze borrelmand hebben we natuurlijk 
gekocht bij onze lokale ondernemers. 
Mail de oplossing naar bb-redactie@outlook.com en misschien zit u straks te 
genieten van de heerlijke borrelmand! 
Succes!

Wees loyaal en koop lokaal. 
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WWW.HENDRIKSEN.NL

ONDERNEMEN.

MAAR EERST FEEST.

WWW.POPPINK.NL

Voor meer informatie:
Filiaal Fleringen   Filiaal Raalte;
Ootmarsumseweg 228,  Kaagstraat 3, 
7666 NC Fleringen  8102 GZ Raalte
Telefoon 0546441294,  Telefoon 0572358520,
Fax 0546442066   Fax 0572360882
E info@poppink.nl   E raalte@poppink.nl

Vraag nu de brochure aan of neem contact op met een van onze vestigingen.

Onze specialiteiten zijn
■  Woningbouw
■  Utiliteitsbouw
■  Stallen bouw en betonkelders
■   Leveren en plaatsen van 

Trappen
■   Leveren en plaatsen van 

houten Kozijnen
■   Leveren en plaatsen van 

prefab dakelementen en  
dakkapellen

Vrijstaande woning vanaf  131.100,00
Helft van 2/1 kap woning vanaf � 111.400,00
(genoemde bedragen zijn incl 19% b.t.w.) 

Bouw of verbouwplannen?



WAAR BOUWEN BEGINT

Welkom bij Het Spanjaard, 
waar bouwen begint! 

Voor elke bouwgerelateerde vraag 
kunt u bij ons terecht. Diverse 
bedrijven vullen ons bijzondere 
gebouw:  
van vastgoed intermediair tot 
juridisch advies, architectuur, 
bouwtechniek en interieur.

www.hetspanjaard.nl

Onderscheidend vermogen door diversiteit aan 
architectuurstijlen en kwaliteit van en ontwerp tot en met 

uitvoering.

Specialist in bestemmingsplannen, planschade, 
planstudies, rood voor rood / ruimte voor ruimte, 

kwaliteitsimpuls groene omgeving, vrijkomende 
agrarische verbouwing, detachering en meer.

‘Het Spanjaard’ - Stationsstraat 37 - 7622 LW Borne -  
T (074) 727 10 20 - www.hetspanjaard.nl - info@hetspanjaard.nl

Intermediair in vastgoedontwikkeling. Een onafhankelijk team met 
een ondernemersmentaliteit dat kansen ziet en klanten begeleidt 
in het gehele vastgoedproces.

Uw bouwkundig bureau vanaf ontwerp tot en met prijsvorming, voor 
nieuwbouw, verbouwingen en renovaties van klein tot groot.



Corona heeft de wereld in zijn greep, alles is ineens anders geworden. We kunnen niet 
meer samen zijn en samen iets vieren. In alle landen zijn er strenge maatregelen getroffen 
om het virus beheersbaar te houden. Maar een dorpsschool in het oosten van het land 
zoekt naar mogelijkheden om toch nog Carnaval te vieren. Voor kinderen tot 12 jaar zijn 
de regels namelijk niet zo streng, op moment van schrijven.
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De enige nieuwe 
Hoogheden 
van Albergen 
\De kinderen mogen altijd aangeven of ze in de Raad 
van Elf willen en dan wordt er gekozen wie er de ge-
lukkigen zijn. De Hoogheden van Kadoes komen tra-
ditiegetrouw uit groep 8. Op de 11de van de 11de 
zaten alle leerlingen van groep 5 tot en met 8 vol span-
ning in de speelzaal. Na een korte inleiding werd de 
Raad van Elf gepresenteerd. Dit jaar bestaat die uit: 
Pim Bergmans, Teun Bekke, Jinte Borgerink, Suus Has-
sels Mönning, Rama Sleiman, Sophie Meijer, Thijmen 
Verver, Lisz Bekke, Desi ter Haar, Jorien te Beek en 
Merle Alberink. Nadat Meester Rik de voltallige raad 
op het podium had, werd het echt spannend. Wie o 
wie zouden dit jaar het Carnaval bij de Schoolbokk’s 
gaan leiden?

Na tromgeroffel en opbouw van de spanning wer-
den de namen van Schoolprins Hidde Woldendorp en 
Schoolprinses Linde Roeleveld bekend gemaakt. Een 
oorverdovend gejuich kwam er uit de zaal en nog een 
beetje vol spanning kwamen Hidde en Linde op het 
podium. 

Tijd om nader kennis 
te maken met de enige 

(nieuwe) Hoogheden 
van het Bokk’nland.

Zowel Hidde als Linde hebben al in de Raad van Elf 
van Kadoes gezeten, ze weten dus wat er van hun ver-
wacht wordt. Hidde gaf zelfs aan zich bewust te heb-
ben opgegeven omdat we dit jaar Carnaval alleen op 
school vieren. Anders werd het wel erg druk in zijn 
agenda. Linde vindt het leuk dat Prins John en Sik Bob 
ook dit jaar de Albergse Hoogheden zijn, want die 
kent ze goed.

Ze hopen dat er op school toch nog veel kan door-
gaan, ondanks corona. Ze hebben hier zelf al goed 
over nagedacht. Een jongen uit groep 8 zou bijvoor-
beeld de DJ kunnen worden en als we nu in drie groe-
pen in de hal gaan, dan zijn er ook niet teveel kinderen 
en leerkrachten tegelijkertijd. Hidde geeft aan dat hij 
het wel erg leuk zou vinden als we dit jaar toch zijn 
huis versieren met een boog en spandoek. Linde zou 
wel graag de schooloptocht willen organiseren. Als de 
Sjikke Bökke niet met de wagen mag meerijden, dan 
moeten we maar zelf meer karren, trekkers en/of fiet-
sen versieren. 

Hun lijfspreuk is dan helder en duidelijk:

ER IS CORONA, 
MAAR WEES 
NIET BANG
WIJ MAKEN ER 
GEWOON EEN 
FEESTJE VAN
En feestvieren dat kunnen deze twee toppers goed. 
De een zit bij volleybal en Jong Nederland, de ander 
op voetbal en houdt ervan om met opa spelletjes te 
doen. De Hoogheden van dit jaar zijn actief en hopen 
op een mooi Carnaval op Kadoes.

Linde kan zich nog goed herinneren dat vorig jaar, 
toen ze het dansje met de Raad van Elf moesten op-
voeren, de DJ de verkeerde muziek had opgezet. De 
hele groep was eerst geschrokken en lag daarna dub-
bel van het lachen. Uiteindelijk is alles toch goed ge-
komen. Van Hidde mag dat 'Raad van Elf-dansje' wel 
worden afgeschaft. Dit is niet helemaal zijn ding. 

Beide geven ze aan dat het dit jaar erg leuk is in groep 
8. Behalve rekenen, lezen en taal organiseren Juf Ilona 
en juf Femke ook veel andere lessen. Er zijn gave gym-
lessen, bijzondere techniekopdrachten, veel spelletjes 
en mooie Kahoot-quizzen. School is echt leuk en tij-
dens de lockdown misten ze vooral hun klasgenootjes.

Ondertussen gaan de voorbereidingen op school ge-
woon door. De lijfspreuk is klaar, er wordt hard ge-
werkt aan de proclamatie. Binnenkort wordt er een 
foto gemaakt voor dit Bokk’nblad en bedenken ze met 
de klas een alternatief programma voor de 12e febru-
ari. We zullen zien of het dansje van de Raad van Elf er 
dan ook nog bij is... 

Alaaf! 
Alaaf! 
Alaaf!



• Avia service station
• In en verkoop nieuwe en gebruikte auto’s

• Reparatie en onderhoud alle merken
• Auto diagnose 

• Airco service station
• Gespecialiseerd in schade herstel

• Leen auto beschikbaar
• Ruitreparaties

• APK keuringsstation

...basis voor de toekomst!

info@timmerfabriekhilberink.nl

Apotheek Albergen

Hoofdstraat 51

7665 AN Albergen





© http://www.studio100kleurplaten.be

kleurplaat
Al

be
rg

er
 B

ok
ke

 2
02

1

Lever deze kleurplaat in vóór vrijdag 12 februari, bij Prinses Anne I, Ter Mors Wonen, Hoofdstraat 43, Albergen. 
In de kleurplatenbrievenbus aan de winkel. Het is natuurlijk zonde om dit uit het Bokk’nblad te scheuren of te knippen,
daarom is deze kleurplaat ook te downloaden op: www.albergerbokke.nl. Winnaars krijgen de prijs thuis afgeleverd.

Naam:

Adres:

Groep:



Ook wij maken fouten, maar dit was wel echt een 
VOUWTJE met hoofdletters! Doke Demmer, jonk-
vrouw van Kadoes van 2019/2020, zat in het vorige 
Bokk’nblad aardig klem in de vouw. Wij strijken dit 
VOUWTJE nu dus graag even glad. Een interview met 
Doke over beesten, topvoetbal, 2020 en natuurlijk 
Alfred. 

We weten al dat ze van carnaval houdt en dat ze zich het 
liefst verkleedt als clown. Grappen maken kan deze dame 
wel! Ze vond alles aan Carnaval leuk, maar het rijden op de 
wagen, dat was echt het állerleukste. Als ik haar vraag wat 
ze superstom vond, krijg ik een zeer verbaasde blik. Uhm, 
als beginnend Bokk’nblad schrijver, is een foutje dus snel 
gemaakt... Sorry veur alles! Deze vraag is dus permanent 
geschrapt. Maar er is natuurlijk nog veel meer dat we wil-
len weten. 

Wie is Doke?
Doke Demmer is een spontane meid van twaalf jaar. Ze 
woont haar hele leven al in Albergen met papa, mama 
en de beestenboel op de boerderij. Ze is gek op dieren. 
Er wonen dan ook heel wat beesten op de boerderij. Zo 
is er Pleun, de Shetland pony van 35. Maar haar grootste 
vriend is toch wel Alfred; een ondeugende zwarte labra-
dorpup die dol is op schoenen en kussens versnipperen. 
Er zijn ook koeien die elk jaar even naar de zon vertrekken 
en dan weer terugkeren naar Albergen, of zat dat nou toch 
anders in elkaar? Doke, dat moet je me toch nog een keer-
tje uitleggen. Sorry veur alles, elk begin is moeilijk. Zeker 
notities maken.

In het dagelijks leven is Doke een trotse brugpieper. Ze 
fietst elke dag gezellig met vriendinnen naar het Canisius 
in Tubbergen. Een droomleerling, want deze dame heeft 
een heel mooie cijferlijst! En dat is maar goed ook, want 
ze wil later juf worden. Het liefst op Kadoes, maar ergens 
anders is ook wel prima. Volgens mij wordt zij een superjuf, 
want deze dame weet heel goed wat zij wil. 
Ze heeft heel veel hobby’s. Muziek is een passie, ze zingt 
de sterren van de hemel bij het kinderkoor en bij Concordia 
raakt ze altijd de juiste toets op haar keyboard. We hebben 

Vouwtje, bedankt!



gewoon ons eigen The Voice Kids talent in ons midden! Maar er is nog meer: 
die ene hobby die er met kop en schouders bovenuit steekt! Ze voetbalt bij 
de RKSV de Tukkers in Albergen natuurlijk. Ze is spits of speelt linksvoor. Een 
profvoetballer in spé, die prima past bij de Oranje Leeuwinnen! Zelf is ze wat te 
bescheiden als je het mij vraagt. Ik loop graag op de feiten vooruit, dus ik heb 
haar slogan al klaar: Hop Hop Hop, Doke uit Albergen speelt straks met Oranje 
voetbal aan de top!

Alfred Demmer Woef!
Over Alfred raakt Doke niet uitgepraat. Hij komt uit Genemuiden en het was 
een geluk dat hij zijn plekje in Albergen heeft gevonden. Doke heeft (met een 
beetje hulp) Alfred zelf uitgezocht en deze pup moest het worden! Er was 
haast geboden, want er waren nog maar twee pups beschikbaar. De naam 
Alfred is zorgvuldig uitgekozen uit tien jongensnamen. Onderweg naar de 
kennismaking werden alle namen goed beoordeeld en uiteindelijk kwam  
Alfred als winnaar uit de bus. Nee, niet Alfred Judocus Kwak, maar Alfred 
Demmer Woef! Een hoogheid van niveau! Nou ja, dat vinden wij dan. Alfred en 
Doke gaan vast nog veel avonturen beleven.

Tot slot moeten we het natuurlijk nog even hebben over 2020. Een raar jaar, 
waarin alles anders lijkt te gaan. Storm Dennis, corona… Nou, daar laten we 
het ook maar bij. Ik vraag haar natuurlijk nog even wat ze van ons gesprek 
vond: erg leuk! En als ze nog een voorkeur voor een foto mag doorgeven…? 
Met Alfred natuurlijk! Enne, dit jaar liever niet in de VOUW!
  

                        Sorry veur alles Doke! 
                                         Vouwtje bedankt!
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Het nieuwe carnavalsjaar is aangebroken. 
Wat hadden we juist nu zin in dit festijn. 
Helaas, corona maakt ook dit feest onmo-
gelijk. Natuurlijk hadden ook wij wel een 
beetje aangevoeld dat corona carnavals-
jaar 2021 van ons ging afpakken. Maar 
het definitieve besluit, voelde toch echt 
wel als een domper. Even slikken en weer 
doorgaan. 

Net zoals voorgaande jaren, stond ook dit 
jaar ons weekendje weg op de planning. 
Friesland was voor nu onze bestemming. 
Het weekendje weg zorgt er altijd voor 
dat de carnavalskriebels weer naar boven 
komen. Vlak voor ons vertrek werden de 
aangescherpte coronamaatregelen aan-
gekondigd, hierdoor hebben wij helaas 
moeten besluiten om dit gezellige week-
end over te slaan. Dit was erg jammer, 
maar wel de meest verantwoordelijke 
keuze.  

Wij als Bokk’n Hörnkes hopen natuurlijk 
dat corona niet lang meer regie zal voeren 
over onze activiteiten. Niet zozeer voor 
ons, maar ook zeker voor de Albergse 
jeugd hopen we dat evenementen snel 
weer hervat kunnen worden. Er staat al 
een streep door de gala-avonden, dus ook 
door de jeugdavond. Tevens staat Paaspop 
2021 door corona op losse schroeven. 
Voorlopig moeten we ons vasthouden aan 
de mooie herinneringen die deze evene-
menten met zich mee hebben gebracht. 
Met zijn allen hebben we hoop dat 2021 
ruimte biedt om weer meer samen te zijn 
en leuke dingen te ondernemen. 

We moeten nog even volhouden. Wat in 
het vat zit, verzuurt niet. Met de weten-
schap dat vele feestjes weer mogelijk wor-
den, wens ik namens de vereniging ieder-
een het beste toe, een goede gezondheid 
en hopelijk tot snel!

Alaaf!
Mike ter Haar
Voorzitter J.C.V. De Bokk’n Hörnkes 

voorzitter
BOKK'N HÖRNKES
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Coen Stopel
“Ik wil nich in mien 
blote gat noar huus” 

Neem Coen Stopel, in 2017 Sik van Prins Chris van 
der Aa van JCV De Bokk’n Hörnkes. De weekenden 
staan voor dit duo alleen maar in het teken van 
het Carnaval. Zo ook de laatste zaterdag van 
januari dat jaar. De avond wordt afgesloten bij 
Jeroen Bekke, waar de promostukjes voor het gala 
worden opgevoerd. Na wat goudgele rakkers is 
een toiletbezoek onvermijdelijk, zoals de meesten 
van jullie natuurlijk weten uit ervaring. De wc is een 
verdieping lager en op de desbetreffende trap gaat 
het voor Coen goed mis. Hij valt en komt met zijn 
hoofd tegen de werkbank aan. In het ziekenhuis 
aangekomen blijkt dat hij een hersenkneuzing 
heeft opgelopen en het is nog maar de vraag hoe 
goed hij hier van gaat herstellen.

Wat doe ik hier? 
Coen vertelt dat hij zich, vanaf het moment van de 
val en alles wat er die dagen daarna is gebeurd, 
niks meer kan herinneren. “Ik werd wakker in 
het ziekenhuis in Almelo en dacht: Wat doe ik in 
godsnaam hier? Toen was er al meer dan een week 
voorbij.” In de tussenliggende dagen heeft Coen, 
zonder dat hij het zich kan herinneren, nog wel 
voor wat verbazing en hilariteit gezorgd.

Slechts vijf dagen na het ongeluk klinkt de 
huistelefoon bij huize Stopel. Moeder Annet neemt 
op en is verbaasd als ze haar zoon Coen aan de lijn 

heeft. Coen denkt maar aan één ding: CARNAVAL! 
‘Ma, ik mut venoamd noar ‘n feest hen. Kun ie het 
zwarte pak met brengn, want ik wil nich in mien 
blote gat noar huus!’. Annet legt Coen uit dat hij 
van de trap is gevallen en in het ziekenhuis ligt. 
’Joa, moar ie mut mien pak wa eem brengn’. Het 
blijft voor de zusters nog steeds een raadsel waar 
en hoe Coen heeft kunnen bellen, want de telefoon 
op zijn kamer was afgesloten.

Opleving 
Tijdens het ziekenhuisverblijf was twee tot drie 
minuten aaneengesloten wakker zijn vaak het 
maximale voor Coen. Een bijzonder moment was 
dan ook toen zijn compagnon Chris langskwam 
en Coen weer helemaal opleefde. “Toen wak op ’n 
stoel goan zitt’n en begon ik zo opeens te kuiern, 
net alsof d’r niks an de haand was. Joo hoe is’t? Ja 
prima, met jou?” 

Het herstel thuis ging daarna voorspoedig en 
behalve het reukverlies, is er gelukkig geen verdere 
blijvende schade. De Sik heeft zelfs nog een uurtje 
de optocht in het eigen dorp kunnen bewonderen. 
Hij kon helemaal op vele blije gezichten rekenen, 
toen hij aanwezig was bij het traditionele bok 
verbranden. Zo kon hij het bijzondere Carnavalsjaar 
samen met Prins Chris goed af sluiten!

Mag je als Koning niet op vakantie naar Griekenland? Er zijn ook Prinsen die hun kroon 
weer moesten inleveren of later werden gehuldigd door ziekte. Maar elk Prinsenjaar is 
bijzonder en uniek. Het is maar hoe je de krenten uit de pap vist en je het glas halfvol houdt.
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CIJFERSENZO over Albergen
     Albergen telt 2.051 auto’s, dat is één halve auto per inwoner;
                                   Op 27 februari 2020 werd de eerste Nederlander positief getest op Covid-19; 
Een aardbei van Brudas heeft 200 zaadjes aan de buitenkant;
1 op de 10 baby’s in Albergen wordt verwekt in een IKEA-bed; 
3,4% van de Albergse bevolking is gescheiden;

Vrouwen knipperen gemiddeld 19 keer per minuut met hun ogen, mannen slechts 11 keer; 

Het inwonersaantal van Albergen is de afgelopen 
5 jaar toegenomen met 24 personen; 

Albergen heeft afgerond een 
oppervlakte van 2.199 hectare, waarvan 

12 hectare water is; 
             FC TWENTE is nog altijd de club met de grootste 

  aanhang.   Sorry, Heracles Almelo..; 
Meer dan de helft van de Albergenaren sport 2 keer per week of vaker; 

     
  48% van de inwoners van 
                                    Albergen is vrouw; 
JCV de Bokk’n Hörnkes is geliefd bij maar liefst 94% van de Albergse bevolking; 
3 op de 10 inwoners van Albergen heeft een tatoeage 
op zijn of haar lijf; 
           41% van de Albergenaren heeft wel eens een one-night-stand gehad; 
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Carnavalsrecept

Rollade á la carpaccio 
een beetje van Sven en een beetje van Fraans Marie

Voor het carnavalsrecept van dit jaar spreken we 

af met Sven Davina. Sinds februari dit jaar is hij als 

kok in dienst bij Fraans Marie. Dus mocht je je af-

vragen waar dat lekkere eten vandaan komt uit de 

keuken van Fraans… Samen met Bert Bruggeman 

bereidt hij de allerlekkerste gerechten!



Bereiding
1. Steek de BBQ aan en laat deze op een temperatuur  
 komen van 160 graden. 
2.   Maak de pesto door de basilicum, knoflook, de helft van 

de pijnboompitten en de 200 gram Parmezaanse kaas 
in de blender te doen met een flinke scheut olijfolie en 
het sap van een citroen. TIP! Maak de pesto een dag van 
tevoren, dan smaakt de pesto het lekkerst.  

3.   Snijd de bavette (afhankelijk van de dikte) open om de  
 oppervlakte te vergroten, kruid de bavette met zeezout  
 en zwarte peper, smeer de bavette in met de eigen   
 gemaakte pesto en verdeel daarna rucola , Parmezaanse  
 kaas en pijnboompitten over de bavette. 

4.   Rol nu de bavette op en knoop vast met slagerstouw. Stop  
 in de kern van het vlees een vleesthermometer. 

5.   Leg de bavette op de barbecue op 160 graden indirect en  
 gebruik de vleesthermometer tot het vlees een kern- 
 temperatuur van 52 graden heeft. Check en draai de   
 bavette regelmatig. Haal de bavette dan van de BBQ af. 

6.  Laat het vlees nog vijf tot tien minuten rusten en snijd in  
 mooie dunne plakken. 

Benodigdheden 
1 stuk runderbavette á 1 KG
1 bos basilicum 
3 tenen knoflook
1 citroen
300 gram Parmezaanse kaas 
60 gram geroosterde pijnboompitten
Rucola
150 ml olijfolie
Zwarte peper
Zeezout
Slagerstouw
Vleesthermometer 

Mannen opgelet! Dit recept is uitermate geschikt 

voor op de BBQ! Mannenarbeid dus.

Haal de boodschappen in huis (dat mag je vrouw 

misschien nog doen) en maak een lekker stuk rollade 

op de BBQ! Heb jij weer punten gescoord! Geen BBQ? 

No worries. De rollade is ook prima in de oven te 

bereiden. 

Geen excuses dus!

Sven is zes jaar geleden begonnen met de opleiding tot kok bij het ROC, destijds begon hij al als leerling-kok bij 
Aloys en Yvonne in de keuken. Daar laaide zijn enthousiasme voor het koken helemaal op. Na een uitstapje bij 
Landgoed De Holtweijde in Lattrop, is Sven nu weer terug op het ‘oale nest’, waar hij het vak geleerd heeft.
Wat vind je het leukste aan werken bij Fraans Marie? “Het is gaaf om de mensen uit het dorp en omstreken, want 
ze weten Fraans Marie overal te vinden, te voorzien van lekker eten en altijd weer nieuwe dingen bedenken!”

NOTE: Oké vooruit… voor de niet BBQ liefhebbers (als die bestaan) of wanneer je geen BBQ hebt (tijd om er een te kopen!) 
hierbij ook een bereiding voor in de oven! Bijna net zo lekker! Bak eerste de bavette aan in een hete pan, leg de bavette 
in een ovenschaal bekleed met bakpapier en zet de ovenschaal met de bavette in de oven op 150 graden tot een 
kerntemperatuur van 52 graden.

Lekker met gebakken aardappeltjes, een groene salade of gewoon met stokbrood en kruidenboter.

Eet smakelijk!



Deze vrijwilligers 
hebben er schoon 
genoeg van 
Mieke Kamphuis besloot tijdens één van 
haar vele hardlooprondjes zich niet langer 
te ergeren aan het zwerfafval op haar 
hardlooproute door ‘De Steg’ maar het 
afval te verzamelen en de route schoon 
te houden. Welgeteld drie jaar en tien 
dagen heeft het geduurd voordat de route 
daadwerkelijk één keer afvalvrij was. 
Een hele prestatie die niet onopgemerkt 
is gebleven bij de Gemeente Tubbergen 
die haar dan ook onderscheidde met een 
gouden afvalgrijper. Een initiatief dat zich 
niet heeft beperkt tot haar eigen rondje en 
zeker niet is gestrand in schoonheid. Het 
rondje van Mieke blijkt de aftrap voor een 
veel schoner Albergen.



Toen afgelopen maart alle sportfaciliteiten werden gesloten als 

gevolg van de coronacrisis was het alternatief voor zwemmen 

snel gevonden in wandelen. Zodoende werd het zwemclubje, 

bestaande uit Mieke Kamphuis, Ans Schepers en Marian 

Borgerink, een wandelclubje. Al wandelend stuitten de dames op 

veel zwerfafval en wederom werd ergernis omgezet in actie. 

In het kader van de Landelijke Opschoondag werd er een 

grote schoonmaakactie door de dames opgezet. Het gehele 

buitengebied werd ontdaan van het zwerfafval. Het resultaat: 

maar liefst veertig zakken vuil die werden opgehaald en 

aangeboden aan de Gemeente Tubbergen. Gemotiveerd door 

de schonere straten en de vele positieve reacties wordt het 

wandelclubje de drijvende kracht achter ‘Albergen Schoon’.

Schoonmaakroutes 
Inmiddels melden Albergenaren zich al vrijwillig aan om te 

helpen en is aan de hand van kadasterkaarten het buitengebied 

verdeeld in verschillende schoonmaakroutes. Is er voor een route 

nog geen vrijwilliger? Dan wordt er gewoon iemand uit die buurt 

benaderd. Zeer effectief zo blijkt, want binnen enkele maanden 

is Albergen Schoon gegroeid van drie fanatieke dames die het 

zwerfafval zat waren naar een goed georganiseerde club van 

maar liefst 37 vrijwilligers! 

Compleet met veiligheidshesjes en voorzien van afvalgrijpers 

gaan ze in tweetallen of in kleine groepjes eropuit om hun route 

afvalvrij te maken. Per route wordt er vaak een volle vuilniszak 

opgehaald. Wat te zwaar is om te verplaatsen wordt gemeld bij 

de gemeente en vaak dezelfde dag nog opgehaald. Ja, de dames 

hebben de boel strak geregeld!

Herhalers 
Wie denkt dat het zwerfafval zich beperkt tot sigarettenpeuken 

op straat en blikjes in de berm heeft het mis. De meest 

wonderbaarlijke items worden opgeruimd. Van puin, fietswielen, 

een gepoetst paar schoenen, meters piepschuim, een doos 

sigaren tot een verpakking van een abortuspil aan toe. U kunt 

het eigenlijk zo gek niet bedenken of het wordt allemaal gewoon 

op straat gegooid. Maar de grootste ergernis zit hem toch bij de 

‘herhalers’. Bijvoorbeeld de plastic zakjes met hondenpoep die 

steeds weer aan (onder andere) de Kemnaweg worden gevonden 

of de Redbull-blikjes die wekelijks aan de Hagweg liggen.

Afvalvrije gemeente 
Inmiddels wordt het concept ‘Albergen Schoon’ gedeeld met 

andere dorpskernen in de gemeente Tubbergen. Goed nieuws, 

want zwerfafval stopt natuurlijk niet bij de dorpsgrenzen. 

Albergen gaat samen met vele vrijwilligers voorop in de strijd 

naar een zwerfafvalvrije gemeente Tubbergen in 2030!

Bent u ook bereid om Albergen een stukje schoner te maken? 

Begin dan bij uzelf en gooi geen afval op straat! Wilt u een route 

lopen? Meld u dan aan bij Mieke Kamphuis, via: henkenmieke@

gmail.com. 

Gezocht: Deo Theo
Geregeld worden er aan de Monnikenbraakweg lege 

deodorantbussen opgeruimd. Bij een recentelijke 

opruimactie zat er een briefje bij met enige uitleg dat de 

deo bussen worden gebruikt voor een onderzoek naar 

leylijnen ondertekend door ene Theo. De dames zouden 

graag met Theo in contact komen. Dus bent u of kent u 

Theo? Neem dan contact op!  
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Aan gezelligheid geen 
gebrek op je eigen stek 

De Puut
Een huiskamer in de berging

Tukkers zijn een gezellig volkje. Een hapje, drankje en goede muziek erbij, wie houdt er nu niet van? In 
Albergen hebben we wat dat betreft weinig te klagen, we kunnen het zo gek niet bedenken of we maken 
er wel een feest van. Op het gemeentehuis vragen de ambtenaren zich wel eens af of er geen feestquotum 
voor Albergen moet worden ingesteld. Dat je niet altijd ver van huis hoeft om het gezellig te hebben 
weten we in Albergen maar al te goed. De één timmert een hok in de schuur van zijn vader, de ander 
parkeert een oude bus of bouwkeet op een afgelegen plek en een derde heeft er een speciaal gebouw voor. 
Voor die laatste categorie gingen wij voor het Bokk’n blad op bezoek bij de Puut en de Hosskee.
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De Puut
Een huiskamer in de berging 

De broers Jan, Marcel, Richard en Henrie Benerink wo-
nen samen in hun ouderlijk huis aan de Broekzijdeweg. 
In 2007 ontstond het idee om een werktuigberging te 
bouwen die ook dienst kon doen als huiskamercafé. Zo 
konden de broers hun vrienden en kennissen ontvangen 
zonder dat hun thuiswonende moeder daar last van zou 
hebben. Als plek werd de oude moestuin gekozen. Samen 
met een paar handige vrienden haalden ze de groenten uit 
de grond en zetten ze het houten gebouw in elkaar. Mar-
cel, die in het dagelijks leven installateur is, deed elektra 
en leidingwerk. Richard, werkzaam als stoffeerder,  heeft 
de vloer en raambekleding verzorgd. "En ik liep gewoon 
een beetje in de weg", voegt Jan lachend toe. Zo ontstond 
in 2008 Café de Puut. Op zaterdag vanaf een uur of vijf 
ontvangen de broers daar hun vrienden en kennissen. Ge-
zellig een biertje drinken: "En vooral dom lul'n, hoe later 
op de avond hoe gekker de verhalen", aldus Jan. Met ou-
dejaarsdag is er altijd het traditionele carbidschieten, een 
mooie happening met vrienden en bekenden.
Als je de omgebouwde berging binnenloopt, vallen een 
paar dingen op. Allereerst de FC Twente vlaggen, sjaals 
en het Twente-logo dat is gefreesd uit een metersgrote me-
talen plaat. Jan heeft het logo gewonnen bij een loting 
van de supportersvereniging en is daar het meest trots 
op. Hij is groot FC Twente-fan. Wat nog meer opvalt, is de 
robuuste eikenhouten bar. "We hadden nog eiken stam-
men achter de schuur liggen en daar hebben we de bar 
van gemaakt. Ik heb de maten overgenomen van de bar 
van Nobbenhuis en een vriend heeft alles in elkaar gezet", 
vertelt Richard. Aan de wand hangen foto’s van trekkers, 
een kalender met schaars geklede vrouwen, er staan be-
kers als aandenken aan de Elfdorpentocht en boven een 
oude stoel hangt de foto van Joeri. Joeri is de inmiddels 
overleden jachthond. "Hij lag altijd in de stoel als er volk 
was, slapen deed hij met één oog open want hij hield alles 
in de gaten", vertelt Henri. 

Het meest trots zijn de broers op het uitzicht, ze wonen op 
een bijzonder mooi plekje aan de rand van de gemeente. 
Daarom hebben ze nog het plan om een kleine overkap-
ping te maken, zodat ze in de zomer mooi buiten kunnen 
zitten. Dat Carnaval niet doorgaat vinden de broers wel 
jammer, want normaal gaan ze altijd naar de Optocht kij-
ken. Maar tegelijk vermaken ze zich ook goed thuis, ze 
wonen er mooi en in Café de Puut is het altijd gezellig.

De Hosskee
Een tuinhuis met mytische verhalen

Zo op het eerste gezicht is het een simpel tuinhuis. Welis-
waar vakkundig uitgevoerd in hout- en metselwerk, maar 
veel meer dan een berging met overkapping is het ook 
weer niet. Er is plaats voor ongeveer tien man, er staat 
een houtkachel, een koelkast en vanwege een verbouwing 
staat er nu een beetje huisraad. Een houten bord verraadt 
de naam: ‘Hossskee’. Achter díe naam gaan grote verha-
len en veel gezellige avonden schuil. De kenner heeft het 
vast al geraden, we zijn op bezoek bij Gerard ‘Hoss’ Oude 
Geerdink. Hoss woont samen met Elise Brand en zijn kin-
deren Nick, Bas en Loes op de hoek van de Molendijk en 
de Zenderseweg. 

Hoss vertelt: "Toen ik vrijgezel was, gaf ik nog wel eens 
dikke feesten. Als het dan mooi weer was, nodigde ik een 
paar vrienden en vriendinnen uit en dan kwam er soms 
wel vijftig tot zestig man. Dat was altijd donders mooi, 
echt genieten. Op de een of andere manier had ik in die 
tijd veel aanloop, ook van mensen die je niet zo goed kent. 
Na de Pinksterfeesten was het altijd wel raak, dan kreeg 
ik in de tent wel eens de vraag of mensen mee mochten 
naar de Hosskee, dat was wel bizar. Aan de andere kant 
ben ik er ook wel trots op dat de Hosskee destijds zo be-
kend was en er veel mensen een mooie tijd hebben gehad."

In Albergen gingen er grote verhalen rond over de Hoss-
kee. Het mooist vond Hoss nog wel die keer dat hij met de 
vrienden meedeed aan de Solexrace. In het rennerskwar-
tier kwam Hugo Morshuis langs met wat mensen van het 
Houtdorp. "Een van die meiden begint te vertellen over de 
Hosskee, zonder dat ze wist wie ik was", vertelt Hoss. "En 
wij keken elkaar aan van; stil hoaln. Ze begint te vertellen 
over orgies en weet ik wat nog meer. De Hosskee was echt 
Sodom en Gomorra als je haar moest geloven. Dus na tien 
minuten was ze uitgepraat en toen heb ik me netjes voor-
gesteld. Ooh, ze schaamde zich helemaal kapot, dat was 
echt hilarisch", lacht Hoss. 

Wat er nu wel of niet precies allemaal gebeurd is, komt 
niet echt boven tafel. Met een serieus gezicht legt Hoss 
uit: "Er gebeurde wel eens wat, maar nooit echt wat span-
nends. De verhalen waren mythischer dan de werkelijk-
heid hoor." Na enig doorvragen blijkt toch dat er wel eens 
bezoek in het ondergoed over straat is gerend, "maar écht 
spannende dingen, nee hoor", aldus Hoss. 

Inmiddels zijn Hoss en Elise alweer een paar jaar samen 
en is het bezoek een stuk minder geworden. De jonge  
generatie neemt de Hosskee langzaam over, dus wat dat 
betreft is de kans aanwezig dat oude tijden herleven. 
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Mooie feesten,
nooit echt spannend

De Hosskee



www.rouwmaat.nl

Rouwmaat regelt het gewoon!  Bel (0546) 44 12 47
We recyclen, slopen, ontgraven, leveren beton, leggen geluidswallen aan en realiseren infra.

Voordelig een container voor uw bedrijfs- of (ver)bouwafval? Bestel een container bij 
Velthof Albergen, onderdeel van de Rouwmaat groep. Snelle levering, geen plaatsings-

kosten, all-in tarieven voor uw rolcontainers en op afroep ledigen mogelijk!



ja ja, 
een paard 
in de gang!
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Rob Bijen & Melle Schepers

Alle foto’s in dit BB zijn conform de 
regels van het RIVM volledig 
corona-proof gefotografeerd.
Alle beelden die anders doen lijken zijn 
digitaal bewerkt.
De foto’s zijn op te vragen bij Fotostudio Vis-
schedijk (marga@foto-visschedijk.nl) tegen 
een kleine vergoeding. 

Van 5 t/m 14 februari BB losse verkoop bij de 
Coop à € 6,95 p.st. op=op.

Dit blad wordt jaarlijks gratis verspreid 
onder alle inwoners van Albergen en tevens 
aangeboden aan al onze adverteerders en 
sponsoren. Mocht u het blad graag willen 
ontvangen dan adviseert de redactie u voor 
1 januari 2021 naar Albergen te verhuizen 
en/of te adverteren of sponsoren.  
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