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Beste Bokken,
Hier is hij weer: uw vertrouwde Carnavalsbode. Met bloed, zweet en…
heel veel plezier voor jullie gemaakt.
Vaak wordt gezegd: voorpret is de leukste pret. En dat geldt zeker bij
het maken van het Bokk’n Blad. De voorpret bij het bedenken van de
verhalen, reportages en interviews. Onder het genot van wat ‘flesjes
vol creativiteit’ komen de leukste en gekste ideeën op tafel. Rest ons
alleen nog de vraag: gaat dit allemaal passen?
Dan volgt de uitwerking van alle verhalen. De ontmoetingen met bijzondere Albergenaren, de grappige verhalen en ontboezemingen. Per
fiets begaven de redacteuren zich weer naar alle uithoeken van ons
Bokk’nlaand. En wat is dat toch altijd weer gezellig.
In deze editie weer de bekende thema’s: kennismaken met de nieuwe
hoogheden, een terugblik op vorig jaar, de hofhouding van Kadoes
en een gezellige bok op ’n proatstoal. Daarnaast een mooie reportage
over de ‘sleuteldragers’ van ons dorp, een bijzonder interview met
onze muzikale groenteboer en wat al niet meer!

Dit magazine is natuurlijk een prelude, een voorspel, op dat wat komen gaat. Om u geheel in de stemming te brengen van het komende
zottenfeest. Want ja, de voorpret is leuk, maar het Carnaval zelf is
uiteraard het hoogtepunt. Het feest nadert en volgens ons is er geen
betere manier om u hierop voor te bereiden dan met dit Bokk’n blad!
Gaat u er maar eens goed voor zitten, want u kunt vast niet langer
wachten. Natuurlijk ook een bedankje aan alle adverteerders, jullie
maken het ieder jaar weer mogelijk.
Wij als redactie slaken een zucht en gaan met de benen hoog. Maar
binnenkort dompelen we ons natuurlijk onder in het Carnavalsgedruis.
Plezier maken! En we zien jullie heel graag daar. Houdt u onze verslaggevers in de gaten? U weet maar nooit… We gaan weer inspiratie
opdoen voor de editie van 2019. Verheugt u zich er maar vast op!
Alaaf, Alaaf, Alaaf!
De redactie van het Bokk’n Blad
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Feestelijke Binnenkomers
Zak ’s lekker deur

Het feest kan beginnen...want wij zijn binnen!
Albo Deuren garanderen nu eenmaal een grootse
entree. Met of zonder feestneus. Kijk op onze
website voor meer informatie of het aanvragen
van een brochure. Alaaf!

www.albo.nl

Van de voorzitter:
Beste Bokk’nblad-lezer,
Het gaat een geweldig Carnavalsjaar worden, dat kan niet anders! Waarom?
Omdat op zaterdag 11-11 (kan het mooier?) om 22.11 uur onze nieuwe Sleutelprins Arjan I samen met zijn Sleutelsik Evert en hun hofdames Lilian en
Monica met donder en geweld (en met sleutel) zaal Morshuis binnen kwam
rijden. Met zo’n entree kan het niet anders dan een geweldig jaar worden!
Even daarvoor hadden Prins Wim I, Sik Richard en Hofdames Carina en Karin
nog laten zien dat zij ook uit hetzelfde goede hout gesneden zijn. Ze sloegen
zich kranig door de onmogelijke vragen van de Raad van Elf. Alle vier bedankt
voor een topjaar!
Op vrijdag 24 november stond ook de jeugd te trappelen en maakten Jeugdprins Wessel Haarhuis, Sik Bjarne Kleine Schaars en Hofdame Inge Kroeze
zich bekend als hofhouding van de Bokk’n Hörnkes. Heel veel plezier en succes! Rest mij nog om aftredend prins Chris I en sik Coen te bedanken. Ondanks een vervelend voorval hebben ze er toch een geweldig jaar van gemaakt.
Chapeau!

Ook dit jaar zijn er weer de nodige veranderingen. Bijvoorbeeld in het bestuur:
we namen in de laatste jaarvergadering afscheid van Niek van der Aa (onder
andere druk doende bij de Bende van Vier), Han Kranenberg (legendarische
spreker tijdens de wagendoop bij Toon) en Arjan Lucas (inderdaad, onze nieuwe Sleutelprins). Alle drie bedankt voor jullie tomeloze inzet gedurende vele
jaren. Uiteraard stonden er al vervangers te trappelen van ongeduld om zitting
te nemen in het bestuur. Ik stel ze graag aan jullie voor: Mariska Assink en Mart
Schepers. Welkom allebei!
Verder verandert er het nodige met betrekking tot de jurering bij de optocht:
het aantal juryleden en het aantal categorieën is uitgebreid, de puntentelling
is gewijzigd en ook is het totale prijzengeld verhoogd. We denken daarmee
weer een stap vooruit te hebben gezet bij het streven alles zo goed mogelijk
te regelen.
Ik wens iedereen een geweldig Carnavalsseizoen. En als iemand de komende tijd een grote witte slee tegen komt, met twee stevige personen erin, niet
schrikken. Waarschijnlijk zijn Prins Arjan I en Sik Evert dan in de buurt…
Alaaf, alaaf, alaaf!
De voorzitter,
Sjef Hagel

BB - 03

Hoofdstraat 43 | 7625 PB Zenderen | T 074 - 265 99 66 | www.buildingdesign.nl

Hoofdstraat 45 | 7625 PB Zenderen | T 074 - 255 70 20 | www.ad-fontem.nl

K E N N I S T E A M

Hoofdstraat 45 | 7625 PB Zenderen | T 074 - 265 99 78 | www.kroon-kennisteam.nl

Met de neus in de boter
Dit jaar bestaat het Carnaval in de gemeente
Tubbergen maar liefst 50 jaar. Het feest begon in
1968 in Reutum en al snel volgden andere dorpen
uit de gemeente. Vijf decennia is een jubileumjaar,
zo zou de gemiddelde Nederlander denken. De
Carnavalskenner weet echter dat dit niet zo is.
Uitsluitend het getal elf of een veelvoud daarvan
levert een Carnavalsjubileum op. Voor een echt
jubileumfeest moeten we dus nog een paar jaartjes
geduld hebben, maar dat betekent natuurlijk niet
dat we dit jaar niet gaan feesten met ons allen. Of
het nu wel of niet om een jubileum gaat, Carnaval
is hét feest waarbij we samen plezier maken.
Ieder jaar hebben we in de gemeente Tubbergen
een Sleutelprins, die het gedurende de
Carnavalsperiode (min of meer) voor het zeggen
heeft in Tubbergen. Dit jaar is dat Arjan Lucas,
een Alberger Bok. Op 20 januari ontvangt hij
van mij, in bijzijn van alle andere verenigingen,
de gemeentelijke sleutel. Op 30 januari is hij
voorzitter van de collegevergadering. We zijn nu
al benieuwd naar zijn plannen. Vooral zijn ICTachtergrond maakt me extra nieuwsgierig.
Vorig jaar deed ik mijn intrede in de
Carnavalsperiode en viel wat dat betreft met de
neus in de boter. Ik heb in die eerste weken dan
ook bijna alle Gala’s en optochten in de gemeente
Tubbergen bezocht. Een prachtige gelegenheid
om een heleboel mensen in feestelijke stemming
te ontmoeten. Jullie als Carnavalsvierders hebben
mij daarmee aangenaam verrast. Ik heb veel
gelachen en ontzettend genoten.
Ik zie nu dan ook al weer uit naar het aanstaande
Carnaval en wens u veel plezier met de
voorbereiding ervan.

Uiteraard sluit ik af met de Carnavalsgroet:

Een driewerf

ALAAF!
Wilmien Haverkamp-Wenker
Burgemeester Tubbergen
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ProclamatiE
Ik, Prins Arjan de eerste, Hoogheid van alle Bök en Sik,
geboor’n Alberger Bok,
Zön van Frans van Hoops Toon en Marian van Hemkes Jan.
Slöttelprins van de Gemeente Tubbig.
A 10 joar saam’n en trouwt met mien Hofdame Lilian,
geboor’n en getoog’n as nen Gaffel Aöske.
Trotse eigenaar van Sientje.
Beschermheer van Lucas IT en Inventus Online.
Groothertog van ‘t Geziet, Brookegge en de Zuid-Es.
Slöttel-Sik in tweedoezendneeg’n, meer dan 15 joar Road
van 11 en lid van de Galacommissie.
Toetsenist biej de Cameltoes, trompettist biej Boet’n Aodem,
fanatiek MTB-er biej die Fahrradlers en marathonloper in de
States.

Samen met mien Sik Evert, geboor’n Alberger Bok,
Zön van Gerrit en Anna van Asman.
A 25 joar saam’n met mien Hofdame Monica, geboor’n en
getoog’n as nen Spekscheeter.
Trotse vader van 2 prachtige dochters: Jet en Roos en 1
bössel van een jong, oons Gijs.
Trotse eigenaar van Boris.
Beschermheer van Garage Haarman en autodokter van
Albèrg.
Hertog van ‘t Geziet.
Trompettist biej Boet’n Aodem, fanatiek MTB-er biej die
Fahrradlers
en beschermheer van onze Dansmariekes.

Kundigt oe an met ‘n dreewerf alaaf
Ten earste

Ten achtste:

Dit joar wördt ‘n mooi’n pröttel,
want wiej hebt hem: de Slöttel!

De tennis, floreert als nooit tevoren,
De pinkies zorgt voor leven in de brouwerij, ook biej de
senioren.

Ten tweede
Een Sikkenfons en Prinsengarde combinatie,
feest tehoop lik oons een hele sensatie.

Ten neengde:

Ten dearde

Wiej regelt dit joar een hofbus met elke optocht,
Dan kunt die oale Prinsen, Sikk’n en kunnig’n mooi met
mekaar deur de bocht.

Heb ie de computers van de leg,
wiej lost het op high-tech.

Ten tiende:

Ten vearde
Bokt oene Waag of döt ‘t nig meer,
dat lost wiej op as nen speer.

Ten viefde
Oetbreiding veur de Albergse industrie,
lik veur de Gemeente Tubbig een fobie.

Ten zesde
Oonze jongs hebt het voetbaltalent van mie
Dus binn’nkort goat de Tukkers Geestern en Tubbig veurbie

Ten zeumde:
Biej Boet’n Aodem samen in de kapel,
bint wiej ook a joar’n een vast stel.

De Sjikke Bökke en Bokk’n Hörnkes is de trots van de jeugd,
dat in Alberg dree clubs tehoop Carnaval viert, döt ons deugd.

Ten elfde:
Zonder de Road van 11 bint wiej helemoal niks,
En verget veural de dansmariekes nig, onze chicks.

Ten twaalfde en leste:
Wiej kon’t met elf nig of dit joar,
dit joar hebt wiej een twaalfde punt, een record.
Het goede doel is de Tukkerstocht,
dat hebt wiej oetzocht.
As ie leu noe een button wilt koop’n,
dan mag ie mooi de Tukkerstocht met loop’n.

Dit alles wilt wiej ofsloetn met
oonze liefsprök veur het
regeringsjoar 2017-2018:

Better niks,
ik.
l
p
o
’r
d
t
a
w
s
t
ie
as

Drie veren als symbool van

verbroedering

Prins Arjan I & Sik Evert
Taboedoorbrekend en baanbrekend. Een andere
gedachte schiet ons niet te binnen bij de nieuwe
korpsleiding van Carnaval vierend Albergen en
omstreken. Prins Arjan I en Sik Evert. De heren,
en last but nog least, de Hofdames Lilian en Mo-

nica, hebben er zin in. En dat mag ook wel, want
het kwartet heeft tijd genoeg gehad om zich voor
te bereiden, zo blijkt. Tijd die, tot in detail, goed
is besteed. Want, zo luidt de lijfspreuk niet voor
niets: ‘Better niks, as iets wat d’r op lik’.

Geslaagde rolprent

We worden
buitengewoon gastvrij ontvangen in het prinselijke paleis van
Arjan en Lilian Lucas. Zelfs de huishond Sientje laat zich van
haar beste kant zien door wild enthousiast over alle meubels
te springen. En als er dan als eerste (let op: tip voor komende
Prins en Sik-interviews, red.) een doos sigaren en een goede
fles Schots vuurwater uitgepakt mag worden, kan voor uw
scribent de avond al niet meer stuk.
Niettemin, we moeten ook kritisch blijven, want Prins Arjan
I en Sik Evert tonen ons, om nog meer in de sfeer te komen,
de onder eigen regie geproduceerde parodie op de fameuze
serie The Dukes of Hazzard. Een in alle opzichten geslaagde
rolprent over het stelen van de gemeentelijke sleutel, met uitzondering van de auto die de hoofdrol speelt: General Lee, de
bekende Dodge Charger met bouwjaar 1969.

Better niks,
as iets wat d’r op lik.

De General Lee van Albergen-county wijkt daar, met enig
gevoel voor understatement, nogal van af: een Mitsubishi
Galant uit 1976. Dan valt die lijfspreuk ‘Better niks, as iets
wat d’r op lik’ toch rauw op het dak. Lucas: “Maar ik ben nu
eenmaal fan van Japanse auto’s. Trouwens de Cadillac Deville
is wel echt. Net als die bullhorn!”
Gesproken over auto’s zijn we ook aanbeland bij het enige
wat Prins en Sik scheidt: waar Prins Arjan van het verzamelen
van Mitsubishi’s zo ongeveer zijn levenswerk maakt, houdt
Sik Evert halsstarrig vast aan Deutsche Gründlichkeit in de
vorm van Volkswagen.
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Het is overigens, om u een sfeerbeeld te geven, een drukte
van jewelste in de koninklijke suite. Niet alleen door de hond
die kennelijk net nieuwe batterijen heeft gekregen en onvermoeibaar over stoelen blijft springen; het is ook een gekakel
van jewelste. Een vaste traditie bij Prinsen en hun gevolg die
net de opkomst achter de rug hebben: de adrenaline spuit
dan nog door de hersenkwabben. Zo ook deze avond waarbij
weer fraaie quotes te noteren vallen.

gelegd voor zijn verdere digitale loopbaan die begon met het
in elkaar schroeven van computers op zijn slaapkamertje.
Hofdame Lilian is een Gaffel Aöske. Voor de nieuwkomers
onder de lezers: dat is geen belediging maar betekent dat iemand uit Losser komt. Lilian werkt als recruiter bij Sensata
in Hengelo en mag in die functie naast Nederland talenten
uit India, Turkije en Duitsland verleiden bij het sensorenbedrijf te komen werken.

prins hightech
en toonaangevend

evert en verdampte
DSG-bakken Evert Haarman is Sik. Een logi-

Hoogste tijd
echter voor een nadere kennismaking. Hoewel kennismaken
wellicht wat overdreven is gezien de zowel lokale als regionale bekendheid van het stel. Niettemin: Raad van Elf-genoot
en oud-Sleutel-Sik Arjan Lucas, zoon van Frans van Hoops
Toon en Marian van Hemkes Jan. Zijn CV vermeldt onder
meer toetsenist bij The Cameltoes en trompetter bij Boet’n
Aodem en lid van meerdere commissies binnen de Bökke,
waaronder de Galacommissie. Werktechnisch gezien kan hij
Lucas IT en Inventus Online, maar ook Clouduittwente.nl en
Harundo Internetmarketing op zijn conto schrijven op meerdere locaties en 33 man sterk. Hightech en toonaangevend
qua Cloud Computing, ICT oplossingen, security en online
marketing. De bakermat en basis is en blijft Bokk’nlaand. En
wat betreft de Bökke, tja, daar begon hij natuurlijk op jonge
leeftijd als schakeltechnicus, digitale beelden en live internetuitzendingen. En, hij geeft het toe, daar werd ook de basis

sche keuze, ook dit jaar weer, geeft Arjan aan: “Ondenkbaar
dat iemand anders Sik zou worden.” Als zoon van Gerrit
en Anna van Asman is Evert uitbater van een Garage Haarman in ’t Geziet. En ja, met name voor Duitse auto’s van
de Volkswagengroep. En om nog dieper op de materie in te
gaan voor de kenners: Evert is specialist in het reviseren van
DSG-versnellingsbakken. Een wonderlijk stukje vernuft in
de voertuigen van de genoemde autogroep dat, ondanks de
reputatie van Duitse technologie, nog wel eens de geest wil
geven. Nu heeft Evert daar in zijn vrije tijd een nog beter
stukje technologie voor ontwikkeld, waarmee die verdammte
DSG-bakken weer tot leven worden gebracht. En de software
voor dat dekselse apparaat werd, u begrijpt het, door Arjan
en zijn techneuten in elkaar gefietst. Naast Evert staat Monica, een Spekscheeter uit Vasse, die dagelijks vanuit Apotheek
Tuindorp in Hengelo medicamenten verstrekt.

ding waar Arjan van gruwelt: “Vakantie is mooi, maar het is
mooier om weer naar huis te gaan.” Waarvan akte.

russische praktijken

Traditioneel bereiken we nu het punt waar wij u uitgebreid informeren over de listige wijze waarop de Bende van Vier door heggen en struiken sluipt om een mogelijke kandidaat voor de
allerhoogste functie bij het narrenfeest te polsen. Dat gaan we
niet doen. Ondanks een grote mate van persvrijheid past hier
enige terughoudendheid. Maar, net als in andere lagen van de
maatschappij, weet de hele goegemeente waar het over gaat.
En dat maakt het nogal speciaal. Want waar normaalgesproken de geheimhouding slechts enkele maanden moet worden
volgehouden, was er in dit geval sprake van jaren. Lilian: “En
als je iets zo lang geheim moet houden, dan moet je dus ook
heel veel liegen…” Monica: “Ik werd al op de vingers gekeken
als ik eieren kocht!”
Arjan weet heel goed dat er links en rechts steken onder water werden doorgegeven: “Manipulatie, nepnieuws en Russische praktijken”, aldus de cloud-expert.

Het span heeft elkaar bij de Kul in Denekamp ontmoet. Dan
heeft u gelijk een beeld van de lengte van de huwelijkse
trouw. Waar Arjan en Lilian hun eerste gesprek-volgens Arjan
‘een speeddate’- hadden in de bus die hen van Military Boekelo naar de parkeerplaats reed, was dat bij Evert en Monica
in een telefooncel, waar Evert wanhopig ‘oons ma’ probeerde
te bellen om hem op te halen omdat hij juist de laatste taxibus naar Albergen had gemist. Brommers kiek’n kan dan een
tijdrovende hobby worden.

met elkaar in bed

Maar terug naar
het heden. Arjan en Evert zijn vrienden en de vrouwen zijn
vriendinnen. Een buitengewoon hecht stel. De Prins en de Sik
ontmoetten elkaar bij Boet’n Aodem en er bleek wonderwel
een goede klik tussen de mannen, zegt Evert: “We konden
en kunnen het goed met elkaar vinden. We hebben allebei
een bedrijf en daarover kunnen we sparren. We geven elkaar
adviezen en hebben vaak dezelfde visie.”
Maar het gaat verder dan dat, mengen de Hofdames zich resoluut in het gesprek: “Als ze een paar dagen op pad zijn met
de fietsclub liggen ze zelfs bij elkaar in bed”, aldus Monica.
Waaraan Lilian toevoegt: “Ik moet hem er soms aan herinneren dat hij ook nog een ander huwelijk heeft…”
Kortom: aan twee-eenheid geen gebrek bij het nieuwe campagneteam van het Carnaval. En overigens: ook niet bij de
Hofdames, want het kwartet kan het buitengewoon goed met
elkaar vinden. Met dien verstande dat er niet gezamenlijk op
vakantie wordt gegaan. Dat is een vorm van vrijetijdsbesteBB - 13

fahrradler Fest

10 maart 2018

Naast de muzikale aspiraties zijn er uiteraard ook sportieve
activiteiten. Prins Arjan en Sik Evert vormen het fundament
van die Fahrradler. Een clubje dat zich onder het motto ‘Aj
mer wat doot’ iedere zondagochtend verzamelt voor een culinaire tocht per mountainbike. Tante Sien of Bels in Vasse is
dan een van de eerste aanlegplaatsen, alwaar het gezelschap
zich meldt voor het ontbijt. Volledig in fietstenue dat door
de omzwervingen door het Twentse akkerland al stevig is besmeurd met modder. Overigens, meldt Prins Arjan, wordt op
10 maart een Fahrradler Fest georganiseerd in ‘t Geziet met
de Paloma’s. Of u het maar vast even in de agenda noteert.

helpmijnvrouw

Ook de dames hebben
zo hun eigen buitenschoolse activiteiten en wel op het gravel.
Voor de mannen weer een reden om daar -fluitje van een cent
voor Lucas IT- een eigen app voor te ontwikkelen met de alleszeggende titel ‘helpmijnvrouwzitoptennis’. We wisten het
al veel langer: nooit gebrek aan humor in het Bokk’nlaand!
En nu we het toch over sport hebben in combinatie met de
geheimhouding voor de nieuwe Prins: Arjan was in november in New York met twee voormalige hoogheden uit het Albergse: Prins Hugo I (Elshuis) en Sik Maurice (Sander) en de
(Hof)dames. Zonder Evert dit keer wiens knie een marathon
niet aankon. Want dat stukje lopen was namelijk het reisdoel.
Arjan: “We hebben er anderhalf jaar voor getraind en waren
vastbesloten om met z’n drieën over de finish te komen.” Dat
bleek nog een hachelijke onderneming, maar het is gelukt.

hint
Onopgemerkt bleef de deelname van de drie Alberger Bökke ook in internationaal opzicht niet: ze waren name-

lijk alle drie getooid met een koninklijke steek; immers, ook
Arjan heeft daar recht op gezien het feit dat hij in het verleden
reeds als Sik van Prins Sjef I (Hagel) acteerde. “De afspraak
was dat op de finishlijn een foto zou worden gemaakt met
Hugo als ex-Prins in het midden”, vertelt Arjan: “Maar op
het laatste moment ben ik in het midden gaan staan. Later
hoorde ik dat veel Bökke in Albergen dat als een hint hebben
gezien dat ik de nieuwe Prins zou worden…”, aldus Arjan bij
wie een geheimzinnig glimlachje verschijnt. Één dag later, na
de marathon en reis, sprong hij met kleine jetlag door het
doek als nieuwe Sleutelprins.
Is dat dan taboedoorbrekend, dat je nog voor de opkomst
zo’n hint geeft? Zeker wel! Is het taboedoorbrekend dat je
in plaats van elf twaalf punten hebt op je proclamatie? Ook
dat! Is het baanbrekend dat je je tijdens de dagen der zotten
laat vervoeren in een prinsmobiel van het merk Caddilac met
bokkenhoorns en open dak? Ja.

FOBIE
Hoewel dat laatste wellicht minder geldt voor een
van de spreuken uit de proclamatie, waarin de gemeentelijke

politiek een sneer krijgt: ‘Oetbreiding voor de Albergse industrie lik veur de Gemeente Tubbig een fobie’. Prins Arjan:
“Ik ben dit jaar Sleutelprins van de gemeente en denk dat
ik dit soort zaken ook moet benoemen. Zo worden er in Albergen ook onvoldoende starterswoningen gebouwd. Het is
Carnaval en in elk grapje zit natuurlijk een waarheid.”

CONTROLFREAKS
Tot zover de politiek en
de diplomatie. De avond loopt ten einde. De enthousiaste

viervoeter heeft inmiddels de batterijen leeg en hetzelfde
dreigt te gebeuren met de fles met het lokale kruidenbrouwsel. Overigens een tovermiddel dat bij menige vergadering
door het viertal werd ingezet om extra inspiratie te krijgen.
Dat is wel gelukt: controlfreaks kun je namelijk niet op een
foutje betrappen, zo blijkt ook uit de perfectie van de onderscheidingen, die ons worden getoond.
Moeten we het nog hebben over de helse tocht naar de residentie? De opkomst of het traditionele eieren bakken? Nee,
met dien verstande dat om half zes ’s nachts bij Prins Arjan de
batterijen leeg waren. We kijken liever vooruit. Naar een boeiende regeerperiode van Prins Arjan de Eerste en zijn gevolg.
Een feest van verbroedering. Een Dukes of Hazzard spektakel
op Alberger Bökke-manier. Carnaval vieren, ongedwongen en
met respect voor elkaar. Als de sleutel straks wordt ingeleverd kan iedereen met volle tevredenheid terugkijken!

Is er dan niets meer heilig? Zeker wel. Zo zijn de Hofdames
er ruimschoots -tijd zat, nietwaar- op uitgegaan om passende jurken, pakjes en acessoires uit te zoeken. In totaal vijf
outfits werden aangeschaft, waaronder, aldus de dames ‘een
brekjurk en een zoepjurk’. Lilian: “Als Hofdames moet je daar
natuurlijk niet op bezuinigen”. En Monica: “Vergeet niet: we
moeten onze mannen steunen en…mooi zijn.”

buitencategorie

Voor de Prins en de Sik
was er uiteraard de traditionele reis naar Stadtlohn waar Frau
Weyer het gezelschap met gebruikelijke kritische blik monsterde en vervolgens professioneel in het pak hees.
Prins Arjan investeerde in een steek met drie veren van de
buitencategorie. “Heel bewust gedaan,” zegt de Prins: “Die
drie veren staan voor de Alberger Bökke, de Bökk’n Hörnkes
en de Sjikke Bökke. Die veren zijn een symbool, een verbindende factor. Het is namelijk ook tijd voor verjonging. De
jeugd wil wel. We zagen dat ook tijdens de opkomst: er was
veel jeugd. De oudere garde heeft meer traditionele ideeën.
Wij snappen dat en het is ook logisch. Maar wil je de jeugd
bij het Carnaval in Albergen betrekken zul je ook moeten vernieuwen. En laten we eerlijk zijn: we kunnen van elkaar leren
en we kunnen elkaar versterken!”
Sik Evert sluit zich aan: “Het gaat om ongedwongen feestvieren en alle drie verenigingen hebben daarin uiteindelijk
dezelfde visie. Het is tijd voor verbroedering.”
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Het goede doel!
Tukkerstocht omarmd
De Prins en zijn Hofhouding hebben een lokaal doel omarmd: de Tukkerstocht. Prins Arjan de Eerste hierover:
“We vinden dat we een echte Albergse activiteit moeten steunen als Alberger Bökke. En dat is voor ons de Tukkerstocht.
Vroeger was de Tukkerstocht een groots evenement. Voor wandelaars een mogelijkheid om warm te draaien voor de Vierdaagse
van Nijmegen. Het is alleen jammer dat het door de jaren heen minder belangstelling heeft gekregen.”
Hij vervolgt: “Er is nu een nieuwe bestuur en dat willen wij ondersteunen. Kijk, het is makkelijk om commentaar te geven als
je aan de kant staat. Maar het is al moeilijk genoeg om vrijwilligers te krijgen en om het financieel rond te breien.
Daarom willen wij de organisatie met elkaar een steuntje in de rug geven.”
Die financiële steun moet er komen via de verkoop van speciale buttons. Maar…die button is dan tevens, op 8 april, een startbewijs! Hoe leuk is dat: straks weer met je kinderen meelopen in deze prachtige tocht.
Prins Arjan: “Want dat is belangrijk: het is een familie-event. Maak kinderen daar weer enthousiast voor!
Het hoort bij Albergen, het geeft ons landelijke bekendheid. Dat moet weer terugkomen.”
Met andere woorden: koop straks buttons!
Voor een rasechte Albergse traditie!

Tukkerstocht 2018
Goede Doel
Kleine button € 5,00 en
start bewijs voor kind

Grote button € 8,00 en
start bewijs voor volwassene

2 grote buttons € 15,00

BOUW ?
BESLUIT IBZ
CONSTRUCTIE
BOUWBESLUIT

BOUWADVIES
GELUIDSWERING

WONINGBOUW

TEKENWERK

UTILITEITSBOUW
RENOVATIE

REKENWERK

De groe(n)ten van Brudas

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

7B8;H=;D

0546 54 50 50

8748 IBZ AD Bokk'n Blad.indd 1

Hoofdstraat 27, Albergen
Tel. 0546 44 14 31

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

info@ibz-albergen.nl

www.brudas.nl

WWW.IBZ-ALBERGEN.NL
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Clublied
Alberger Bökke
Melodie: Dennie Christian - Besame Mucho

Aaaaalberger Bökke, Carnaval zal nooit vergoan, blif altied bestoan
Aaaaalberger Bökke, ieder joar goat wie der veur, De Bökke goat deur
Bie café Morshoes is de residentie
De Bökke komt doar altied samen
Bloedfanatiek, buuts en muziek
De prinsengarde en de road van 11
Het bestuur met de schoalders der onder
En ieder joar… kriegt ze het kloar….
Aaaaalberger Bökke, Carnaval zal nooit vergoan, blif altied bestoan
Aaaaalberger Bökke, ieder joar goat wie der veur,
1 moand in ’t joar, zeet wie nergens gevoar
Want dan bint wie alleen drok met feesten
Prins met zien sik, wat hebt ze een schik
Steek op de kop en de bok geet veurop, bie de Gala de tent of de optocht
Mega festijn, het löp as ne trein
Aaaaalberger Bökke, Carnaval zal nooit vergoan, blif altied bestoan
Aaaaalberger Bökke, ieder joar goat wie der veur, De Bökke goat deur
Aaaaalberger Bökke, Carnaval zal nooit vergoan, blif altied bestoan
Aaaaalberger Bökke, ieder joar goat wie der veur, De Bökke goat deur

Ga er maar aanstaan. Prins worden
na een fantastisch jubileumjaar. Een
jaar waarin alles klopte. De scepter
overnemen van een voorganger die
een andere dimensie gaf aan Carnaval.
Prins Jeroen vierde het Carnaval niet,
hij wás het Carnaval. Het is een beetje
als het opvolgen van Louis van Gaal na
een subliem WK. En we weten inmiddels
maar al te goed hoe desastreus dat is
verlopen. Prins René durfde het aan en
hij heeft het op meer dan voortreffelijke
wijze gedaan.
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Onver-

getelijke

hoogtepunten!

ONAFHANKELIJK ADVIES

DIGITALE VRAAGBAAK

GIDS IN DIGITALE WERELD

PROJECT- EN PROCESBEGELEIDING

Back to
the roots
BOKK’NLAAND IT IS!

Sinds de start van Itmundi in 2005 is niet alleen de wereld, maar ook
mijn bedrijf razendsnel verandert. Een decennium geleden waren we
vooral bezig met websites bouwen zodat bedrijven zich online konden
presenteren. Anno 2018 is internet niet meer weg te denken en is het
zelfs onze digitale slagader geworden. Applicaties die het werk slimmer, leuker en efficiënter maken en waarmee een bedrijf zich sterk kan
onderscheiden ten opzichte van haar concurrentie zijn een essentieel
onderdeel geworden van de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast is
ook de groei van internetbedrijven sterk toegenomen.
Digitale innovtaie

Snelheid en groei heeft ook gezorgd
voor procesoptimalisatie en automatisering in mijn bedrijf. Itmundi

de ondernemer te kunnen

betekenen is waar mijn talenten en
drijfveren liggen.

groeide sterk en met de transitie naar

Terug naar Albergen

naar Enschede schakelde het bedrijf

hart gaan volgen, terug gegaan naar

Nerds & Company en de verhuizing
wederom naar een volgende

versnelling en groeide door naar

bijna 40 mensen. Door deze groei

werd langzaam maar zeker ook mijn
rol anders. Van de startende ondernemer in 2005 werden gaandeweg
ook managementvaardigheden

Om dat te kunnen doen ben ik mijn
Albergen en opgeschoven naar de
andere kant van de tafel. Naast de
ondernemer zitten als gids in de
complexe wereld van digitale

innovatie en zoeken naar de beste
oplossing, keuzes en daarbij

behorende investeringen. Ik wil de

gevraagd. Een mooi en leerzaam

digitale vraagbaak zijn die de ervaring,

proces waardoor het ‘waarom’ ik ooit

gebruikt om bedrijven bestendig te

proces maar tegelijkertijd ook een

een bedrijf ben gestart niet meer op
de eerste plaats stond. Kijken waar

kennis en expertise van het internet
maken voor de digitale toekomst.

het digitale proces slimmer, leuker

Was getekend,

ondernemer en met creativiteit en

ZZP-er sinds 2018

en efficiënter kan in gesprek met de
slim organiseren het maximale voor

Koen Nijhuis

mail@koennijhuis.nl

Van schets tot
oplevering

SEDERT 1921
KWALITEIT EN VAKMANSCHAP
TRADITIONEEL BOUWEN
CONCURERENDE PRIJZEN
ZEER BETROUWBAAR
GEWOON GOED

Van schets tot oplevering is uw woning bij aannemersbedrijf
Scholte op Reimer in vertrouwde handen. Wij hebben ons gespecialiseerd in woningbouw. Wij leveren kwaliteit, vakmanschap en
denken graag met u mee. Door onze ﬂexibele opstelling en korte
lijnen zijn aanpassingen en persoonlijke wensen altijd mogelijk.
Want uiteiendelijk is een woning van Scholte op Reimer ...

Gewoon goed

OOTMARSUMSEWEG 165, 7665 RX ALBERGEN
TEL: 0546 441248, WWW.SCHOLTEOPREIMER.NL

op ‘n proatstool

Estrild Hagel

Bok

“Wij

hebben
misschien
wel het

beste
Gala van de

Je zult maar in Oldenzaal geboren zijn, waar het
Carnaval vieren je met de paplepel is ingegoten, en
dan in Albergen terecht komen om vervolgens aan
den lijve te ervaren wat het is om in een dorp Carnaval te vieren. Het overkwam Estrild Hagel. Ze
is als geen ander in staat om de verschillen te benoemen tussen het Carnaval vieren in de stad en
in het dorp. Wat volgt is een mooie uiteenzetting
over het soms ietwat hautaine gedrag bij de Kadolstermennekes in Oldenzaal versus de regelmatig ervaren ongekende vorm van laksheid bij de
door haar inmiddels zo geliefde Alberger Bökke.
Deze Bok op ’n Proatstoal kun je gerust om een
mening vragen. En die krijg je dan ook.
Haar wieg stond in Oldenzaal, de bakermat van
het Carnaval in Oost-Nederland. Ze was er lid van
de Blaanke Boeskeulkes wat automatisch inhield
dat ze kon deelnemen aan de Grote Optocht. Ze
kijkt met veel plezier terug op haar eerste ervaring met het Carnaval in de Boeskoolstad. Maar
zeker ook met een kritische noot: “Het was in
Oldenzaal veel meer een feest voor de jetset van
het zakenleven, van succesvolle ondernemers met
maar al te vaak een soort van hooghartig gedrag.
Best wel een beetje eng eigenlijk, en daardoor niet
echt een feest van het volk”, besluit ze haar kritische blik op hoe het was en in zekere zin misschien nog wel steeds een beetje is.
Carnavalsgeweld
Estrild is getrouwd met Sjef Hagel, ook al iemand die de
roots niet in Albergen heeft liggen, en elders – in zijn geval in Denekamp – voor het eerst in aanraking kwam met
Carnaval. Estrild:“Toen we in 1985 in Albergen kwamen
wonen stond Carnaval bij ons allebei op een laag pitje.”In
de jaren die volgden was er vooral veel aandacht voor het
gezin, mede door de komst van hun kinderen Pim, Giel
en Jolijn.“Maar dat veranderde spoorslags en definitief
toen Sjef in 2005 werd gevraagd als Sik om Prins Jacky
(Bijen) te ondersteunen”, vervolgt Estrild. Beide stellen
waren al goed bevriend met elkaar, waardoor het niet
meer dan logisch was dat ze dat jaar samen de kar zou-

De
klus
is
hele gemeente”
weer
geklaard
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Er zit zoveel
creativiteit
in dit dorp,
ongekend.

kijken bij het neerzetten van een Gala-avond” betoogt
Estrild.“En dat snap ik best. Het is voor een buitenstaander ook lastig om een beeld te vormen wat er achter de
schermen moet gebeuren om een dergelijk hoogwaardige
happening te organiseren.”Ze is vol lof over de dragende
krachten. De schrijvers, de artiesten, de podiumbouwers,
de technici, de grimeurs, te veel om op te noemen.

den gaan trekken. Het werd een onvergetelijk avontuur.
“Het Carnavalsgeweld barstte in z’n volle omvang in ons
los, en vanaf dat moment heeft het ons niet meer losgelaten.” Haar man Sjef ging na het regeringsjaar trombone
spelen om zo een plek te bemachtigen in het dweilorkest
Boet’n Aodem. Maar ook voor Estrild werd al snel een
plek gevonden binnen de vereniging: sinds 2008 heeft ze
zitting in de Galacommissie. Een commissie die tot de
verbeelding spreekt maar die deze Bok op ’n Proatstoal
in eerste instantie ook een bak aan frustraties en hoofdbrekens opleverde.
Ongekende laksheid
Ze is enorm enthousiast over de groep mensen waarmee
ze zo’n tien jaar geleden bij de Galacommissie te maken
kreeg. Ze heeft van dichtbij mogen ervaren hoe de creativiteit zich de afgelopen jaren tot grote hoogte heeft ontwikkeld.“Er zit zoveel creativiteit in dit dorp, ongekend.
Maar creatieve mensen hebben vaak ook een zekere mate
van laksheid aan de broek hangen, daar heb ik in het begin enorm aan moeten wennen.Afspraken niet nakomen,
vergaderingen vergeten, dat soort werk.”Maar ze heeft er
mee leren dealen, ze heeft een modus gevonden om er mee
om te gaan. Of zoals ze het zelf zegt:“Een creatieve geest
laat zich niet vangen in strakke processen, die moet je de
ruimte geven.”En inmiddels heeft ze ervaren dat de zorg
over de kwaliteit van de output ongegrond is.“Vraag me
niet hoe, maar uiteindelijk komt alles steeds goed”.
Achter de schermen
Wanneer je een Gala-avond van De Alberger Bökke bezoekt zie je de inzet van een enorme batterij aan vrijwilligers die als goedwillende amateurs enorm hun best doen
om een waar huzarenstukje te leveren waar veel Albergernaren elk jaar enorm van genieten. Eigenlijk een vorm
van topsport.“We beginnen vaak al in september met de
voorbereidingen. De artiesten worden gepolst, de eerste
schetsen van het programma worden getekend. Mensen
hebben vaak geen flauw benul van wat er allemaal komt
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Trots
En dat ze trots is op de kwaliteit van hetgeen in Albergen
op de Gala wordt geboden wil ze maar al te graag duiden
met een ferme uitspraak:“de Gala-avonden in Albergen
zijn misschien wel de beste van de hele gemeente Tubbergen. Met die van Reutum op de tweede plek.”Zo, dat is dan
maar even gezegd. En dat dit uitgesproken gevoel niet zomaar uit de lucht komt vallen wordt duidelijk wanneer ze
haar onderbouwing prijsgeeft.“Kijk alleen eens naar de
techniek die tijdens de Gala bij de Alberger Bökke wordt
toegepast. Ongekend. Sinds vorig jaar maken we gebruik
van een led-scherm waardoor de acts nog beter tot hun
recht komen.”Maar ook de kwaliteit van de optredens, de
acts, de hofband, stuk voor stuk elementen die haar mening onderbouwen:“de Gala-avonden in Albergen zijn de
beste in de gemeente.”
Wat een organisatie!
Ze praat honderduit over de voorbereidingen, over het
vele werk dat moet worden verzet, het ongekend hoge
aantal vrijwilligers dat nodig is om een spetterende Galavoorstelling te kunnen leveren. En elk jaar probeert
de Galacommissie zichzelf weer te overtreffen.“Wat veel
mensen niet weten is dat er voor de generale repetitie bij
Morshuis nog een informele generale repetitie plaatsvindt bij Jeroen Bekke in de schuur.” En al mijmerend
trekt ze haar conclusie:“Dat is misschien wel de leukste
avond. Alle buuts worden dan voor de eerste keer gepresenteerd, er wordt opbouwende feedback gegeven, en er
wordt vooral ontzettend veel gelachen.” Op deze avond
wordt elk jaar opnieuw de basis gelegd voor een fantastisch Gala. En ook al vraagt ze zich op dit soort avonden
meermaals vertwijfeld af of het allemaal wel goed komt.
Ze weet inmiddels één ding zeker: in Albergen komt het
altijd goed…
En zo kan het lopen in een mensenleven. Je hebt je roots
in de Boeskoolstad, je komt ineens in het Bokk’nlaand
terecht, en voor je het weet zit je tot je nek in het Carnavalsgebeuren. Met je man, met je kinderen, één grote
Carnavalsfamilie. Deze Bok op ’n Proatstoal heeft haar
plek gevonden binnen De Alberger Bökke. En als straks
de Gala-avonden weer geweest zijn, dan kan het zo maar
gebeuren dat er aan de Geert Grootestraat een vrolijke
dame met een grote glimlach om haar mond van de optocht van De Alberger Bökke staat te genieten. Met maar
één gedachte: “Wat was het weer een mooi Gala. Vraag
niet hoe, maar de klus is weer geklaard, het werk zit er op.
Op naar volgend jaar.”

• Occasions
• Airco service
Eenhuistraat 4
7665 PZ Albergen
T. 0546 - 442851
M. 06 - 40918086

• APK keuringsstation
• Onderhoud alle merken
• Schadetaxatie en herstel
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Tegelzetbedrijf Beld BV
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Heel Albergen
werkt mee
aan het
Wel en Wee

Iets te diep in het glaasje gekeken? Een blauwtje gelopen? Heb je je
misdragen of een flinke blunder gemaakt? Pas goed op wat je uithaalt,
want voor je het weet hoor jij je eigen verhaal terug in het Wel Wee op het
Gala. Twee jaar geleden werd het Wel en Wee voor het eerst in nieuwe stijl
ten tonele gebracht door Renate Olde Monnikhof, Robin Keemers, Mark
Meijer en Ellis Demmer. Ellen Koopman, grote betrokkene achter de
schermen, versterkt het gezelschap met haar kritische noot. Wij gingen
in gesprek met Renate, Robin en Ellis om te horen hoe ze het voor elkaar
krijgen er elk jaar weer zo’n sterk stuk van te maken.

Er was al een paar jaar geen Wel en Wee meer
opgevoerd toen Ellen, Renate en Ellis na twee
jaar bananensplit en de film met Donald Duck
weer aan het sparren waren wat voor stukje ze
zouden gaan bedenken voor het volgende Carnavalsjaar. Het jaar waarin Prins Jeroen en Sik
Robin regeerden was voorbij en de dames waren
aan het ouwehoeren dat ze Robin wel wilden
opvangen nu hij niet meer met Jeroen op het
podium in de schijnwerpers stond. Vandaar dat
Robin werd uitgenodigd om mee te doen met het
stukje van het drietal. Dat zag de oud-Sik wel zitten. Ellis: “Maar op de 11e van de 11e dat jaar
kwamen ze er achter dat Johan Sik zou worden
en ik dus Hofdame en dat ik helemaal niet mee
zou doen.” Dat was even omschakelen voor de
overgeblevenen van het clubje. Uiteindelijk werd
Mark Meijer gevraagd om mee te doen met het
stuk met de fluit en piano.
Ellis: “Maar na die desbetreffende Gala’s had Renate zoiets van: ik ben vijftig jaar, ik heb geen zin
meer in die gekkigheid, ik hoef niet meer op het
podium.” Maar, er was nog wel altijd een wens
van Renate. “Als we het Wel en Wee gaan doen,
dan doo ik vedan!” Robin: “Dus toen zeiden
we tegen elkaar: noh, dan goaw ’t Wel en Wee
doen.”
Serieus oefenen valt niet mee
Het naar eigen zeggen ‘clubje’ van het Wel en
Wee wilde meer dan: ‘Goh hejt a heurt?’ en ‘Oh
joa?’ Robin: “Het moet niet lijken alsof je de
grap aan het voorlezen bent, we willen dat het
natuurlijk overkomt. Het moet gezellig gekuier
zijn, zoals het op een verjaardag vaak gaat als je
met elkaar aan tafel zit.” Dus wordt er veel geoefend. Maar serieus oefenen, dat valt niet mee.
Renate: “Ken je dat gevoel dat je elkaar aankijkt
en dan: PROEST!” Robin: ‘A’t wij aan ‘t ouwehoeren bint en we komen haast niet meer bij, dan
is het heel verschrikkelijk, dan kiek ik Renate
an en dan lig ik awier in een scheur van het lachen.” Vaak is Ellen dan degene die ervoor zorgt
dat het stel weer serieus aan het repeteren gaat.
Renate: “Vorig jaar hadden we ook zo’n avond
dat je iedere keer in de lach schiet. Niet normaal.
Dan gebeurt dat, twee keer, drie keer, maar bij
de vierde keer had Ellen zoiets van: Kom óp hey.
We hebben nog maar een paar weken!” Ellis:
“Op één avond kunnen we het stuk, dat eigenlijk maar een kwartier duurt, meestal maar één,
maximaal twee keer oefenen. We hebben niet
langer de concentratie.”
Buiten het cirkeltje
De mensen die genoemd worden in het stuk zijn
vaak de personen die bij iedereen in het dorp
bekend zijn. Dat maakt het ook leuker om er
een grap over te vertellen. Maar de groep doet
wel hun best om ook zoveel mogelijk andere
mensen op te nemen in het stuk, die niet altijd
in de aandacht staan. Robin: “Niet alleen uit het
bekende Carnavalsgroepje. We gaan ook buiten
dat cirkeltje op zoek naar mooie verhalen.” Som-

Doe maar

iets geks
dan ben je
volgend jaar
aan de beurt!

mige mensen komen ook vaker terug in het Wel
en Wee. Ellis: “Sommige mensen doen elk jaar
iets grappigs, dat wil je er gewoon in hebben, dat
is dan maar zo. Dit jaar hebben we er zo ook wel
weer een paar. We hebben nu al een heleboel
punten en moeten nog wel skippen. Soms heb je
een hele mooie grap maar dan kun je hem niet
mooi overbrengen. Dan moet hij er wel uit.”
“Heur ie dat wa?”
Het stel wordt regelmatig aangesproken door
mensen in de zin van ‘Oh heb je dat al gehoord,
moet je onthouden voor de Gala!’ Robin: “Ik
heb wa mangs het idee dat mensen expres een
verhaal vertellen woar ik bie stoa! Zo van, heur
ie dat wa?” Maar dat zijn toch vaak mensen uit
eigen kring en om ook van anderen eens wat
te horen plaatsen ze, zodra de Prins bekend is
gemaakt, een ideeën-box bij de Coop. Verder
verzamelen ze in een aparte groepsapp het hele
jaar informatie. De leukste verhalen die in de
app geplaatst worden of uit de ton worden gevist,
worden gebruikt voor het Wel en Wee. Het is
wel belangrijk om te achterhalen of het verhaal
waarheid is, want ze willen geen leugens vertellen op het podium. En, aldus Ellis: “Iemand een
loer draaien doen we ook niet, maar we proberen
wel een beetje scherp op de rand te zijn.” Het
clubje is ook niet vies van een beetje zelfspot.
Robin: “Mark bijvoorbeeld is ook niet de magerste, maar gaat er wel staan met een strak shirtje
aan. Dat vindt de leu wa lachen!” Als de mooiste verhalen opgeschreven en gebundeld zijn
wordt alles doorgestuurd naar Thijs Kemperink
die voor hen een mooie verhaallijn bedenkt, en
ervoor zorgt dat de grappen mooi in elkaar over
lopen.
Tekst kwiet
De vraag welke grap er voor hen uitsprong om te
spelen wordt door Renate en Ellis lastig bevonden maar Robin weet het wel: “Twee jaar terug
speelde het verhaal zich af in de wachtkamer van
de dokter. Op een gegeven moment was ik kats
de tekst kwiet en ik dacht: wat nu… maar ineens
wist ik het. Ik zag Mark daar bij het rekje met brochures staan over allerlei kwalen en ik zeg tegen
Mark: doot mie den folder is van euh… demen-

tie, want door steet miene tekst in. Toen dacht
de leu; goddomme hij hef oons veur de gek had,
ze dachten dat dat achteraf eigenlijk de grap was,
maar dat was helemaal niet zo. Zo kwam ik er dus
mooi onderuit!”
Ellis vond ook de binnenkomst van Mark in de
kantine van de ijsbaan hilarisch: “Hij speelde dat
hij door het ijs was gezakt, brr… maar dat hadden
we eigenlijk pas een week voor de Gala-avonden
verzonnen. Mark had juist aangegeven dat hij
niet zoveel tekst wilde, maar stal uiteindelijk de
show!”
Rituelen
Het gezelschap heeft zo haar eigen rituelen.
Hoewel er niet echt sprake is van een bepaalde
rolverdeling binnen de groep, wordt er verwacht dat Robin voor gekookte eieren zorgt bij
de repetitieavonden. Mét mayo en ketchup. Het
omkleden voor het optreden en de laatste ‘psychische voorbereiding’ vindt steevast plaats bij
Renate thuis. Na een goede bak koffie steekt het
clubje de straat over om bij Morshuis het publiek
in te pakken met hun grappen. De borrel die ze
drinken voor ze het podium opgaan, heeft Robin
wel nodig: “Ik ben héél zenuwachtig.” Dat slaat
soms over op de anderen. Renate: “Ik kan niet
zeggen dat ik heel zenuwachtig ben van mezelf,
maar als hij (wijst naar Robin) begint te ijsberen,
dan trekt hij me daar in mee.” Robin: “en ik stek
Mark ok an.” Ellis daarentegen voelt zich als een
vis in het water op het podium.
Na het optreden gebeurt het afschminken en omkleden wederom bij Renate. Dan keren ze weer
als zichzelf terug naar het feestgedruis. Een jaar
later hangt het pak van Robin nóg bij de familie
Olde Monnikhof. Renate: “Dries zegt wel eens:
potverdomme er stoat hier nog van die keerlsschoon’n, woar bint die dan wier van? Ik zeg ja,
dat weet ik ook niet van wie die zijn.”
Traditie
Enkele weken na het bok verbranden, houdt het
clubje van het Wel en Wee een avond waarop ze
naar eigen traditie de Carnavalsperiode afsluiten
met jawel: de tekst verbranden. Een vast ritueel:
de kachel wordt aangestoken en vervolgens mag
iedereen om de beurt een zegje doen, waarna de
tekst in het vuur wordt gegooid. Renate: “Heel
emotioneel, echt waar. Als je ons daar ziet zitten
lig je echt in een deuk. Iedereen zegt oprecht
hoe ze deze Carnaval hebben ervaren, we geven
elkaar nog even complimentjes.”
Doe maar iets geks
Volgens Ellis denken sommige mensen: goh, het
zijn altijd dezelfde personen, maar: “Mocht er iemand zijn die denkt: ‘ik wil er ook wel graag een
keer in staan’, geen enkel probleem: doe maar
iets geks, dan ben je volgend jaar zeker aan de
beurt.”
Alle tips mogen doorgegeven worden aan het
clubje van het Wel en Wee – ze horen graag over
u!

Pedicure+ salon
Ellen Harink
- reumatische voet
- diabetische voet
tel: 06 251 261 45
Steenkampsweg 12a
7665 RA Albergen
ellenharink@outlook.com
www.pedicuresalonellen.nl
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• meer assortiment
• ruimere winkel
• prettiger winkelen
• postNL service
• zelfzorggeneesmiddelen
• volop GRATIS parkeergelegenheid
• zelf verse jus d’orange tappen
• bezorgdienst
• coop.nl & pick-up point

Openingstijden
ma t/m vrij
zaterdag
zondag

08.00-20.00 uur
08.00-19.00 uur
12.00-17.00 uur

Coop Munster
Zenderseweg 8 Albergen

• koffietafel
• geldautomaat
• ambachtelijke bakkerij

Troubadour-groenteboer
Erik Dashorst
p r o at
Zoals gebruikelijk hebben we ook dit jaar weer een interessante gast aan onze borrelproattafel. Onder het genot
van een lekker biertje hebben we een mooi gesprek met
Erik Dashorst, beter bekend als Brudas, onze muzikale
groenteboer en sinds de opkomst van onze prins ook
bekend als Boss Hogg.

aanvankelijk even over nadenken, maar is de uitdaging aangegaan. De start van dertig jaar entertainment! Eén of twee
jaar later al zag Tonnie dat het goed was en trad terug uit het
Hofkoor. Met hem lieten ook de andere leden weten er op
korte termijn mee te willen stoppen. Aan Erik toen de taak om
een nieuw Hofkoor samen te stellen. Dit is Erik goed gelukt
en Albergen heeft menig jaar kunnen genieten van een muzikale fruitmand met mooie muziek en mooie nostalgische
teksten over het wel en wee in en van Albergen.
Marietje Olde Lohuis had daarbij volgens Erik ook jarenlang
een belangrijke inbreng.

Erik, een inmiddels niet meer weg te denken muzikale en
creatieve duizendpoot binnen het Carnavalsgebeuren, heeft
in de afgelopen 30 jaar als veelzijdig entertainer zijn sporen ruimschoots verdiend tijdens de Galavoorstellingen.
Als tekstschrijver, muzikant, zanger, komiek, buut’nreder en
acteur. Het is misschien appels met peren vergelijken maar
onze veelzijdige groenteboer weet zich in alle opzichten te
onderscheiden.

Multitalent

Naast vaak mooi bezongen maatschappelijke thema’s getuigt de inhoud van de teksten van Erik dat hij misschien wel
meer Albergenaar is dan menig ander Albergenaar. Liedjes
over Albergse onderwerpen, kleurrijke Albergenaren en de
prachtige omgeving zoals het Kanaal, wie kent ze niet. Vaak
heeft hij pen en papier bij de hand om zijn inspiratie om te
zetten in een mooi lied. Zo kwam het weleens voor dat hij
soms nog twee dagen voor een Galavoorstelling een nieuw
lied aan het repertoire kon toevoegen. Maar Eriks bijdrage
aan de Gala-avonden beperkte zich niet alleen tot de muziek. Ook als komiek heeft hij zijn sporen verdiend zoals met
Adrie Veenstra als goochelaar of met Frank Oude Geerdink
als Prins Bernhard. Met andere woorden, er schuilt een echt
multitalent in Erik.

Muzikale genen

De basis daarvan werd in Saasveld gelegd waar Erik 55 jaar
geleden werd geboren. De muzikale genen kreeg Erik van
zijn vader en als achtjarige kreeg hij iedere woensdagmiddag les op een grote accordeon, het lievelingsinstrument
van zijn vader, die hem zelf ook bespeelde. Hoewel Erik
vooral bij het Carnaval bekend is met een gitaar, heeft hij
nog steeds een zwak voor het accordeon. Volgens Erik ‘zit
d’r een heel orkest in’. Hij heeft zichzelf er onlangs weer een
gekocht. Erik leerde zichzelf gitaarspelen zonder, tot op de
dag van vandaag, een noot te kunnen lezen. Met de gitaar
weet hij een breder publiek te boeien, vaak met eigen geschreven nummers. Tot twee keer toe werd Erik in zijn jeugdjaren landelijk kampioen op de creatieve dag van de KPJ. Dit
geeft al wel aan dat er met de kwaliteit niets mis was. Via de
Soaselse en later de Hengelose Revue heeft hij vervolgens
ook veel opgetreden.

Trotse vader

Helaas, het zal even wennen zijn. Dit jaar zullen we Erik tijdens het Gala missen. Erik heeft besloten dat hij zich meer
op andere dingen wil gaan toeleggen, zoals de voorstellingen van ‘Plat Vot’ en met zijn Brudasband, ‘De Elsstars’,
waarin ook Eriks zoon Cas speelt. Dat hij hier trots op is
steekt hij niet onder stoelen of banken. En laten we eerlijk
zijn, wie is daar nu niet jaloers op, vader en zoon die samen
hun passie voor muziek luister bijzetten in dezelfde band.
Al laat in de avond sluiten we het gesprek af waarin we met
Erik teruggingen in drie decennia kleurrijke bijdrage aan het
Albergse Gala. Onwetend dat hij nog iets in voor ons allen in
petto had. En ja, laten we eerlijk zijn. Een beter persoon had
er niet gecast kunnen worden voor de rol van Boss Hogg
in het ludieke filmpje bij de opkomst van Sleutelprins Arjan.
Een rol die Erik op het lijf geschreven is, zoals eigenlijk alle
andere bijdragen die hij leverde. Goh, waarom zijn we eigenlijk niet verbaasd.
Erik bedankt voor al die jaren entertainment tijdens de Gala’s,
maar we hopen wel dat je als troubadour van het Albergse
lied je prachtige teksten en muziek ten gehore blijft brengen.

Andijvie

Erik wilde eigenlijk graag de boerderij van zijn vader overnemen, maar door de steeds strengere wetgeving en een nog
relatief jonge vader was er onvoldoende basis om samen de
boerderij te runnen. Hij is zich toen gaan toeleggen op het
kweken van groente op een stuk land in het Geziet. In die
periode heeft hij zijn huidige vrouw, Anita van Oal’n stams
Gait, leren kennen. Het kweken van de groenten was een onzeker bestaan met de dagkoersen die erg wisselend konden
zijn. Zo vertelt Erik een mooie anekdote over een bijna mislukt jaar waarin het jaar in twee weken werd goedgemaakt
doordat er een andijvie-tekort kwam en Erik juist met een hopeloos overschot zat. Geleidelijk aan ging Erik zijn activiteiten verleggen van verbouw naar verkoop van groenten, via
onze plaatselijke supermarkt naar een eigen groentezaak.
Muzikale fruitmand
Het was 1987 toen Erik zijn intrede deed op de Gala-avonden als lid van het toenmalige Hofkoor. Hij werd door Tonnie Degger gevraagd om erin mee te spelen. Het was toen
een heel ervaren groep die al lange tijd optrad. Hij moest er
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D’r zit een
heel orkest in

THUIS OP KANTOOR
www.ditt.nl

GEZOCHT

Een nieuwe Hofband of een nieuw
Hofkoor

WIJ ZOEKEN:

enthousiaste - muzikale - creatieve –
jonge - fanatieke – gemotiveerde plezierige mensen.

BEN JIJ MAN/VROUW:

muzikant - gitarist - keyboard speler sopraan - alt - bas - tenor - tekstschrijver trompettist

EN HOUD JE VAN:

Albergen - muziek - toneel - zang - dans samenwerken - lol maken - Carnaval - Gala

Dan ben jij de juiste persoon voor een nieuwe
Hofband of een nieuw Hofkoor!
Reageer zo spoedig mogelijk, want we zijn op
zoek naar een groep enthousiaste muzikale
mensen, die volgend jaar een verrassende act
op het Gala willen
brengen.
Heb lef en neem contact op met
Estrild Hagel:
estrildhagel@gmail.com of 06-12335940
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Volop ideeën voor uw woning en tuin!

De Pannenloods
voor al uw:
Bouwmaterialen
en Sierbestrating

Heel veel nieuwe
kleuren en trends

BOUWMATER
& SIERB IALEN
ESTRAT
ING

BOUWMATER
& SIERB IALEN
ESTRAT
ING
Ootmarsumseweg 42 - Albergen - Tel: 0546 44 13 85 - www.depannenloods.nl
Openingstijden: ma t/m vr 07:00 - 18:00 uur en op zaterdag van 07:00 - 12:00 uur
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Albergen, zondag 4 februari 2018 om exact 12.00 uur zal voor de 48e maal de 1e GROTE
Carnavalsoptocht van Twente door de straten van ons mooie Bokk’nlaand trekken.

U leest het goed, de aanvangstijd van de optocht is vervroegd van 13.30 uur naar 12.00
uur. De voornaamste reden hiervoor is dat de Carnavalswagens dan eerder bij het eindpunt zijn. De grote wagens zijn net bouwpakketten en worden vlak voor de optocht
volledig in elkaar gezet en na de optocht, voor het transport naar de thuisbasis, weer
uit elkaar gehaald. De vervroegde starttijd zorgt ervoor dat dit allemaal nog bij daglicht
kan gebeuren.
Spektakel
De optocht zal beginnen aan de Gentiaan. Ook dit jaar zullen er weer ruim 3.000 mensen deelnemen aan de optocht. Met meer dan duizenden bezoekers langs de route zal
het ook in 2018 weer een mooi spektakel zijn in ons dorp! De regionale media is weer
aanwezig voor verslaglegging en hierdoor zal ons dorp weer volop in de schijnwerpers
staan.Als Optochtcommissie willen we de inwoners van Albergen weer vragen de straten te versieren, maar ook de straten vrij te houden van geparkeerde auto’s. Dit om de
kolossale Carnavalswagens de ruimte te geven. Ook dit jaar hebben wij de veiligheid
weer hoog in het vaandel staan.
Wagens
Naast de deelname van de bekende toppers zullen er ook nieuwe deelnemers meedoen.
Er zullen ook meerdere Prinsenwagens uit de gemeente Tubbergen meedoen in de stoet,
Albergen is dit jaar immers het Sleuteldorp van de gemeente. Alle deelnemende Carnavalswagens zijn na hun opgave bezocht door onze bezichtigers. Deze heren bekijken
een aantal weken voor de optocht de Carnavalswagens en geven na ontvangst van de
nodige formulieren een startbewijs af.
Jurering
Elk jaar proberen we ons te verbeteren en dingen te wijzigen. Zo is bijvoorbeeld de route
al veranderd, dit jaar gaat de jurering op de schop. Ook het reglement is grondig onder
handen genomen, op de website van de Alberger Bökke is dit reglement te lezen. De jury
van de optocht gaat van 8 naar maar liefst 18 juryleden. In het verleden was er maar 1
jury, voor zowel de grote als de kleine wagens, dat is nu anders. De grote wagens hebben een eigen jurygroep en de kleine wagens ook. Ook bij de loopgroepen, paren en
eenlingen is er een en ander veranderd. Elk jurylid heeft z’n eigen taak qua jurering en
samen komen ze tot de einduitslag.
Harry Scholten was jarenlang de juryvoorzitter, maar vorig jaar gaf hij aan het wat rustiger aan te willen doen. Zijn functie zal worden overgenomen door Gérard Wagemans en
de functie zal een andere naam krijgen: jurybegeleider. Vanuit de jury is er een voorzitter
die alles met Gérard bespreekt. Harry, ook via deze weg bedankt voor je tomeloze inzet.
We zullen je deskundigheid missen en we hopen dat je tijdens de optocht toch nog even
aanschuift in onze Residentie.
Prijsuitreiking
De prijsuitreiking van de optocht zal weer plaatsvinden rond de klok van 17.30 uur
tijdens het oergezellige Noaberfeest in de tent naast onze Residentie ‘De Vette Bok’
beter bekend als zalencentrum Morshuis. Deze uitreiking zal door onze Prins, Sik en de
Hofdames gedaan worden met ondersteuning van de jury. Tevens zal de prijsuitreiking
van de straatversiering hier plaatsvinden.
Om het spannend te houden voor de uitreiking krijgt dit jaar niemand eerder de uitslag
dan tijdens de uitreiking.
Prijzengeld
Een ingrijpende aanpassing in de jury en ook het prijzengeld is weer verhoogd.
De Alberger Bökke is trots op een prijzenpot van ruim € 6.200.Meer informatie vind je op de website van de Alberger Bökke.

WWW.ALBERGERBOKKE.NL
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Start 12.00 uur
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Uw huid,
onze (na)zorg.
Kijk voor meer informatie op
onze website www.ingevanderaa.nl

Vestiging Albergen
Gezondheidscentrum
Hoofdstraat 51
7665 AN Albergen

Vestiging Hardenberg
Bodytrend Health & Body
De Schans 7
7773 AA Hardenberg

Vestiging Tubbergen
Uniek Fysiotherapie
L. v. Bönninghausenstr. 23
7651 AA Tubbergen

Telefoonnummer
06 51477086

E-mail
www.ingevanderaa.nl

Internet
www.ingevanderaa.nl

Bekijk ons totale assortiment op

www.carnavalsland.nl

ja ja,
een paard
in de gang!

Het is bijna weer zover, dan is de optocht in Albergen weer een
feit. En wel op 4 februari 2018. Dat het elk jaar weer een groot
succes is zal iedereen beamen. Albergen staat die dag volop
in de schijnwerpers. En niet alleen door de mooie optocht met
de vele variaties die langskomen, maar mede door de wijken/
buurten die voor prachtige creaties zorgen. Dit zorgt voor nog
meer stemming en sfeer! Dus…bij deze de oproep; “Alles uit
de kast”. Niets moet, alles mag. Als blijk van waardering zullen
we net als voorgaande jaren weer ‘best versierde wijk’-prijzen
uitreiken. Honderdvijftig voor de eerste prijs, honderd euro voor
de tweede en vijftig voor de derde. Hier kun je met de buurt
vast iets leuks meedoen!

Wat te doen?

Je aanmelden als wijk/buurt, minimaal aantal deelnemers
is acht. Je hoeft niet aan de Carnavalsroute te liggen, één
versierde woning telt als deelnemer.
Dus pak die telefoon en bel naar Erik Dam, hoofd van de jury,
telefoonnummer is 0546-623212. Ik zeg DOEN!

Bekendmaking

De actieve jury fietst tussen 10.00 uur en 11.00 uur langs de
opgegeven wijk/buurt en beoordeelt op creativiteit, uitstraling,
thema, enthousiasme en originaliteit. Na de optocht is de
bekendmaking en zullen de geldprijzen uitgereikt worden aan
de winnaars. Ook na te lezen in de eerstvolgende Op en Rond
de Essen.
Gooi alles uit de kast en maak er iets moois van en wie weet is
jouw wijk/buurt volgend jaar ‘Best Versierde Wijk’ van Albergen.
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Fortis in unum!

Carnaval en sponsoren. Twee woorden die op het eerste
oog helemaal niets met elkaar te maken lijken te hebben.
Niets blijkt echter minder waar. Wie de herkomst van
deze twee woorden op wil zoeken, moet ver terug in de
tijd. De vorige eeuw is veel te vers, de Middeleeuwen zijn
nog niet eens halverwege de oorsprong. “In den beginne…” denkt u nu misschien? Welnu, weliswaar ná dat begin, maar nog ver voor de jaartelling begon bent u bij het
juiste punt beland. Beide woorden stammen namelijk uit
het Latijn. Carnaval is afgeleid van “carnem levare” wat
letterlijk vertaald “het weglaten van het vlees” betekent
ofwel het inluiden van de vastentijd. Sponsoren komt
van het Latijnse “spondère” en dat laat zich vertalen als
“plechtig beloven”. Zo is de cirkel weer rond en blijken
Carnaval en sponsoren sinds jaar en dag onlosmakelijk
met elkaar verbonden.
Ook anno 2018 zijn Carnaval en sponsoren een onafscheidelijk duo. Zonder sponsoren geen Gala, geen Optocht, geen Bokk’nblad, simpelweg geen Carnaval. Die
cirkel is echter ook rond. Zonder Carnavalsvierders die
aan de sponsoren denken, ook geen sponsoren meer.
Hoe mooi zou het zijn als dit gouden duo ook nog vele
eeuwen mee gaat? Geweldig toch?
Spondère, niet zo maar beloven, maar zelfs plechtig beloven. Onze sponsoren maken het waar. De Bökke heeft
sponsoren in alle denkbare branches. Als u nu plechtig
belooft om aan onze sponsoren te denken wanneer u een
verzekering af wilt sluiten, bestrating zoekt, een aannemer nodig hebt of wat dan ook, is ook die cirkel weer
rond.
Fortis in unum, samen sterk! Alaaf!

Giis Bekhuis Metaal & Kunststoffen

Dizze adverteerders
verdeent ‘n lintje
Op deze pagina treft u alle ondernemers die naast een advertentie een extra duit in het zakje doen voor de prijzenpot van de
optocht. Naast een vermelding in ons Bokk’nblad wordt er tijdens het Gala ook een dia van hun bedrijf getoond. Het gaat niet
om grote geldbedragen, maar voor onze vereniging is elke vorm van sponsoring van harte welkom.
Geen advertenties, geen sponsoring, geen optocht en geen Bokk’nblad.
Onze vereniging is daarom deze sponsoren bijzonder dankbaar!
Bij deze één groot APPLAUS en een STAANDE OVATIE voor onze sponsoren!

Hoofd Sponsoren
De Pannenloods
Morshuis zalencentrum
Dentallas Tandtechniek

Lucas IT
Haarhuis Bouwbedrijf
Fraans Marie – Café Rest.
Coopshuys
Koopman Assurantiën
DITT
Koen Nijhuis

Bouwbedrijf B & K
Wissink Schildersbedrijf
Garage Haarman
Oude Geerdink Tegel-Sanitair
Kachelhuis Keemers
TBZ tegelzetbedrijf Beld
Lex Krabbe – Boor en grondwerk
Vorm & Vorm

Bokk’n veur ’n lintje

Tukkerstocht Albergen

Hagro Agri BV.

Zeno Light

Bekhuis Spuitinrichting

Ten Velde Poelier

Klumpers Installatie

Broekhuis Autodemontage bedrijf

Maurice Oude Geerdink Tegelzetbedrijf

Kemperink Bouwbedrijf/Houthandel

Letteboer Autoservice Harbrinkhoek

Theo Sonder

Combibouw Almelo

Tijhuis Partyservice

Scholte Op Reimer

Combiglas Geesteren

COOP Supermarkt

Elshuis Kuikenbroederij

Marcel Schouten Kaashandel

Bavo Opleidingen

The Pine Apple Meubelmakerij

Alberink Autoschadebedrijf

Busscher Assurantiekantoor/Regiobank

Voortman Autobedrijf

Ter Mors Wonen

Fotostudio Frank Visschedijk

Carnavalskleding.nl

Weusthuis Makelaaradij

Berkhof optiek Albergen/Almelo

Service Station Rikmanspoel

Dit jaar hopen we weer veel loopgroepen en praalwagens te begroeten in onze optocht. Voorlopig loopt het uitstekend
met de inschrijvingen. Deze optocht is, zoals u reeds hebt begrepen alleen door de sponsoren mogelijk. Dankzij hun
medewerking is er een gevulde prijzenpot en daarvoor willen we de sponsoren nogmaals hartelijk danken!
De formule voor de sponsoring is evenals vorig jaar ongewijzigd. Bent u als ondernemer geïnteresseerd in een sponsorschap
en wilt u meer weten over de verschillende mogelijkheden, dan komen wij u graag uitleg geven. Contactpersonen voor de
sponsorcommissie zijn Marielle Bergmans (06-50540420) en Maureen Keemers (06-83670851).
Wilt u meer weten over adverteren in het Bokk’nblad dan kunt u contact opnemen met Miriam Wesselink telefoonnummer
(06-10087480).
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“Nou pa,

wat doaw
dit joar met Carnaval?”
Iedereen kijkt er naar uit. De eerste echte grote Carnavalsoptocht
van het jaar. De optocht van Albergen. Wat krijgen we dit jaar
weer voorgeschoteld. Overweldigende grote loopgroepen met
mega grote praalwagens waarbij
menig stuurmanskunst vereist is
om hem veilig door de straten te
loodsen. Uiteenlopende thema’s.
Veel techniek en nog meer muziek
en volume dan de voorgangers.
Maar tussen al dat Carnavalsgeweld treffen we de ware liefhebbers, de ludieke creatievelingen.
Zij die de kunst van de eenvoud
kennen. Zij die na het Carnaval de
zolder en garage weer opgeruimd
hebben. Zij die een geweldige interactie met het publiek hebben
en zoeken. Zij zijn als de jus over
de aardappels. De kleine wagenbouwers en bovenal de twee- en
éénlingen.

Johan Diepenmaat,

al 44 jaar lang niet uit de optocht weg te denken
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Waar we over éénlingen in de optocht praten, komen we natuurlijk direct bij de nestor onder de
deelnemers. Niemand deed er vaker mee aan de optocht van Albergen dan deze geboren en getogen
Melbuul. Johan Diepenmaat (83)
heeft de afgelopen 44 jaar, onafgebroken, de Albergse straatstenen op Carnavaleske wijze onder
zijn schoenzolen laten door gaan.
Hoog tijd dus voor een nadere
kennismaking.

Het Carnavalsvirus

Zo’n 45 jaar geleden is het jongste telg van 8 kinderen uit het Moatboergezin besmet geraakt. Besmet met het Carnavalsvirus, hetgeen hem
nooit meer los heeft gelaten. “Met de buurt in Borne waarin wij destijds woonden, de Twijnerstraat, bouwden we elk jaar een kleine Carnavalswagen. Bij de één maakten we het ene onderdeel, bij de andere
een andere deel. En uiteindelijk werd alles op straat in elkaar gezet. We
bouwden tot klokslag 22 uur ’s avonds. Dronken dan nog even een borrel en gingen weer naar bed. Week in, week uit, tot de dag van de eerste
optocht. Super gezellig was dat altijd.”
“Als bouwmateriaal gebruikten we altijd rest- en afvalstukken uit de
bouw of iets wat iemand toch nog in de schuur of op zolder had liggen.
De dames naaiden de pakken. Zo zijn we met menige kleine en later
iets grotere wagens naar Albergen afgereisd. En toendertijd was het elk
jaar weer een genot om ons te melden bij de optochtcommissie. We
werden toen (en nu nog steeds) altijd hartstikke enthousiast en hartelijk
ontvangen.”

Kerstdiner

“Toen de kinderen groter werden en we niet meer met de buurt meededen, zijn mijn dochters doorgegaan als tweelingen en ik als éénling. Elk
jaar met kerst gaan we bedenken wat het moet worden met Carnaval.
Daarom duurt het kerstdiner bij ons thuis ook altijd zolang. Één van
mijn twee dochters vraag dan vaak ‘Nou pa, wat doaw dit joar met Carnaval?’ Tja… goeie vraag”
“Elk jaar bekijken we dan wat mogelijk is. Kijken we wat er nog op
zolder of in de schuur ligt. Is het er niet, dan is de kringloopwinkel ons
walhalla. Mijn vrouw maakt het pak en helpt bij de pakken van onze
dochters. Leuk en ludiek is ons motto. Korte spreuken met woordgrappen erin. Maar niet over de streep, opschuur ? of schunnig. Zo heb ik
me al eens in een pak gehesen waarop we allemaal naaigarenklosjes gemaakt hebben.

‘Na Carnaval pakken we de draad weer op’. En een paar jaar geleden heb ik met de dochters meegedaan op een fiets. We hadden een
houten keukentrapje achterop. Zo hadden we dus ‘een fiets met trapondersteuning’. Vorig jaar heb ik met een rollator meegedaan. Hier stond
een oude radio op. Op mijn hoofd had ik een oude koptelefoon en
op mijn pak zaten allemaal oude cassettebandjes. Allemaal onder het
motto: ook na 44 jaar zit er nog steeds muziek in.”

Wa’j d’r wier?

“En dan kom je bij Morshuis en word je al verwelkomt met ‘Zo, wa’j
d’r wier?’ Oh dat vind ik toch zo geweldig leuk! En dan moet de optocht nog beginnen. En elk jaar weer is het perfect georganiseerd. Met
bovenal zeer veel enthousiast, spontaan en interactief publiek langs de
kant. Lekker ouwehoeren met zowel manlijk als vrouwelijk schoon.
Nou dan krijg je er zo weer voor een paar jaar aan Carnavalsenergie bij.
Carnaval is wat dat betreft het ware botox tegen de levenservaring van
het lichaam (lees: rimpels).”

In het zonnetje

“Vorig jaar ben ik voor de optocht ook nog speciaal gehuldigd voor mijn
44ste deelname. Normaal ben ik helemaal niet iemand die graag in de
voorgrond treed. Doe liever vrijwilligerswerk op ‘t Dijkhuis in Borne.
Lekker op de achtergrond, geeft mij normaliter veel voldoening. Maar
nu werd ik even in het zonnetje gezet en kreeg enorm veel welgemeende waardering en lof toebedeeld. Het was een geweldige huldiging, echt
heel speciaal! En toen moest de optocht nog komen. De dag kon al niet
meer kapot. Het was wederom geweldig.”

Oudste deelnemer

“Een weekje later loop ik op zaterdag altijd mee in Borne. Vorig jaar
heb ik ook meegedaan in Oldenzaal. Mijn dochters, twee perfectionisten
op-en-top, zeiden ‘pa, ie mot éénmoal met doan in Oldenzaal vuur dai’j
de kist in goat’. En dan loop je daar als oudste deelnemer van 82, de 5
km lange optocht dwars door Boeskoolstad. Kom je het grote plein bij
de Plechelmuskerk op en word je daar spontaan opgewacht door onze
eigen burgemeester uit Borne. Dat was ook heel bijzonder.”
Op Rosenmontag is het slotakkoord de laatste jaren gereserveerd voor
de optocht van Tubbergen. En dan lekker naar de warme kachel thuis.
Het askruisje halen op Aswoensdag en we kunnen er weer een jaar tegen aan. Hoe ik dit jaar ga? Nog geen idee (op het moment van schrijven). Maar Carnaval moeten missen, die geweldige sfeer en saamhorigheid, zou ik wel heel erg jammer vinden. Alleen de knieën en de heup
worden wel minder. Maar wat wil je ook op je 83ste. ‘t Löp zoals ’t löp.
Maar voor die kist hebben we nog lang geen tijd….. “
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Hegeman Bouwgroep wenst
‘De Alberger Bökke’
een fantastische carnaval!
Bornerbroeksestraat 155
7601 BG Almelo
Boekeloseweg 123
7553 DM Hengelo
Marconistraat 1
8013 PK Zwolle
hegemanbouwgroep.nl

Carnaval 2017

DEn DRIJVER
V I S H A N D E L

Hinvertsweg 23
7665 AW Albergen
Tel.: 0546-570550
Mobiel: 06-22393377

ige
de en

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

echte

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 waardes kiest voor de verrassing op de mat en stopt met schrijven.
Neem van ons aan dat die stap enger is dan toetreden tot het illustere gezelschap van schrijvers en correctoren. Het enige
wat we daarvoor vragen is een vlotte pen en/of gedegen Nederlands. 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
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Metamorfose in

de make-up
Nely Brand draagt de make-up kwast over

Tijdens het Gala is het natuurlijk de bedoeling dat u niets merkt van wat er achter de
schermen allemaal gebeurt. De stress, het
inzingen, de zenuwen, de laatste repetities…
Als het goed is ontgaat het u en aanschouwt
u ‘slechts’ het eindresultaat op de bühne. Zo
geldt dat evenzo voor de grime, terwijl dat
bepaald geen sinecure is, getuige de prachtige
resultaten in de spotlights. Toch is er vorig
jaar iets veranderd achter die schermen wat
we u niet willen onthouden.
Nely Brand heeft met maar liefst tweeëntwintig Gala-edities op haar palmares de make-up kwast overgedragen.
Dat die overdracht pas plaatsvond na
dat jubileum was geen opzet, maar werd
veroorzaakt door haar gedrevenheid en
loyaliteit. Zomaar de poederdoos er bij
neerleggen is niet des Nely’s. Het vinden
van volwaardige opvolgers heeft meerdere jaren geduurd. Die inspanning is dan
ook rijkelijk beloond met niet één, maar
vier opvolgers. “Ik heb het volste vertrouwen in Steffi (Dashorst), Jorieke (Klaassen), Marlie (Wolters) en Elise (Brand).
Het zijn enthousiaste meiden, die stuk
voor stuk goed zijn in hun vak en elkaar
goed aanvoelen én aanvullen. Mooi is ook
dat ze allemaal hun eigen specialisatie
hebben, van schoonheidsspecialiste tot
kapster.”

“Het is goed
dat het
verandert en
anderen
het stokje
overnemen.”

Achter de schermen

“Ik heb
het volste
vertrouwen in
deze
enthousiaste
meiden!”

Wie Nely alleen kent van BAVO-opleidingen en haar inzet als EHBO-er, weet wellicht
niet dat deze veelzijdige dame niet alleen is
opgeleid tot schoonheidsspecialiste, maar
ook een grimeurdiploma op zak heeft. Nadat
echtgenoot Huub lid werd van de Raad van
Elf, werd Nely meegezogen de vereniging in.
Na een jaar samen met Huub tijdens de Gala’s op het rek te hebben gezeten verdween
Nely vervolgens achter de schermen om
daar haar grimekunsten te tonen. Nely: “In
de loop van de jaren zijn er natuurlijk heel
veel artiesten voorbij gekomen en door mijn
werk heb ik veel mensen leren kennen. Dat
heb ik altijd erg leuk gevonden. Daarnaast is
het vooral heel erg leuk om al die artiesten
vlak voor hun optreden mee te maken. Zo
enorm relaxed als de ene is, zo vreselijk gestresst is de ander. Qua grime vind ik de metamorfoses het leukste om te doen. Iemand
met grime van geslacht laten veranderen of
decennia ouder maken, dat is toch prachtig!”

Cachet
Nely heeft in de kleedkamer steeds goede
hulp gehad van anderen. Dat ze die assistentie bepaald niet bagatelliseert blijkt wel wanneer uw verslaggever grapt dat één vrouw
vier opvolgers nodig heeft om vervangen
te worden. “Ik heb alle jaren kunnen rekenen op goede hulp en zonder de hulp die
ik heb gehad, was het absoluut niet te doen
geweest. Het is een andere tijd dan 22 jaar
geleden. Niet iedereen wil zich avond aan
avond vastleggen,” zegt Nely, om er aan toe
te voegen: “Het is goed dat het verandert
en anderen het stokje overnemen. Op die
manier komen er ook weer nieuwe frisse
ideeën en dat is voor iedereen achter en op
het toneel beter en daarmee ook voor de be-

zoekers. Dat geldt niet alleen voor de grime,
maar voor allerlei posities binnen het verenigingsleven. Vers bloed is altijd goed.” Desgevraagd geeft Nely toe dat ze verwacht dat het
zo tegen de tijd van de Gala’s wel weer begint
te kriebelen. “Toch is het is lekker om niet
meer altijd te hoeven en het verantwoordelijkheidsgevoel los te kunnen laten.” Nely is
er het type niet naar om te bepalen hoe de
opvolgers hun taken in moeten vullen. Toch
wil ze hen één ding graag meegeven en dat
is -weinig verrassend- grime! “Het heeft veel
moeite gekost om alle artiesten zo ver te krijgen dat ze eerst door de schmink gaan en pas
daarna de planken op. Met de huidige lichttechniek is de noodzaak van goede grime
misschien minder aanwezig, maar het geeft
altijd extra cachet. Ik zou het mooi vinden
als dat behouden blijft.“
Of het nieuwe kwartet net zo lang doorgaat
als Nely is vooralsnog koffiedik kijken, maar
alles begint met vertrouwen én met plezier.
Die ingrediënten zijn beide aanwezig, dus
meiden…..zet hem op en geniet en Nely,
dank voor mooie jaren en alle mooie creaties!

U een feest.
Wij van de partij.
Wij verzorgen uw feest tot in de puntjes. Van catering tot concept en thema.
Als u zorgt voor de mensen, zorgen wij voor de perfecte ambiance
Almeloseweg 113 7615 NA Harbrinkhoek | o546 - 62 99 62 | info@kampkuiper.nl | www.kampkuiper.nl

Bezoek onze site voor occassions

www.autoeerdman.nl

In
polonaise
naar
In polonaise naar
Kachelhuis
Keemers
Kachelhuis Keemers

In polonaise naar
Kachelhuis Keemers

Dealer van alle gerenommeerde merken!

Dealer van alle gerenommeerde merken!
Hoofdstraat 18
7625 PD Zenderen Hoofdstraat 18 - 7625 PD Zenderen
Tel.: (074) 267 25 55
Tel.: (074) 267 25 55
www.kachelhuis.nl
Hoofdstraat 18
info@kachelhuis.nlwww.kachelhuis.nl - info@kachelhuis.nl

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

Met trots presenteren wij de jongste club binnen onze vereniging: de mini Dansmariekes voor maximaal entertainment!
Met deze groep jonge, enthousiaste meiden hopen wij een goede basis te leggen om blijvend een groep Dansmariekes
te hebben die de Prins en de Sik van de vereniging begeleidt. Daarnaast zorgen de Dansmariekes natuurlijk ook voor
de nodige gezelligheid en entertainment!
Wij willen de meiden en hun begeleiders heel veel plezier wensen met alle voorbereidingen en wij wachten met smart
op jullie eerste publieke optreden!
De mini Dansmariekes zijn: Suus Bergmans, Madde Keemers, Minke Morshuis, Marell Koopmans, Lotte Haarman,
Rikke Lesscher, Elle Stamsnieder en Yara Kole.
De begeleiding is in goede handen bij: Lieke oude Nijeweme en Birgit Borgerink.
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Uw totaalinstallateur met
persoonlijke service voor nieuw- en
verbouw van uw woning!
CREATIEF IN INSTALLATIES

Marco Vennegoor
Albergen / www.mvdesignintechniek.nl
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Een kopje koffie, sneetje
brood en het nieuws uit de
krant. Voor heel veel mensen
een standaard ochtend, toch?
Zo standaard is het niet voor
iedereen. Want voordat jij
het eerste slokje van je bakkie hebt genomen is de krantenbezorger al even op pad
om jouw ochtend compleet
te maken met het laatste
nieuws. Wat moet Albergen
zonder deze die-hards?

deze verantwoordelijkheid met trots, altijd. En als alle post netjes en op tijd is
afgeleverd nemen ook zij een kopje koffie en een sneetje brood onder het genot
van het laatste nieuws. Eigenlijk net als
jij dus, al hebben zij er dan al een paar
uurtjes op zitten.
Natuurlijk heb je ook nog de toppers die
door weer en wind de folders met de aanbiedingen van de week bezorgen. En die
zijn handig! Gelukkig zijn er bezorgers
die ons deze koopjes niet willen onthouden en ervoor zorgen dat we elke keer
weer op de hoogte zijn van alle aanbiedingen in Albergen en omstreken.

Ondanks een kater na een avond Bruins,
een lekke band of keiharde regen, de
krant moet voor 7 uur bij de mensen in
de bus liggen. Het kan natuurlijk niet zo
zijn dat jouw ochtend wordt ontregeld
omdat het bij de krantenbezorger ‘even’
tegen zit. Elke ochtend vertrouwt Albergen op de krantenbezorgers en zij dragen

ANNIE KOK

Wij gingen langs bij drie van deze kanjers
en we stellen ze graag aan jullie voor.

Annie Kok is een van de die-hards in Albergen die er voor zorgt dat jij om zeven
uur aan het ontbijt zit met het laatste
nieuws voor je neus. Wij hadden de eer
om haar daarover de oren van het hoofd
te vragen. Na een warm onthaal door

Annie, haar man Jan en drie enthousiaste
viervoeters, kwam er al heel snel een gezellig gesprek op gang.
Al elf jaar (!) lang bezorgt Annie de krant
in en rondom Albergen. Dit doet ze zes
dagen in de week, van maandag tot en
met zaterdag. Daar waar menig Albergenaar zich nog een keer omdraait, staat de
63-jarige Annie al om tien voor vier naast
haar bed. Petje af! Eenmaal in de kleren
start Annie de dag met een kopje koffie
en een ontbijtje om vervolgens om half
vijf richting Tubbergen te vertrekken om
de kranten op te halen. Ze gaat elke dag
met de auto. Annie bezorgt voornamelijk in het buitengebied en rijdt dagelijks
een route van 55 kilometer. Elke dag ziet
ze zo’n honderd brievenbussen. De één is
makkelijker te vinden dan de ander.
In de zomer is Annie om zeven uur weer
thuis. In de winter doet ze er iets langer
over. Vervanging vinden is lastig, daarom
doet Annie het altijd zelf. Vakantie? Dat
kent ze niet. Wel gaat ze regelmatig met
Jan nachtjes weg. Dan gaan ze van zaterdag tot zondag zodat Annie op zaterdag

de kranten nog kan doen. Behalve in Augustus. Dan gaat Annie altijd een vrijdag
en zaterdag naar Kevelaer. Die dagen
doet ze een beroep op haar broer Harry.
Zelf neemt ze in de vakantie regelmatig
een wijk van collega’s over. Die doet ze
dan na haar eigen wijk. “Het gebeurt
dan wel eens dat de krant te laat is. Als
ik dan de reden vertel begrijpen mensen
het wel. Soms begrijpen ze het niet, maar
dan gaat het mijn ene oor in en mijn andere oor er weer uit.”
Wat ze het leukste vindt aan haar werk?
“Op zaterdagochtend mag het allemaal
wat ‘heaniger’ en dan drinken we eerst
een kopje koffie met de andere bezorgers. Dat is altijd heel gezellig. De leu
hebt tied zat op zaterdag veur de krant.”
Minpunten weet Annie niet zo snel te
noemen, behalve dat ze vaak fietsers
tegenkomt zonder licht. “Levensgevaarlijk! Je hebt ze zo onder de auto zitten.
Op zaterdagochtend kom ik regelmatig
dronken dropjes tegen die voor de grap
midden op de weg gaan fietsen. Dat snap
ik niet zo goed.” Door kou en regen laat
Annie zich niet tegenhouden. Dan zet

ze de verwarming in de auto op standje
sambal. Tijdens het bezorgen heeft ze altijd RTV Oost aan staan. Zo krijgt ze zelf
ook nog iets mee van het laatste nieuws.
In de wintermaanden is Annie niet bang
in het donker. “Als ze mie dan zeet bie
daglicht, loat ze mie wa weer löss.”
Ze begrijpt wel dat jeugd niet echt zit
te wachten op een baantje als krantenbezorger. “Het vraagt heel veel verantwoordelijkheid.” Als je daarnaast nog
naar school moet, huiswerk moet maken
en wilt sporten is dat volgens haar niet
vol te houden. “Als er iemand in de familie jarig is, ga ik daar altijd ’s middags
naartoe. ’s Avonds moet ik op tijd onder
de wol aangezien de volgende ochtend de
wekker gaat. Dat begrijpen mensen niet
altijd.” Verslapen? Daar doet Annie niet
aan. Het is maar één keer voorgekomen
dat ze een kwartiertje te laat was. Kan gebeuren toch? Dat vinden wij tenminste.
Op zondag schrikt Annie altijd om vier
uur wakker, dat zit in haar systeem. “Het
is echt een heerlijk gevoel als ik me dan
nog een keer omdraai.”
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SIL ASBREUK

Op een maandagavond om 18:30 uur
staat Sil Asbreuk al op de oprit om ons te
verwelkomen. Hij moet na het interview
nog stagelopen bij De Sjikke Bökke, dus
het kan niet al te lang duren. We beginnen meteen!
Sil bezorgt op maandag- en dinsdagmiddag folders en de Op en Rond de Essen.
In het weekend moet hij de folders invouwen en op maandag komt hier de
krant nog bij in. Op maandag is hij in de
bebouwde kom actief en op dinsdagmiddag bezorgt hij in het buitengebied. Al
met al is hij hier zo’n vier uur per week
mee bezig.
Gelukkig heeft hij grote fietstassen gekregen van Chris Pouwels zodat hij de
125 pakketjes mee kan krijgen op de
fiets. Deze fietstassen zijn gelukkig water
dicht, want of het nu regent of niet de
folders en kranten moeten voor dinsdagavond 19:00 uur bij de mensen in de bus
liggen. Naast de waterdichte fietstassen
heeft hij gelukkig ook een regenpak dat
hem zelf drooghoudt. Wel zo prettig.
Sil doet dit werk nu al meer dan een jaar

JITZE

VEENSTRA

Heel Alberg wil biej de gala’s ween
en met een bril van Berkhof kujt tenminste
good zeen!

Ma: Gesloten
Di-Vr: 08.00 tot 12.30 en
13.30 tot 17.30
Za: 09.00 tot 12.00
Zo: Gesloten

Hoofdstraat 51
7665 AN
Gezondheidscentrum
Albergen
(Bij de hoofdingang rechts)

Tel: 06 384 956 80

bezoek onze showroom!
bezoek onze showroom!

www.lentifa.nl
Lenferink
Albergen
Lenferink

Trappen
Deuren
Kozijnen
Albergen
Diekersweg 9 a
7665 VB ALBERGEN

Tel. 0546-441568
Fax 0546-442076

www.lentifa.nl
info@lentifa.nl

Diekersweg 9 a
7665 VB ALBERGEN

Tel. 0546-441568
Fax 0546-442076

www.lentifa.nl
info@lentifa.nl

Trappen - Deuren - Kozijnen

en is nog nooit te laat gekomen. “Alleen
met kerst een keertje, want dan ga je
langs de deuren. Toen was ik een half
uurtje te laat maar de mensen waren heel
erg aardig!” Nou Sil, als dat de enige keer
is mogen wij niet klagen. Altijd op tijd,
heel erg fijn!
Als we over Carnaval beginnen en vragen
hoe laat hij stage moet lopen bij de Sjikke
Bökke veert Sil op. “Hij is gek van Carnaval” zegt moeder Erna vanuit de kamer.
“Vroeger liep hij al met een steek op te
paraderen door het huis.” Sil kan dit alleen maar beamen en wil over een paar

jaar heel graag bij De JeugdCarnaval. Als
het even kan zou hij ook nog graag Prins
willen worden. Hij vindt Carnaval helemaal te gek!

BRAM LUCAS

Als laatste gingen we op bezoek bij Bram
Lucas, als dertienjarige is hij de jongste
van het stel. Hij heeft eind september de
folderwijk van Andres Meijer overgenomen. Zijn eerste, echte baantje. Bram
bezorgt de folders van Spotta. Elke donderdag worden de folders thuis gebracht.
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“Gelukkig zitten ze al verpakt in plastic,”
lacht Bram, “dan hoef ik ze niet eerst te
vouwen. Veel te veel gepriegel.”
“De folders moeten op dinsdagavond
voor 19:00 uur allemaal in de brievenbus
liggen. De aanbiedingen in deze folders
gaan vaak op maandag in, dus ik breng ze
meestal op vrijdag- of zaterdagmiddag.
Al met al ben ik ongeveer twee uur bezig.
Soms duurt het wat langer, dan kom ik
bekenden tegen en dan blijf ik vaak even
staan kletsen.” Op de vraag hoeveel folders hij elke week moet bezorgen kan hij
niet direct antwoord geven, maar gelukkig is daar een handige app voor! Na een
check bevestigt Bram dat hij elke week
bijna 150 brievenbussen ziet. Ideaal, die
nieuwe technieken. Dat past toch nooit
achterop de fiets, al die folders? “Ik heb
de fietstassen van Andres overgenomen,
maar dan is het nog te zwaar. Meestal
ga ik tussendoor even langs huis om een
nieuwe lading folders op te halen.”
Hoe Bram dat straks in de winter gaat
doen? Hij verwacht dat een dik pak kleding hem wel gaat redden. Het moet
wel! Regen is voor Bram geen probleem.
Dan wacht hij gewoon tot het droog is.
Als het écht niet anders kan, dan gaat hij
alsnog door de regen. Een echte die-hard!
Als Bram wat ouder is wil hij een baantje waarbij hij hele dagen kan werken als
hij een dag vrij is van school. Dan kan hij
meer uren werken.
Natuurlijk moet Bram ook aan het onderwerp ‘Carnaval’ geloven. Zeker weten dat hij Carnaval viert! Over een paar
jaar komen we Bram vast tegen in de tent
met een biertje in de hand. Voor nu laat
hij het bij het kijken van de optochten.
Óf hij loopt mee met De Sjikke Bökke,
net als voorgaand jaar. Dat moet hij nog
beslissen.

Personalia
Naam

: Mieke Kamphuis

Jaar

: 1981

Sleutelprins : Johan van der Aa
Sik

: Wil Veenstra

De Sleutelsikhofdames
van de Alberger Bökke
Het nieuwe Carnavalsjaar staat weer voor de deur. Het zal een extra
bijzonder jaar worden, aangezien Alberger Bökke de Sleutelprins levert.
Dit was voor ons een reden om terug te kijken in de geschiedenis van
de Albergse Sleutelprinsen. Om de verhalen een keer vanuit een ander
perspectief te horen, zijn we niet in gesprek gegaan met de Sleutelprinsen
of hun sik, maar met de hofdames van de Sleutelsikken, oftewel, de
Sleutelsikhofdames.
Voor de eerste Sleutelprins moeten we terug naar het jaar 1981. Het
Carnaval was destijds een echte mannenwereld. We kwamen er al snel
achter dat de gezusters Borgerink (Mieke, Agnes en Angelien) hier
verandering in hebben gebracht.

Mieke

was al jong betrokken bij het Carnaval als dansmarieke. Toen de
rest van de groep stopte, bleef Mieke over met Maria Kemna. Ze wilden graag nog
iets betekenen binnen de Carnavalsvereniging, maar met z’n tweeën een dansje
doen, dat zat er niet in.
Sjoerd Olde Monnikhof, toendertijd president van de Alberger Bökke, kwam
toendertijd met een lumineus idee. Hij bedacht dat Mieke en Maria wel Hofdames
konden worden. Later werd Maria opgevolgd door de zussen van Mieke: Angelien
en Agnes. Hiermee waren ze de trendsetter van de gemeente Tubbergen. De jaren
daarna volgden steeds meer verenigingen dit voorbeeld op.
De jaren verstreken, met Mieke als Hofdame. Ze wist nooit van tevoren wie de Prins
en Sik zouden worden. Destijds kwamen de Prins en Sik altijd uit de Raad van
elf. Vol spanning wachtte Mieke de 11e van de 11e bij Sjoerd en Fieke in keuken,
wie zou het dit jaar zijn? Het was telkens weer een bijzonder moment. In 1981
was Mieke inmiddels een ervaringsdeskundige op het gebied van Carnaval vieren.
Voorbereiden hoefde zij zich niet. Zij was juist degene die Sleutelprins Johan en Sik
Wil voorbereidde. Dit begon al in die keuken bij Sjoerd. Mieke kleedde de mannen
aan, zodat ze goed voor de dag zouden komen bij de Prinsopkomst, want het
strikje moest wel goed zitten natuurlijk! Johan en Wil waren maar wat blij met haar
als één van de twee hofdames.
Mieke heeft geweldige herinneringen over gehouden aan die tijd. Zo vertelt ze dat
ze op handen werd gedragen door de Raad van Elf: “Daar kreeg ik een warm
gevoel van! Ze waren met een kleine groep, waardoor ze elkaar door en door
kenden.” Het groeide uit tot een hechte club. “Wat hebben we elkaar vaak in de
maling genomen en wat hebben we gelachen”, vertelt Mieke met een stralend
gezicht, al kijkend in het fotoboek dat ze heeft meegenomen.
Ook de Gala-avond is haar goed bijgebleven. Eén van haar favorieten was Koos
Wibier, die graag als vrouw optrad. Als plaatselijke slager zorgde hij (vanzelfsprekend)
ook altijd voor de kaas en worst. Daarnaast zal ze het trapje naar de zolder, waar
tijdens het Gala werd omgekleed, nooit vergeten. “De trap was erg smal en ze
hadden zo’n haast. Ik heb menig artiest op de kop naar beneden zien tuimelen. En
niet te vergeten de heerlijke karbonades en schnitzels bij Sanny in de keuken aan
het eind van de avond. Dit was jarenlang een hoogtepunt kan ik je verzekeren. Dan
was de keuken altijd te klein, maar donders gezellig!”
Tot slot voegt Mieke er nog aan toe dat ze zichzelf wel weer als hofdame van de
Sleutelprins ziet. “Ik denk dat Henk dit heel leuk zal vinden”, zegt Mieke lachend.

Personalia
Naam

: Marietje Olde Loohuis

Jaar

: 1987

Sleutelprins : Wil Veenstra
Sik

: Theo Elshuis

De Sleutelsikhofdames
Marietje.

In 1985 kwam de omslag van ‘vaste’ hofdames, naar
de eigen vrouwen van de Prins en Sik. Maar in 1987, het jaar van de tweede
Sleutelprins in Albergen, werd er toch nog een keer een beroep gedaan op de
ervaren hofdames. Wil en Theo hebben Marietje Olde Loohuis toen gevraagd onder
het mom: ‘Ie wet wa wat er gebeur’n mot.’ Zo werd Marietje, die tevens druk was
met de Galacommissie, één van de sleutelhofdames.
Ten tijde van de Prinsopkomst vroor het hard en er lag sneeuw. Na het feest bij
Morshuis zijn ze met z’n allen naar Prins Wil gegaan. Het was een groot feest
waarbij mensen op de tafel stonden te dansen en er ‘alderbarstends’ veel eieren
zijn gegeten. Er is Marietje nog goed bijgebleven dat er bij de Sleutelprinsuitreiking
in Tubbergen een zekere meneer Bonen rondliep, die in de waan had om alles voor
hun te regelen. Maar Prins Wil uitte zich als een waardige opperprins en zei: ‘Er is
hier maar één Sleutelprins en dat ben ik, dus ik regel het!’
Het fietsuitstapje van de Prinsengarde vond Marietje ook een geweldige dag. “Prins
Wil organiseerde een playbackshow met Radio Veronica bij Gait van de Vleerboer,
‘Bie ’t hoes met de zwemviever’. Plaatselijke artiesten traden hier op. Tot slot moest
de Prins bekend maken wie er het jaar daarop in de organisatie zouden zitten. Prins
Wil kwam met de mededeling: ‘Wie droog is, is nat.’ Dus iedereen sprong de vijver
in en allemaal kletsnat naar huis!”
Marietje kijkt terug op een prachtig Carnavalsjaar met als extra dank nog een
wijnglas waarop stond gegrafeerd: Bedankt, Prins Wil en Sik Theo.

van de
Alberger Bökke
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Personalia
Naam

: Agnes Borgerink

Jaar

: 1992

Sleutelprins : Frank Visschedijk
Sik

: Hugo Elshuis

De Sleutelsikhofdames
Agnes.

In 1992 werd Agnes door Marga gevraagd om samen met
haar Hofdame te worden van Frank en Hugo. Haar eerste reactie was: ‘Ja leuk
man!’. Agnes omschrijft haar nichtje Marga als een gezellig mens, daarnaast met
Frank en Hugo erbij, dat zag ze wel gezellig worden!
Agnes is een geboren Carnavalsvierder, met haar geboortedatum op de 11e van
de 11e heeft ze Carnaval vanaf het eerste uur gevierd. Toen ze een jaar of 16 was,
is ze met haar vader naar de oprichtingsavond geweest en heeft de jaren daarna
uitbundig en met heel veel plezier Carnaval gevierd: “Ik sloeg geen jaar over!”
Het maken van de prinsenfoto is Agnes het meest bijgebleven. “Het bad stond al
klaar en wij konden ons in de badkleding hijsen. We hebben zo ontzettend veel lol
gehad! Ik kijk nog geregeld naar deze foto, wat een mooie tijd!”
Agnes herinnert zich de geweldigste verhalen. Zo ook het moment dat iemand zijn
fiets kwijt was. Deze bleek dagen onder het bed van één van de Carnavalsleden te
hebben gelegen. En het bijzondere en spannende moment van de Sleuteluitreiking.
De burgemeester had alle Carnavalsverenigingen uitgenodigd in het gemeentehuis,
maar dat jaar had een aantal Alberger Bökk’n de deur dichtgeschroefd.
Nietsvermoedend wilde de burgemeester de deur openen, hij probeerde en
probeerde, maar het lukte niet. “De lol die we vooraf hebben gehad, de spanning
toen de burgervader de deur wilde openen en de reacties, wat hebben we gelachen,
wat was het geweldig! Vele fijne herinneringen die ik nog altijd koester.”
Het minst leuk aan het Carnaval vond ze toch wel het moment dat de bok verbrand
was. Weken en dagen heel intensief veel lol gehad en dan ineens… naar huis en
afkicken. Bijzonder om te zien hoe grote kerels liepen te huilen omdat het weer
voorbij was. Zonder iets te zeggen ging iedereen voor de klok van 12 naar huis
om samen na de afscheidsavond, op Aswoensdag een askruisje te halen en een
lekker harinkje te eten. “Zoveel sfeer, het voelde als een grote familie! Vaak heb ik
nog heimwee gehad naar alle mensen waarmee we het vierden.”

van de
Alberger Bökke

Personalia
Naam

: Yvonne Pouwels

Jaar

: 1997

Sleutelprins : Edward Morshuis
Sik

: Arthur Pouwels

De Sleutelsikhofdames
Yvonne.

In 1993 kwamen Arthur en Yvonne het geluk zoeken in
Albergen, en wel als noabers van fanatieke Carnavalisten. Het duurde dan ook niet
lang voordat buurmannen, Johan Bouhuis en Huub Brand, Arthur overhaalden om
plaats te nemen in de Raad van Elf. Arthur, die als stadse knaap anti-dorps naar
Albergen kwam, burgerde al snel in als een echte Alberger Bok. Nog geen jaar later
stond Jan van der Aa bij hen op de stoep, met de grote vraag. Yvonne: “Toen we
hoorden wie de Sleutelprins werd twijfelden we geen moment. We kenden Edward
en Olga nog amper, maar de klik was er meteen. Edward en Arthur vulden elkaar in
alle opzichten aan en we hadden ontzetten veel lol samen!”
Toen kon de voorbereiding beginnen. Alles werd tot in de detail uitgewerkt en alles
moest perfect zijn. Dochters Roxanne en Robin waren nog klein, dus het regelen
van oppas vereiste een strakke planning. Edward kwam met de geweldigste
ideeën, zoals het opkomen in een oude auto en zijn jeugdliefde, stripfiguur Franka,
moest en zou op de medaille komen. Wij vragen ons meteen af, Edwards oudste
zoon heet Frank… Is dit toeval?
Op de 11e van de 11e kon het bijzondere jaar beginnen. “Het allerleukst vond ik
toch wel dat Arthur en ik, als jong gezin, in een rustiger vaarwater waren beland,
dag in dag uit zorgen dat je alles geregeld hebt, maar in één keer moet en mag je
altijd feesten! We kregen weer tijd om er met z’n tweeën op uit te gaan en dat was
elke keer feest!” Er is Yvonne nog veel bijgebleven, zoals het uitje met de Raad
van Elf, het eieren bakken bij Jeugdprins Gilbert Leemhuis en vervolgens langs
het kanaal teruglopen op hoge hakken. “Ik heb een grote bewondering voor het
Carnaval opgebouwd en levenslange vriendschappen gesloten.”
Het was niet alleen een bijzonder jaar omdat ze de Sleutelhoogheden waren, tevens
is dit het jaar waarin de (inmiddels beroemde) ‘Langeveense Baco’ is ontstaan.
Edward en Arthur waren beide geen bierdrinkers, dus hun Carnavalsdrankje werd
een Baco, geen gewone Baco, maar één met 0,1 ml Bacardi op 1 liter cola. Bij de
Gala in Langeveen bestelden de heren hun Baco, ze waren het unaniem eens: ‘Dit
is de lekkerste Baco die we ooit hebben gehad!’ Tot de barman eraan kwam om
zich te verontschuldigen, hij was de Bacardi vergeten!
Er is een hechte vriendschap ontstaan met Edward en Olga. Op de vraag wie er
volgens Yvonne geschikt zou zijn als de volgende Sleutelhofdame antwoordt ze:
“Geen hofdame! Het roer mag om, Olga als Sleutelprinses en ik als Sik(kin), samen
met Edward en Arthur als onze Hofheren!”

van de
Alberger Bökke
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Personalia
Naam

: Olga Morshuis

Jaar

: 2003

Sleutelprins : Arthur Pouwels
Sik

: Edward Morshuis

De Sleutelsikhofdames
Olga.

In 2003 moest de 5e Sleutelprins geleverd worden. Daarnaast was
er een jubileum te vieren, de Alberger Bökke bestond 33 jaar. Arthur en Yvonne
kwamen op visite met een cadeau; een klein flesje cola en een héél klein flesje
Bacardi (het recept voor DE Langeveense Baco). Edward begreep er niks van,
maar bij Olga viel het kwartje onmiddellijk! Ik zei: “Edward kijk nog eens goed! En
toen riepen we samen: JA!!!”
Dit keer waren de rollen omgedraaid, maar dan ook echt letterlijk. Edward en
Olga hadden twee kleine kinderen, dus er moest veel gepland en georganiseerd
worden. Maar heel Albergen kent Olga’s organisatietalent, dus dat is allemaal goed
verlopen. “Het was een machtig mooi feest. Ik weet nog goed dat we de Prins van
Harbrinkhoek-Mariaparochie het eieren bakken hebben geïntroduceerd. Toen de
Prins na het eieren eten weer een biertje wilde lostrekken, hebben wij daar een
stokje voor gestoken: ‘Nee, een gebakken ei met koffie en dan naar huis!’ Deze
traditie wordt door de Dubbelkiekers nog steeds voortgezet!”
Olga kijkt terug op de mooie feesten, alles vond ze leuk! Daarentegen was het
tijdens de optocht in Albergen soms lastig om afstand te doen van het werk. Maar
ook dit kwam wel weer op zijn pootjes terecht.
Ook Olga benoemt de hechte vriendschap die is opgebouwd met Arthur en Yvonne.
Tot op de dag van vandaag zijn ze hechte vrienden. “Tijdens het Bok verbranden
staan we nog elk jaar met z’n vieren bij elkaar, om vervolgens traditiegetrouw
samen het café schoon te maken en SAMEN het Carnavalsjaar weer af te sluiten
mét een Langeveense Baco.”

van de
Alberger Bökke

Personalia
Naam

: Lilian Lucas

Jaar

: 2009

Sleutelprins : Sjef Hagel
Sik

: Arjan Lucas

De Sleutelsikhofdames
Lilian.

We sluiten af met de laatste Sleutelsikhofdame Lilian. Toen Lilian
en Arjan een maand of drie samen waren, ging ze mee naar een feestje van Boet’n
Oadem, waar ze behoorlijk gestalkt werd door Estrild Hagel. Niet lang daarna vroeg
Arjan of ze zijn hofdame wilde worden. Lilians eerste reactie: ‘Ja, maar ik wil geen
kroontje op!’ die dacht dat ze tot prinses gebombardeerd werd.
Toen ze hoorde dat ze een koppel zouden worden met Sleuterprins Sjef en Hofdame
Estrild, viel het kwartje; de stalking tijdens het uitje van Boet’n Oadem was geen
toeval, het was een keuring! Natuurlijk was Lilian goedgekeurd, daar is geen twijfel
over mogelijk, weet eenieder die haar kent! Voor een gezellige avond, ben je bij
Lilian aan het goede adres! Tijdens de Prinsopkomst kreeg het koppel nog een
gouden tip van oud Sleutelprins Edward: ‘Als jullie goed op de foto willen komen
dan moet je gaan oefenen voor de spiegel, dat heb ik destijds ook vaak gedaan!’
Wat Lilian het meest is bijgebleven is de gezelligheid, de Albergse gezelligheid.
“Ik kende bijna niemand toen ik Hofdame werd, maar ik heb gemerkt dat je er in
Albergen makkelijk tussenkomt, je wordt snel geaccepteerd en dat is heel fijn!” Lilian
vierde in haar vorige woonplaats, Losser, ook volop Carnaval. Ze had verwacht dat
ze dit in het jaar 2009 éénmalig zou missen en er in 2010 weer bij zou zijn, maar dit
liep toch even anders. “Ik heb sindsdien nooit meer een Albergs Carnavalsfeestje
overgeslagen en dit gaat in de toekomst ook niet gebeuren, dat zegt toch wel wat
over Albergen!” Uiteraard blijft ze de Losserse Carnavalsfeesten ook bezoeken.
De hoogtepunten van het jaar waren volgens Lilian de Gala’s, het kennismakingsfeest
met de Raad van Elf en dansmariekes, maar het meest bijzonder was toch wel de
Albergse Optocht! Ook heeft ze veel gelachen om de gekkigheden die werden
uitgehaald door onder andere leden van de Raad van Elf, waarin Tom Luising toch
wel de kroon spande met zijn verschillende imitaties en dansjes. Minder leuk vond
Lilian het verkleed zwemmen: “Sorry Gerard Ensink, ik vind je verder wel heel lief
hoor!”
Lilian heeft een machtig mooi Carnavalsjaar gehad! Daarnaast is het bewijs geleverd
dat Carnaval een goede basis is voor een relatie. Inmiddels negen jaar later, is Lilian
nog steeds gelukkig getrouwd met Arjan (alias Ariepopje). Een ware love story!
* Inmiddels is bekend dat Lilian ook dit jaar weer Sleutelhofdame is van haar Prins
Arjan. Lilian, we wensen je heel veel plezier en succes!

van de
Alberger Bökke

• 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

Praktijk voor:
Fysiotherapie - Manuele Therapie - Echografie - Medische Fitness - Schoudernetwerk Twente
Geert Grootestraat 25 • 7665 AV Albergen• Tel. 0546 433 829
info@paramedischcentrumalbergen.nl • www.paramedischcentrumalbergen.nl

Osteo
Cura

Osteopathie

Koen Groot Zwaaftink, MSc.
Osteopaat D.O.- MRO
Docent Intern. Academy of Osteopathy
Fysiotherapeut
Geert Grootestraat 25 • 7665 AV Albergen• Tel. 0546 700217
info@osteo-cura.nl • www.osteo-cura.nl

Geert Gr
7665 AV
Hoofdstra
7665 AN
Tel. 054
info@oste
www.oste

GeJo Techniek V.O.F.
Molendijk 7 Albergen
Tel.: 0546 - 539605
Fax: 0546 - 539573

Gespecialiseerd in koper-,
zink-, lood- en dakbedekking

Hoofdstraat 36 - 7665 AP Albergen - Tel 0546 -443008 Mob. 06-53514922
Email: wilfried.masselink@hotmail.com
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De Veenpluis 4, 7665 EC Albergen
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24-uurs dienst 06 21108115

Dit jaar draagt onze Prins de sleutel van
de gemeente Tubbergen, dat is u vast
niet ontgaan. In ons Bokk’nlaand zijn diverse mensen die naast een sleutel van
hun eigen huis, ook een andere sleutel
in hun bezit hebben. Deze sleuteldragers zorgen ervoor dat de gebouwen
die door meerdere Albergenaren gebruikt worden er goed verzorgd bij liggen. Jammer genoeg kunnen we niet al
deze sleutelbewaarders in het zonnetje
zetten, want dat zijn er te veel. Daarom
een viertal beheerders aan het woord,
zodat u een indruk krijgt wat de taken
van deze mensen zijn.

Richard Journée,
IJsclub Albergen

Richard Journée bezit de sleutel van het
clubgebouw van de ijsbaan ‘Bous Mös’.
Over deze beroemde ijsbaan heeft het
Hofkoor in het verleden al een lied gemaakt, dit lied gaat ieder jaar weer de
ether in als er een vorstperiode is.
Richard bezit de sleutel al sinds 1982
en hij is niet de enige, want er zijn 17
bestuursleden, die allemaal de deur
kunnen openen van het ijsbaangebouw.
Vroeger noemde men dit een ‘keet’ en
hier kon je je opwarmen aan de oude kachel. Tegenwoordig ziet het er een stuk
aangenamer uit. Naast de kantine, met
een keukentje, zijn er nog een bestuurskamer, drie bergruimtes voor materiaal
(waarvan er eentje gebruikt wordt door
de STG, Schaats Training Groep) en er

70
BB - 93

zijn nog 3 toiletten, waarvan er één zelfs
een invalidentoilet is. Dit getuigt wel van
het feit dat er over is nagedacht, want
er zijn ook niet-schaatsende mensen
die gebruik maken van de accommodatie. Bezoekers en supporters, maar ook
mensen die het ijsbaangebouw voor een
dagje willen huren. Dit spekt de kas, want
de inkomsten bestaan uiteindelijk uit het
geld van de kaarthouders en de schaatsers in de winterperiode.
Richard is aangesteld voor het verhuren
van het gebouw. Hij zorgt ervoor dat alles
er schoon en netjes uitziet en controleert
of alles goed verloopt. Ook zorgt hij in de
zomer voor het onderhoud. Dit hoeft hij
niet alleen te doen, want de overige bestuursleden helpen ook mee.

Het gras moet worden gemaaid en alles
moet er strak uitzien, zodat in de winter
de aandacht op het ijs kan worden gevestigd. Volgens Richard hebben ze een
fantastische groep mensen, die bereid is
om volledig belangeloos mee te werken.
Niemand krijgt betaald. Het is allemaal
hobby en het wordt pro deo gedaan voor
de gemeenschap van Albergen. Richard
zelf is gemiddeld 3 á 4 uur per week te
vinden op Bous Mös. “Wanneer iedereen
iets doet, dan kunnen we er samen iets
moois van krijgen.” Hij wordt straks 70 en
wil graag de sleutel overdragen aan een
jonger iemand. “Er moet een mooie opbouw blijven in het bestuur van bestuursleden tussen 25 en 75 jaar,” zo vindt hij.
Natuurlijk wil elke vereniging wel iemand
houden die zijn vrije tijd steekt in het
clubgebouw. Richard heeft naast deze
tijdrovende hobby ook nog tijd voor zijn
volière met kanaries, sierduiven en diverse soorten vinken, hij fietst graag op zijn
mountainbike of op de racefiets en alsof
dit nog niet genoeg is, gaat hij ook nog
mee als begeleider bij het rolstoelwandelen in Tubbergen op de Eeshof. Deze
sleutelhouder is een goed voorbeeld voor
velen en we hopen, dat de IJsclub in Al-

bergen nog lang mag genieten van zijn
inzet.

Harry Koopman,
Multifunctionele
Accommodatie Albergen
Harry Koopman was de bezitter van
meerdere sleutels. Hij had er eentje van
het parochiecentrum, want hij was van
2005 tot 2017 penningmeester van de locatieraad van de Pancratiusparochie. Nu
bezit hij slechts nog één sleutel en dat is
van de MFA. Dit multifunctionele gebouw
staat aan de Weemselerweg en deelt de
parkeerplaats samen met het ijsbaangebouw. Harry is voorzitter en is een paar
keer per week te vinden in de vrij nieuwe
MFA. Hij controleert of alles netjes en opgeruimd is en of alles schoon is. Het is
belangrijk dat de groepen die het gebouw
huren in een keurig gebouw komen en dit
natuurlijk ook weer schoon achterlaten.
Naast het gebruik door Jong Nederland
maakt één keer per jaar ‘Het Houtdorp’
gebruik van de accommodatie. Ook met
Koningsdag is er binnen en buiten volop
bedrijvigheid en verder wordt het gebouw
verhuurd aan diverse verenigingen en instellingen. Frank Oude Breuil zorgt als

penningmeester voor de verhuur en Thijs
Oerbekke is secretaris.
Harry vindt dat de hele gemeenschap van
Albergen moet zorgen dat het dorp leefbaar blijft. “De overheid trekt zich vaker
terug en de vrijwilligers moeten het opknappen. Wanneer iedereen zijn eigen
kwaliteiten en talenten gebruikt, dan kunnen we heel wat bereiken.” Dat is inderdaad te zien aan het prachtige gebouw.
Naast voorzitter van de MFA is Harry ook
nog secretaris en penningmeester van
de Uitvaartvereniging Albergen. Gelukkig heeft hij ook nog tijd voor zijn grote
hobby: wielrennen. Hij is actief lid van de
Bokk’nrieders en fietst een paar keer per
week. Ook houdt hij van op vakantie gaan
en fietst hij graag met zijn vrouw Ceciel.
Harry wil ook nog wel tijd vrijmaken om
alle foto’s te digitaliseren en de oude dia’s
over te zetten op de computer. Deze vutter komt nog tijd te kort! Hij houdt in ieder
geval nog wel een gaatje in zijn agenda
om het Gala te bezoeken en de optocht
te bekijken.

baan en het gebouw alles netjes achter
te laten. In de afgelopen jaren is er door
zelfwerkzaamheid veel gerenoveerd.
Het ziet er tiptop en eigentijds uit. Wat
de clubleden zelf niet konden, is gerealiseerd door plaatselijke ondernemers.
De lokale bedrijven zorgen voor sponsoring en er wordt dan een beroep op hen
gedaan, zodat het mes aan twee kanten
snijd. De sponsoren mogen ook gebruik
maken van de tennisbaan. John is samen
met zijn vrouw Beatrix lid geworden en is
nog steeds wekelijks te vinden op de tennisbaan. Naast deze sport is hij ook nog
actief lid van de volleybalvereniging VVA.
Met het eerste recreanten herenteam
speelt hij competitie in de Danne. Van
dit sportcomplex is John ook voorzitter.
Hij weet nog te vertellen dat er destijds
‘grootse plannen’ waren, bij de oprichting
van het dorpshuis. Arie Rutten, Sjoerd
Olde Monnikhof en Coen Hehenkamp
hadden bedacht dat Albergen een geweldig mooie accommodatie moest krijgen.
Een dorpshuis met sporthal en....... een
overdekt zwembad! Helaas is dit bij een
droom gebleven en heeft de gemeenteraad hier geen toestemming voor gegeven. John bezit van De Danne geen sleutel en hij vindt dat in de (nabije) toekomst,
zoals het plan ‘Albergen 2030‘ aangeeft,
de samenwerking een ‘sleutelwoord‘
moet worden voor onze gemeenschap.
Op deze wijze kunnen we met elkaar zorgen voor een leefbaar dorp, waar het prima wonen, werken, sporten en feesten is.

John Muller,
Tennisvereniging
Albergen
John Muller snapt de link van dit verhaal
met het Carnaval, want hij weet als enige
van deze sleuteldragers te vertellen dat
de nieuwe Prins van de Alberger Bökke
dit jaar de sleutel mag bewaren voor de
gemeente Tubbergen.
John Muller is voorzitter van Tennisvereniging Albergen. Haar thuisbasis is ‘Tennispark ‘t Hinvert ‘. Hij heeft geen èchte
sleutel, maar een kaartreader, net zoals
de overige leden van de tennisvereniging
TVA. Met deze tennispas, een elektronische sleutel, kan iedereen gebruik ma-

ken van de accommodatie. Het gaat bij
deze gezellige vereniging niet alleen om
de sport, ook het sociale contact is erg
belangrijk. Na afloop van een sportieve
partij tennis, kan men gezellig bij elkaar
gaan zitten om wat te drinken. De leden
die niet meer tennissen, kunnen ook een
balletje gooien op de jeu-de-boules-baan
die naast de tennisbaan ligt. In en om het
tenniscomplex ziet het er, mede dankzij
de leden, verzorgd uit.
De accommodatiecommissie zorgt voor
het onderhoud en zij vragen aan de leden om hen te helpen. Iedereen draagt
een steentje bij en is persoonlijk verantwoordelijk om na gebruik van de tennis-

André Vleerbos,
het Cultuurhoes
André Vleerbos bezit al sinds 1998 de
sleutel van het Cultuurhoes. Twintig jaar
geleden werd het ‘wit-gele-kruisgebouw‘
omgebouwd tot Cultuurhoes en in 1999
was hiervan de officiële opening. Sindsdien is hij sleuteldrager van het gebouw.
Nadat Yvonne Keizers, oftewel ‘Yvonne
van de Bieb‘ vertrok uit de Bibliotheek,
kreeg André ook hiervan de sleutel. Sinds
juni 2017 werd hier eerst gesloopt en
vernieuwd, want het Cultuurhoes kreeg
meerdere groepen die een onderkomen
zochten. Er staan nog steeds kasten vol
met boeken, die men kan lenen van de
plaatselijke bibliotheek. Je kunt voor 5
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Reparatie
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Montage

Erik de Bruijne
Tel. 06 - 39 56 33 74
info@depolyesterspecialist.nl
www.depolyesterspecialist.nl

“Thuiscrèche ‘t Mösdieke”
Een unieke locatie!
a Morsdijk 3, 7665 VG Albergen t (0546) 44 13 73
e r.zegger@hetnet.nl i www.thuiscreche.nl

euro al donateur worden en voor dat geld
kun je steeds boeken meenemen en ruilen. Een goed initiatief, waar gretig gebruik van wordt gemaakt.
André vertelt dat hij niet de enige sleutelbezitter is van het Cultuurhoes. De
Heemkunde heeft er een nieuw onderkomen gevonden, evenals de Wereldwinkel. Twee dagen in de week is er een
groep oudere mensen voor de dagopvang. De Zonnebloem Albergen komt er
om te vergaderen en de Welfare-dames
van de Zonnebloem gaan om de week
handwerken. Dan is eens per week een
volksdansgroep en een line-dancegroep
actief. De bridgeclub komt er een kaartje
leggen en eens per maand is er nog een
bijeenkomst van Vrouw Actief. Natuurlijk
mogen de mensen van de Kuierstie niet
vergeten worden, want zij komen op de
donderdag in het Cultuurhoes. Noaberkracht Tubbergen maakt ook gebruik
van de accommodatie en de diverse
zorginstanties vergaderen hier evenals
de Oude Trekker Club. Verder is er in het
gebouw ook een aparte ruimte, die gebruikt wordt door de stencilgroep van het
parochieblad Ons Contact.

André is een actieve man, die graag alles goed wil laten verlopen. Hij wil problemen oplossen, toezicht houden en alles aansturen. Financieel wil hij nog een
vinger aan de pols houden. Kortom: hij is
het aanspreekpunt, manusje van alles,
opruimer en schoonmaker. Hij hoeft dit
gelukkig niet alleen te doen, want Ben
Kok is als beheerder aangesteld en zorgt
er ook voor dat alles er keurig uitziet.
Ben Vlaskamp is de penningmeester van
het Cultuurhoes en André is de voorzitter. In het bestuur hebben nu mensen
zitting genomen van de Heemkunde, de
Zonnebloem en de Kuierstie. Naast het
voorzitterschap van het Cultuurhoes is
André Vleerbos ook voorzitter van de BCA
(Bridge Club Albergen), eindverantwoordelijke voor het parochieblad Ons Contact en hij is al 35 jaar collectant in de
Pancratiusparochie in Albergen. Gelukkig heeft André ook nog tijd voor hobby’s.
Hij is actief golfer bij PH in Almelo. Ook
vindt hij het leuk om heerlijk recreatief
te gaan fietsen met zijn vrouw Miny. Dat
laatste is maar goed ook, want hij is met
de verbouwing van het Cultuurhoes zo
druk geweest, dat hij er bijna kon blijven
logeren. Albergen mag zuinig zijn op zo’n

sleuteldrager, want iemand die zoveel
belangeloos voor het dorp doet, verdient
een groot applaus!

“Succes is
niet de
sleutel tot
geluk.
Geluk is de
sleutel tot
succes”.
Albert Schweizer
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Albergen tel.: 0546-442588
Geesteren tel.: 0546-631220

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

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: 06 110 174 80, of Hans: 06 456 752 22.
V.O.F. DE KAST • REFTERSTRAAT 3 • 7665 AB ALBERGEN • WWW.DEDANNEALBERGEN.NL

Iedereen zal het erover eens zijn: de Volksfeesten Albergen
is een feest dat niet meer weg te denken is uit het Albergse
feestcircuit. Sinds de Stichting in 1988 werd opgericht
door RKSV de Tukkers en muziekvereniging Concordia is
het feest, van oudsher School en Volksfeest, nog verder
uitgegroeid tot een volksfeest, met een accent op zowel
VOLK als FEEST. Met activiteiten als Kidstime, de
fietstocht ‘Pinksterrit’ en een avondprogramma gericht
op verschillende doelgroepen heeft de naam Volksfeesten
Albergen grotere betekenis gekregen dan ooit tevoren. Om
niet te verstoffen heeft de organisatie door de jaren heen de
nodige veranderingen doorgevoerd waarbij het evenement
vorig jaar een frisse en strakke huisstijl heeft gekregen om
zich van een geheel nieuwe kant laten zien. Dit jaar wordt
het 30-jarig jubileum van de Stichting gevierd en dat zal
niet onopgemerkt blijven.

Met het succes van het Gala van het Carnavalsfeest in het
achterhoofd ging de middagcommissie vorig jaar in gesprek
met Albergens eigen talentvolle cabaretiers en muzikanten.
Na vele ideeën en gesprekken kwam daar een nieuwe,
later erg succesvol gebleken, formule uit: Plat Vot. Thijs
Kemperink, Adri Veenstra, Jeroen Bekke, Erik Dashorst,
Ronnie Habers, Gijs Eidhof en Cas Dashorst betraden
tijdens deze eerste editie het podium. Het publiek werd
vermaakt met grappen, leuke anekdotes en veel muziek
in streektaal. De festiviteit trok grote belangstelling van
jong en oud, woonachtig binnen én buiten Albergen. Alle
zitplaatsen waren binnen korte tijd gereserveerd. De
artiesten speelden het publiek plat en zo resulteerde de
eerste editie in een zeer geslaagde middag. Natuurlijk
krijgt dit succes een vervolg. De editie van 2018 kent een
nóg grootser opzet en nieuwe verrassingen op het gebied
van humor en muziek. Houd vooral de facebookpagina van
Een kleurrijke mengeling van artiesten. Alle jaren de Volksfeesten Albergen in de gaten. Via dit medium zal
heeft het feest zich afgespeeld in en rondom een grote het nieuws als eerste naar buiten worden gebracht!
feesttent, liefkozend ‘witte attractie’ genoemd. De rij
artiesten die hier het podium betrad, bestaat uit een mix Op naar de volgende 30 jaar! De organisatie van dit
van volkszangers, popgroepen, rappers en rockartiesten. grote dorpsfeest heeft uiteraard heel wat voeten in aarde.
Artiesten die hun strepen verdiend hadden en aanstormend Zonder alle trouwe en ook nieuwe vrijwilligers zou het feest
talent dat in Albergen ontdekt werd. Wellicht heeft u het niet kunnen blijven bestaan. Om ervoor te zorgen dat het
optreden van The Golden Earring nog bijgewoond in de een echt Volksfeest kan blijven zijn nieuwe ideeën van
vroegere jaren, genoten van de spetterende Dirty Daddies harte welkom en daarnaast zijn vrijwilligers altijd welkom.
of vooraan gestaan toen Nielson of Kraantje Pappie op de Heb jij het beste idee voor een middagprogramma? Wil jij
bühne stond. Elk jaar opnieuw worden de mogelijkheden meehelpen en -denken in de voorbereiding? Mis jij nog een
van diverse stijlen en samenstellingen onderzocht om het thema-avond? Weet jij nog een onontdekt bandje dat zeker
publiek te verrassen. Dat doet de organisatie niet alleen op het podium moet staan? Is er een oude bekende artiest
met de keuze van artiesten, maar ook door met nieuwe die jij ontzettend mist? Laat het de organisatie weten en
activiteiten en thema’s de Volksfeesten Albergen weer goed help mee om er wederom een grandioos feest van te maken.
op de kaart te zetten. Zo ontstond enkele jaren geleden Stuur een berichtje naar: info@volksfeesten-albergen.nl of
bijvoorbeeld het Wiesnfest, een ongedwongen avond in via www.facebook.com/volksfeestenalbergen.
Duitse stijl die voor veel vriendengroepen, collega’s,
buurten en voetbalteams niet meer weg te denken is van
de Volksfeesten.

Cabaret op zondagmiddag voor een volwaardig
programma Ondanks het gevarieerde programma waarbij

rekening is gehouden met verschillende interesses en
leeftijden had de organisatie afgelopen jaar het gevoel dat
er toch nog wat ontbrak om het weekend compleet te maken.
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volksfeesten
18-19-20-21 mei 2018

Raad maa
Wat is de leeftijd van de Fahrradler en de

Pink Ladies op 13 januari 2018.

Tel de leeftijd van deze héle pröttel bij elkaar op en stuur de som van de leeftijden naar
marleendijkstra@hotmail.com
Inzendingen moeten vóór woensdag 24 januari binnen zijn!
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ar raak!
De Prijs

Stichting Volksfeesten Albergen stelt dit jaar wederom de prijs ter beschikking.
En omdat Stchting Volksfeest Albergen dit jaar haar 30 jarige jubileum viert,
bestaat de prijs niet alleen uit een tafel voor
het WiesnFest, inclusief het eerste rondje, maar als extra traktatie stelt het jarige Jobje ook
30 vrijkaarten ter beschikking voor een kermisattractie.
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We kennen natuurlijk allemaal Edwin Evers, Gerard Ekdom
en Ruud de Wild. Maar ook in ons eigen dorp hebben we van
deze muziekfanaten die graag een ‘plaatje draaien’. We
stellen ze graag aan u voor: de Dj’s van Albergen.

goed bewaard. En muziek is altijd een passie gebleven.
“De buren weten wanneer we op vakantie zijn, omdat er
dan geen muziek te horen is in en rondom het huis. Ik heb
altijd wel ergens muziek aan staan,” vertelt Othmar.
Pas sinds twee jaar heeft Othmar het draaien weer opgepakt. Een sterfgeval in de familie deed hem nadenken.
“Je moet dingen doen waar je plezier aan hebt, zolang het
nog kan. En ik kwam thuis te zitten door een knieoperatie.
En toen dacht ik bij mezelf: ik moet wel wat omhanden
hebben,” aldus Othmar. En van het een kwam het ander,
de platen werden afgestoft, een platenspeler gekocht,
een geheime zender aangeschaft en de mast weer opgezet. Sindsdien zijn er mooie dingen gebeurd. Othmar vertelt over een vinyl-avond bij Morshuis en ook het draaien
tijdens de 24-uurs-Solex-race samen met Distel FM.
En toen kwamen de verzoekjes om op feesten en partijen
te draaien vanzelf.

Imposante collectie
De charme van echt vinyl
De DJ van nu hoeft al lang geen zware platenkoffer
meer mee te sjouwen. Alle muziek staat namelijk op zijn
usb-stick. Toch draait een kleine groep dj’s bewust ouderwets platen. Othmar Assink is er hier één van. Doordeweeks
is hij machinebouwer bij Achterbosch in Denekamp. In het
weekend is platen draaien een van zijn grootste hobby’s.
“De passie voor het draaien begon al op de lagere school,”
vertelt Othmar. Aangestoken door de buren Peter en
Rene Haarhuis werden mooie platen gekocht en zelfs een
geheime zender. Door de komst van de cd en digitale muziek werd de hobby minder, maar toch werden de platen

DJOthmar

Othmar heeft een imposante platencollectie. “Van the
Hollies tot Metallica, rockmuziek, jaren ‘70, ‘80 en ‘90.
Zelfs de huidige top 40-nummers worden op vinyl uitgebracht. Want vinyl geeft een mooi warm geluid en het is
onderscheidend.” Om de collectie aan te vullen is Othmar
wekelijks in het Vinylparadijs in Geesteren te vinden.
Zijn grote voorbeeld is Gerard Ekdom. Een gewone gast
met veel verstand van muziek. “Zeg maar de Paul Kuipers
van de nationale radio,” lacht Othmar. “Hij was hier afgelopen jaar met de Volksfeesten en ik zeg: Gait ie möt mie de
pick-up signeren!” Gerard kon er wel om lachen en nu siert
zijn handtekening de platenspelers van Othmar.

DJthiemo
Dromen heeft Othmar ook nog wel. “Hopen dat het zenden op de FM een keer legaal wordt,” glundert Othmar.
“Of een keer draaien tijdens het Noaberfeest. En op maandagavond in de tent met de Volksfeesten een keer echt de
oude platen weer draaien, dat zie ik ook wel zitten.”

Passie en plezier
Tijdens het Carnaval is Othmar sowieso aanwezig. Met de
Prinsengarde treedt hij op tijdens het Gala en helpt hij het
verkeer rondom de optocht te begeleiden. Het enige dat
er tussen kan komen is het schaatsen op de Weissensee,
dat gaat voor. Eén appje en er zijn zo weer 20 mensen
bij elkaar, ze gaan altijd naar hetzelfde adres. “Ik hoal van
plezeer en gezelligheid,” sluit Othmar het interview af. En
dat is hem ook aan te zien, de passie en het plezier stralen
er van af.

Electrohouse
Voor het volgende interview steken we de straat schuin
over en gaan we op bezoek bij de familie Hoek. Aan de Bakenweg woont Thiemo met zijn ouders, broers en zusje. DJ
Thiemo is 21 jaar en studeert HBO Elektrotechniek.
En dat komt goed van pas bij de hobby. Zo heeft hij zijn
eigen dj-meubel en led-panelen in elkaar gezet. Als het nodig is repareert Thiemo ook zijn eigen elektronica.
“Dat bespaart ook weer op de kosten, want het
professionele spul is duur genoeg,” zegt hij.
Rond 2011 begon Thiemo met draaien. Hij had toen thuis al
veel muziek en wilde er meer mee doen. Een simpele dj-set
werd overgekocht en er kon gedraaid worden. Eén van de
eerste keren was het draaien voor Serious Request in 2012.
“Toen hebben we met zes man een maand lang elke vrijdag en zaterdag bij Morshuis gedraaid. In totaal hebben we
toen ongeveer 2000 euro opgehaald voor het goede doel.”

Inmiddels heeft Thiemo het spul goed voor elkaar. Professionele Pioneer Nexus cd-spelers en een Pioneer mengpaneel. “Op de computer wordt alle muziek eerst geanalyseerd, zodat ik het vervolgens kan gebruiken voor het
mixen. Zo kan ik het tempo aanpassen en twee nummers
naadloos in elkaar over laten lopen,” legt Thiemo uit.
Hiervoor is ‘Electrohouse’ de favoriete muziekstijl. Een
elektrotechnicus met een passie voor elektronische muziek
dus. “Zo rond 128 BPM vind ik het mooiste tempo, maar
voor feesten en partijen draai ik eigenlijk alle gewenste
muziek. Want ook jaren 90-muziek en gitaarnummers kun
je aan elkaar mixen voor een naadloze overgang,” legt
Thiemo uit.
DJ zijn is voor Thiemo meer dan platen draaien op de avond
zelf. Voor de tijd steekt hij er namelijk ook veel tijd in. Alle
muziek moet gedownload worden en daar gaan vele uren
in zitten. Tijdens de avond zelf voelt hij aan welke nummers
het beste passen en die worden dan gedraaid.

Feestende Polen
Inmiddels heeft Thiemo al veel optredens gehad. Zo
heeft hij bijvoorbeeld bij Carnaval Albergen gedraaid, bij
Dancing Bruins in de Delle, op het Dak d’r Af Festival,
tijdens het Knalfeest, bij Pet Boon en tijdens Apres Ski met
Mie. “De grotere feesten zijn het mooist, dan mag ik verschillende stijlen draaien en voor een groter publiek kun je
mooi gas geven.” Toch kunnen kleinere feestjes vaak net zo
mooi zijn. Een bijzondere herinnering heeft Thiemo aan een
besloten feestje bij De Molenberg in Reutum. “Daar moest
ik voor een groep Polen draaien en ze zeiden dat het feest
tot half 6 door moest gaan. Tijdens de avond zelf heb ik
Poolse muziek opgezocht en toen waren ze niet meer te
stoppen. Wat kunnen die Polen feesten! Uiteindelijk was
het feest rond 3 uur al klaar omdat de meesten te veel

wodka hadden gedronken om door te gaan,” lacht Thiemo.

DJ Nilloc

Met Carnaval staat Thiemo bij De Sjikke Bökke op de
muziekwagen. Dit is ook een mooie ervaring. Al moet hij dit
jaar bekijken of het met school te combineren is.
Want uiteindelijk blijft het draaien toch een hobby!

Om beter te worden, heeft Collin les gehad van dj Bram
Weys. “Hij heeft mij geleerd hoe ik nummers moet inmengen en beats per minute gelijk moet zetten zodat de mix
goed loopt. Van allerlei technieken.” Een echte dj naam
heeft Collin ook al bedacht: dj Nilloc. “Dat is mijn naam
andersom gespeld,” legt Collin uit.

Al jong achter de draaitafel
Aan de Mekkelenbergweg in Albergen gaan we op bezoek
bij Collin Borgerink. Hij is 12 jaar oud en zit in de eerste van
het Technasium (havo/vwo) op het Erasmus in Almelo. Hij
begon muziek te maken toen hij ongeveer 8 jaar oud was.
Dat gebeurde eerst met een programma op de computer
en een jaar later kocht hij zijn eerste mengpaneel. Sindsdien is hij een heuse dj. De interesse voor draaien kwam
toen Collin een keer met een familielid mee mocht naar het
Strandbal Festival in Bornerbroek. Hij kreeg daar een kijkje
achter de schermen en Collin dacht ‘dat wil ik ook!’

Naast het muziek draaien heeft Collin nog een andere grote hobby en dat zijn trekkers. Het liefst wordt hij later loonwerker. ‘s Zaterdag helpt hij al bij een boer in het Geziet.
Hij helpt daar met allerlei klussen zoals boxen instrooien
en vegen. Ook mag hij af en toe op de trekker om bijvoorbeeld gras te maaien. En dan staat uiteraard de radio op
een geheime zender. Want wat muziek betreft heeft Collin twee grote voorkeuren. De één is geheimezendermuziek en de andere is dancemuziek van bijvoorbeeld zijn
favoriete artiest Don Diablo of uit de top 40.

Ondanks dat Collin nog jong is, heeft hij al best wat ervaring. Zo draaide hij elke vrijdag bij Sportcentrum de Loods
tijdens de kinderfitness. Ook draaide hij bij het Springspektakel tijdens de herfstvakantie in Tubbergen. En bij elk
familiefeestje zorgt Collin voor de muziek. Toen hij nog op
Kadoes zat mocht hij zelfs daar af en toe draaien. Als er bijvoorbeeld een juf jarig was en tijdens de laatste schooldag
was Collin de dj. Een leuke herinnering is een feestje van
oom Harrie en tante Fien. “Zij waren 40 jaar getrouwd en
ik mocht de muziek verzorgen. Uiteindelijk kreeg ik iedereen aan het dansen,” glimlacht Collin. Zelfs een bevriend
echtpaar dat zijn oom en tante nog nooit had zien dansen
kwam in beweging op Collins platen.

Tomorrowland

DJcollin

Dromen en wensen heeft Collin genoeg. Het mooiste lijkt
het hem om eens op een festival te draaien. “Tomorrowland
is wel het grootste, of een festival in Miami of Las Vegas.
Maar om echt groot te worden moet je ook goed zijn en er
veel tijd in stoppen,” legt Collin uit. Iets minder grote dromen heeft Collin ook nog wel, bijvoorbeeld een geheime
zender en een mast, betere apparatuur en allerlei festivals
bezoeken. Maar dat kost allemaal genoeg en alles wat hij
aanschaft moet hij zelf bij elkaar sparen. Dat worden dus
eerst nog heel wat uren helpen bij buurvrouw Lies en op
de boerderij. Hoe dan ook heeft hij er veel plezier in en wie
weet hoe populair hij wordt!

Nieuwbouw
Verbouw
Onderhoud
Utiliteitsbouw
Wilt u meer informatie? Kijk dan op wesselinkalbergen.nl
of koms langs voor een kennismakingsgesprek.
www.wesselinkalbergen.nl

Ootmarsumseweg 57
7665 RV Albergen
T 0546 - 44 12 33
F 0546 - 44 21 30

DJmaico
Terug in de tijd
Aan de Veenpluis gaan we op bezoek bij Maico Klaas. Hij is
48 jaar oud en werkt als servicemanager bij de Rabobank.
Als dj heeft Maico faam gemaakt in de jaren ’80. Samen
met Rene Wanschers hadden ze de Dynamo Drive-in show.
Al sinds zijn jeugd heeft Maico veel met muziek. Zo was hij
onder andere lid van Concordia, La Bella Bok en het jongerenkoor. “Toen we 12 jaar waren, zijn we echt begonnen
met draaien. Ons eerste feest was het examenfeest van
Roy Asbreuk in 1981.”
De feesten waren in de jaren ‘80 wel wat anders dan nu.
Zo waren de School- en Volksfeesten nog in de BB-hal
naast De Tukkers, waar nu Klumpers de werkplaats heeft.
Carnaval vond plaats in de kleine zaal bij Morshuis, de grote
zaal was er nog niet. Met trots stond Dynamo in voorprogramma’s van grote bands zoals de Golden Earring en De
Dijk, in tenten die plaats boden aan soms wel 3000 mensen. En voor die tijd was dat best groot. De muziek werd
nummer voor nummer aan- en afgekondigd door de dj.
Dat gaf Maico mooi de mogelijkheid om het publiek een
beetje op te zwepen. “Niets leuker dan het publiek drie tot
vier keer per avond in extase te brengen. Meestal draaiden
we voor en na het optreden van de band. En de kunst was
om beter dan de band te zijn,” lacht Maico. Alle opbrengsten werden weer geïnvesteerd in apparatuur en platen.
“Zo stonden we elke week bij Fons Platenkamp in Almelo
om de nieuwste top 10-singles te kopen. We draaiden toen
voornamelijk top 40-muziek.” Uiteindelijk was de platenvoorraad ongeveer 3000 singles.
De draaitafel en stellage voor de lampen werden allemaal
zelf gebouwd. Ook de aanhanger om de apparatuur te vervoeren hebben ze zelf gemaakt.

Dit gebeurde met behulp van de handige vaders. “Vooral
voor die tijd waren we heel groot. Met beeldschermen en
cd-video hadden we bijvoorbeeld ook de nieuwste technologie in huis,” legt Maico uit.

De naald van de plaat
De mooiste herinnering heeft Maico aan een feest in Oele.
“We waren al met de Dynamo Drive-in Shows gestopt toen
ik door Orion gevraagd werd om te draaien op een partij
in Oele. Overdag moest ik nog werken en daarna direct
door naar Oele. Ik verwachtte er weinig van, want ja, Oele
wat kan daar nu wezen? Daar aangekomen bleek het een
gigantische tent te zijn. We moesten toen snel extra apparatuur, lampen en muziek aanrukken. Er gingen meer dan
3000 man in de tent en toen werd ik wel even zenuwachtig.
Ik weet nog goed dat het dak er al af ging voordat de band
begon te spelen om half 11. We moesten de platenspelers
optillen omdat anders de naald van de plaat sprong, door
het dansen en hossen. Dat zal ik nooit vergeten,” glimlacht
Maico.
In de laatste jaren traden ze gemiddeld twee keer per week
op en in de vakanties wel drie keer per week. Uiteindelijk
gingen Maico en Rene meer werken en was het steeds lastiger om dat te combineren met het draaien. In 1990 besloten ze samen om op het hoogtepunt te stoppen. Het
eindfeest vond plaats in de oude Danne op 31 december.
Spijt dat hij gestopt is heeft hij niet en het kriebelt ook niet
meer om weer te beginnen. “Het was een supermooie tijd.
Ik waardeer nog steeds dat ik actief onderdeel was van
die tijd waarin de muziek en de techniek snel veranderden,” blikt Maico terug. Wat rest zijn de herinneringen en
de mooie verhalen!
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Schoolprins

Mart
&

Schoolprinses

Anouk

Naast Prins Arjan en Sik Evert heeft ons dorp
nog twee hele belangrijke inwoners. Op een
donderdag fiets ik naar onze basisschool om
dit tweetal te ontmoeten. Schoolprins Mart
Velthof en Schoolprinses Anouk Nijkamp
mogen zich dit jaar de hoogheden van Kadoes
noemen. Ik haal de twee uit de klas bij meester
Remco en we nemen plaats in de koffiekamer
voor een nadere kennismaking.

Bekendmaking

Baas van de school

Schoolprins Mart is de zoon van Richard en Jorieke en broertje
van Jim en Ime. Schoolprinses Anouk is de dochter van Laurens en
Renate, zusje Lotte en broer Milan maken het gezin compleet. De
bekendmaking van de Schoolprins en Schoolprinses was op zijn
zachtst gezegd zenuwslopend. Mart en Anouk zijn uitgeloot om
deze eervolle taak op zich te nemen en zij wisten al een week van
te voren dat ze het zouden worden. Zelfs de ouders mochten hier
nog niet over worden ingelicht en heel groep 8 moest het dus een
week lang voor zich houden. Er kwam zelfs een beetje liegen bij kijken. Anouk vertelt “Mijn ouders vroegen elke keer, wie is het? Dan
vertelde ik gewoon dat ik het nog niet wist.” Mart vult aan: “Ik zei
gewoon dat ik het nog niet mocht vertellen.” Een zenuwslopende
week volgde en op vrijdag 10 november was het dan zover. Eerst
werd de Raad van Elf bekend gemaakt en vervolgens mochten
Mart en Anouk hun opwachting maken.

Op de vraag of ze nu dan ook de baas van de school zijn hoeft niet
lang nagedacht te worden. Mart: “Dat zou wel heel mooi zijn, dan
geef ik iedereen vrij en zet ik grote jacuzzi’s en sauna’s in school
en het schoolplein moet dan veranderen in een groot zwembad.”
Anouk vult aan: “Ik zou een achtbaanplein maken.”
Degenen die de komende tijd een afspraak met een van deze
Hoogheden wil plannen, krijgt het lastig. De agenda’s staan behoorlijk vol. Mart: “We staan op een wagen tijdens de optocht, we
gaan naar het Gala, lopen voorop bij het SchoolCarnaval en gaan
ook nog naar het KinderCarnaval!” Door deze benoeming is het
tweetal zich trouwens nog niet anders gaan voelen. Ook het feit dat
ze nu de sleutel in handen hebben geeft niet een extra druk op de
schouders. Na enige uitleg over de sleutel die dit jaar in handen van
Albergen is, zegt Mart: “Dan hebben wij eigenlijk de sleutel van alle
basisscholen in de gemeente.” Anouk: “Het is maar één keer in de
zoveel tijd dat we deze sleutel hebben, dus het is wel extra mooi dat
het net dit jaar is.”

Lijfspreuk en proclamatie
Anouk: “Het was een hele kluif om een goede lijfspreuk te bedenken. Het is gelukt samen met Mart”. Een proclamatie is daarentegen
zo gemaakt. Mart: “Grotere parkeerplaatsen en fietsenstallingen in
het hele dorp.” Anouk: ‘De pannakooi op het schoolplein moet wat
hoger, of hij moet overdekt worden. Daarnaast mogen ook de bomen wel van het schoolplein weggehaald worden.” Mart vult aan:
“Ja, het tuinhuisje kan ook wel weg, dan hebben wij meer ruimte
om te spelen. Ook lijken schommels op het schoolplein mij wel
wat.”

Plezier en vrolijkheid
Besmet het Carnavalsvirus zijn de twee wel. Prins en Hofdame bij
De Alberger Bökke worden lijkt ze ook wel wat. Mart: “Ik zou dat
wel willen, dat lijkt me heel leuk.” Ook Anouk knikt instemmend.
Tot slot vraag ik wat Carnaval nu voor hen betekend. In koor roepen ze: “Carnaval staat voor plezier, vrolijkheid en het is altijd gezellig.”
Mart en Anouk, met jullie voorop in de polonaise wordt het vast en
zeker een topjaar!
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...basis voor de toekomst!

Apotheek Albergen
Hoofdstraat 51
7665 AN Albergen

info@timmerfabriekhilberink.nl

PARTY-SERVICE
CATERING
VERHUUR
Galvaniseren als specialisme

Galvano Hengelo is een middelgroot gespecialiseerd
galvaniseerbedrijf en werkt B2B voor een zeer brede
en stabiele klantenkring die in nagenoeg alle
marktsegmenten actief is. Galvaniseren doen wij
met een breed assortiment chemische- en
galvanische processen waarbij kwaliteit, snelheid en
betrouwbaarheid onze kernwaarden zijn.
verzilveren – vertinnen – verzinknikkelen – vertinnikkelen –
chemisch vernikkelen/vergulden – passiveren aluminium/RVS.

www.galvanohengelo.nl

Marcel Tijhuis
ALBERGEN

Voor de verzorging van al uw feesten
voor verhuur van:
tafels/stoelen
tenten
tappen
snackwagens
div. horeca-artikelen

ook voor:
salades
hapjes
buffetten
barbeques
etc.

voor meer informatie bel vrijblijvend met
Tel: 0546 442321
Mob. 06 25332367

www.partyservicetijhuis.nl

VOORHUIS
HENGELSPORT
Hengelsport, Dierenspeciaalzaak en Diervoeders

Adres
Postcode
telefoon
@mail
internet

Hoofdstraat 33
7665 AN ALBERGEN
0546 441213
info@voorhuishengelsport.nl
www.voorhuishengelsport.nl

’T OALE ROADHOES WENST U
EEN BRUISEND CARNAVAL !

T U B B E R G E N

GROTESTRAAT 60 • 7651 CK TUBBERGEN • 0546 622 775 • INFO@OALEROADHOES.NL

Denekamperweg 190
7661 RL Vasse
Tel. 0541 680 531

kleurplaat

Alberger Bökke 2018
Naam:
Adres:
Groep:
Lever deze kleurplaat in vóór donderdag 1 februari, bij Basisschool Kadoes.
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

KinderCarnaval
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Prijs: ¤ 3,- (per kind)

Opstellen optocht bij Kadoes 14.15 uur
Vertrek optocht bij Kadoes 14.30 uur
Feest bij Café Morshuis 15.00 tot 17.00 uur

- 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
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Tel.: +31 (0)74 2773671, Fax: +31 (0)74 2777075,
E-mail: info@lesscher-transport.nl, www.lesscher-transport.nl
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Tel.: 0546 - 441917
Fax 0546 - 441917
Mob. 0653 - 192894

Dansmarieke? Praalwagen? Raad
van Elf? Een Sleutelprins? Vier paar
vragende ogen kijken mij aan. Vera
(9), Lisette (7), Pien (6) en Jan (3)
weten eigenlijk niet wat Carnaval is.
Bij het woord ‘polonaise’ gaat wél
meteen een lampje branden: ‘dat je
achter elkaar loopt in een treintje’,
roepen Lisette en Pien.
Bokk’nland, pas op voor deze 4
feestneuzen in de dop!

Albergse kids die nog nooit Carnaval hebben gevierd, bestaat dat? In het geval van de familie Velten wel. Vader Jan, moeder Miriam en hun 4 spruiten woonden jarenlang in het hoge noorden. Eerst in Groningen, de laatste 10 jaar in Marum,
een klein dorp tussen Groningen en Drachten. Afgelopen zomer lieten zij huis en haard achter en reed het gezin - verdeeld
over de 2 stationswagens - naar hun nieuwe honk aan De Zegge nummer 11.

En dat gebeurde geheel vrijwillig? “Jazeker”, antwoordt
Miriam lachend, “een heel bewuste keuze! Ik ben huisarts
van beroep en heb altijd een eigen praktijk gewild.
Ik kreeg de kans om de praktijk van dokter Borm, die van
zijn pensioen gaat genieten, over te nemen. Die kans heb
ik met beide handen aangegrepen. Per 1 januari heb ik de
praktijk overgenomen. Ik heb veel zin om hier aan de slag
te gaan. We wilden al langere tijd terug naar Twente.
De praktijk was de aanleiding om in Albergen neer te strijken. Omdat ik het belangrijk vind om betrokken te zijn, de
mensen te leren kennen, en ook buiten mijn kantooruren
zorg te kunnen leveren, hebben we er bewust voor gekozen ook hier te gaan wonen. Ik vind het fijn als mensen mij
niet alleen als huisarts zien, maar ook gewoon als een van
de moeders op het schoolplein.

Er gaat niets boven...

En zo blijkt maar weer: er gaat niets boven Twente.
Miriam groeide op in Vriezenveen, Jan in Enter. Voor
Miriams studie vertrokken ze destijds naar Groningen.

Jan werkt als elektromonteur aan grote projecten in ondere andere melkfabrieken en waterzuiveringen in de wijde omgeving. Vanuit Albergen moet hij iets verder rijden,
maar als dat alles is… Ze hebben het onmeunig naar hun
zin! Miriam: “Het is hier heel gemoedelijk. De mensen zijn
vriendelijk, iedereen is bereid je te helpen en Kadoes is
een erg leuke school. En, zegt ze lachend, “we doen erg
ons best om op straat terug te zwaaien naar iedereen,
want dat waren we in Groningen niet gewend hoor.” Tja,
en dat ze geen Carnaval-skills hebben, zij ze vergeven.
Jong geleerd, oud gedaan! Geef ze een jaar en deze oergezellige familie gaat in polonaise door de straten. Alaaf!

Vera

Lieve sproetjes, een prachtige bos rood haar:
dit is Vera! Met haar 9 jaar de oudste van het stel. Omdat Vera een verstandelijke beperking heeft, gaat zij naar
school in Almelo. Met de taxi! “Ik mag van de juf altijd
klusjes doen. Oud papier wegbrengen, de tafel dekken en
laatjes schoonmaken. En op woensdag gaan we schoolzwemmen, dat vind ik heel leuk. Als het Carnaval is, ga
ik verkleed als prinses. Met een rode jurk, een kroon
en prinsessenschoenen mét hakken. Lisette, Pien en
mama gaan ook als prinses. Jan niet, want die heeft geen
prinsessenjurk. En papa gaat als clown.”

Carnaval-skills!

Lisette

Pien

Lisette, 7 jaar, zit in groep 4 van Kadoes.
Ze is heel blij met haar nieuwe vriendinnetjes Linde en
Nathalie. Speciaal voor dit interview heeft deze kleine prinses zich extra mooi gemaakt met lippenstift, oogschaduw,
een prachtige roze jurk en teenslippers. “Thuis hebben
we veel verkleedkleren,” vertelt ze een beetje verlegen,
maar met een twinkeling in haar oogjes. “Meestal ben ik
een gemene heks of politievrouw. Daar heb ik een blauw
pak voor, met handboeien, en dan ga ik boeven vangen.
Ik weet niet precies wat ik met Carnaval moet doen, maar
ik wil als zeemeermin. Met losse haren, make-up en zo’n
parel waarmee ik heel lang onder water kan blijven. Voor
mama vind ik een prinsessenjurk mooi. En voor papa een
pak mét stropdas, want daar houdt hij niet van.”

en vindt het heel leuk in het nieuwe huis. “Ik heb een supergroot bed met sterren en Cars. Dat vind ik het allerleukste. En auto’s. En buiten fietsen. Ik kan niet vertellen
wat Carnaval is. Maar ik ga me wel verkleden. Als Brandweerman Sam. Of als piraat, of boef, of als politie...!”

Vrolijke Pien is 5 en een echt prinsessen- en
poppenmeisje.
Ze vindt het bij juf Monique en Marieke in groep 3 nog
leuker dan op haar vorige school! Pien is dol op feestjes.
Vooral op haar verjaardag, omdat ze dan lekker taart mag
eten. En Carnaval? “Ik weet niet wat Carnaval is, maar de
versierde wagens met muziek lijken mij heel leuk. Vera
en ik kunnen heel gek doen! Ik wil ook als zeemeermin.
Alleen heb ik geen pak, die moet mama voor mij kopen.”
Ook al is hij pas 3, Jan zorgt voor het nodige
testosteron in huize Velten.
Wat wil je, met al die prinsessen in huis! Jan gaat 2
ochtenden per week naar peuterspeelzaal ‘t Spölhuuske

BB - 124

Jan

-

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
aannemersbedrijf waarop u
kunt bouwen.

Plesmanweg 14
Postbus 358
7600 AJ Almelo

KOMO gecertificeerd.

www.jterhorst.nl

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

Tel. 0546-441719
info@klumpersinstallatie.nl

www.klumpersinstallatie.nl

Een groots
sleuteljaar

Allereerst wil ik graag kort terugblikken op afgelopen
Carnavalsjaar. Het was voor ons een bijzonder jaar door het
ongeval van Sik Coen. Ik wil ten eerste graag iedereen bedanken
voor de berichtjes die wij als Carnavalsvereniging ontvangen
hebben. Daarbij wil ik ook mijn complimenten uitspreken naar
Prins Chris en de kerngroep, want ook op dit moment waren
wij één vereniging en stonden wij klaar voor elkaar. Ten tweede
hebben we naast het incident natuurlijk ook prachtige middagen
en avonden gehad, die dit jaar zeker weer zullen komen!
Op het moment van schrijven zijn onze Jeugdprins en Sik net
bekend. Dit jaar is het extra speciaal aangezien wij als dorp
samen met de Alberger Bökke met de sleutel mogen regeren over
de gemeente Tubbergen. Het eerste feestje ‘de Prinsopkomst’ zit
er alweer op. Prins Wessel met zijn hofdame Inge, Sik Bjarne en
wij als kerngroep hebben een fantastische eerste avond beleefd
waarbij veel buurtverenigingen, familie, vrienden en Albergenaren
aanwezig waren. Ik citeer hier graag even Chris van der Aa: “Onze
Wessel is misschien niet groot maar het sleuteljaar 2017-2018 is
zeker groots van start gegaan en zal ook groots worden!”
Maar oké, even terug, om helemaal correct te zijn is onze
Carnavalsperiode al eerder van start gegaan. Net als voorgaande
jaren zijn we in november een weekendje weg geweest.
We noemen het ook wel een weekendje ‘teambuilding’. Elk
jaar kiezen een paar leden van de kerngroep een locatie en de
activiteiten. Dit jaar zijn we onder andere op zaterdagmiddag de
stad Nijmegen in geweest. We werden in twee groepen verdeeld
waarna we opdrachten moesten uitvoeren voor punten. De
opdrachten werden gefilmd of gefotografeerd waardoor de ‘jury’
uiteindelijk kon bepalen wie de winnende partij was.
De verliezende partij kreeg de mooiste prijs: het weekendje weg
voor volgend jaar organiseren. Wat was iedereen gedreven en
fanatiek. Geweldig om te zien!
Zoals ik al eerder vertelde is Albergen dit jaar het Sleuteldorp van
de gemeente Tubbergen. Dit houdt in dat er meerdere activiteiten
in Albergen worden gehouden voor de Prinsen en Adjudanten
van de gemeente Tubbergen. Wij als De Bokk’n Hörnkes zullen
hier dan ook een groot aandeel in hebben. En met het woord
‘groot’ bedoel ik ook letterlijk groot. Dit jaar is onze Raad van
Elf uitgebreid tot een ‘Raad van Negenendertig’. En nee, het zijn
niet alleen heren die ons vertegenwoordigen, er zijn ook dames
aangesloten bij de kerngroep, maar liefst tien dit jaar. Nog nooit is
onze kerngroep zo groot geweest! Geweldig!
Ik wens iedereen namens onze vereniging een fantastisch,
geweldig en bruisend Carnavalsjaar toe!

Alaaf! Alaaf! Alaaf!
Bart Klaassen
Voorzitter JVC De Bokk’n Hörnkes
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Voordelig een container voor uw bedrijfs- of (ver)bouwafval? Bestel een container bij
Velthof Albergen, onderdeel van de Rouwmaat groep. Snelle levering, geen plaatsingskosten, all-in tarieven voor uw rolcontainers en op afroep ledigen mogelijk!

www.rouwmaat.nl
We recyclen, slopen, ontgraven, leveren beton, leggen geluidswallen aan en realiseren infra.

Rouwmaat regelt het gewoon! Bel (0546) 44 12 47
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Jeugdprins Wessel,
Hofdame Inge en Sik Bjarne

Zaterdag 25 november, van de klok in het café
bij Morshuis wijst de grote wijzer richting de
twaalf, en de kleine wijzer staat op de vier. Een
prima tijdstip om een koud flesje gerstenat te
openen. Hoewel, 2/3e van de nieuwe Hofhouding kiest toch voor een frisje om het interview
te beginnen, als dat maar geen voorbode is voor
de rest van het carnavalsjaar…

Op het programma staat een interview met de kersverse Hofhouding
van J.C.V. de Bokk’n Hörnkes. Jeugdprins Wessel, Hofdame Inge en
Sik Bjarne zijn de voorgaande avond met veel bombarie en spektakel op het podium verschenen. Omdat de deadline voor de stukken
van het Bokk’nblad staat op 25 november, jawel, de dag na de Prinsopkomst van de Bokk’n Hörnkes, was het belangrijk om de nieuwe
hoogheden meteen eens stevig aan de tand te voelen. Gelukkig wou
Walter Lansink er wel in faciliteren om tijdig een afspraak te kunnen
plannen, uiteraard volledig anoniem.

Feestje
Voordat de nieuwe Hoogheden hier worden voorgesteld, even een
korte terugblik naar vrijdag de 24e, rond de klok van tienen ’s avonds.
Op het grote scherm is een film te zien, waarin allerlei mogelijke
Hoogheden voorbij komen. Na een hele tijd achter het witte doek
gedanst te hebben, springt om elf minuten over tien de nieuwe Hofhouding het podium op. Vanuit de goed gevulde zaal volgt een daverend applaus voor de nieuwe regeerders van de Albergse jeugd. Dat
de nieuwe Hoogheden wel van een feestje houden, is meteen deze
avond al gebleken.

Genoeg
ervaring
Prins Wessel l, 20 jaar oud, zoon van Helmuth en Jolanda Haarhuis,
komt uit een gezin met veel ervaring in het Carnaval. In 2012-2013
zwaaide Helmuth de scepter over het Bokk’nlaand. Ook voor broer
Tim en zusje Nanne is het Carnaval dus zeker niet nieuw. Daarnaast
bestaat het gezin nog uit vogels, een poes genaamd Sneazel en enkele kippen. Gedurende het Carnavalsseizoen zal het aantal kippen
waarschijnlijk uitgebreid worden, om na de verschillende feestjes de
bakpannen te kunnen vullen met verse eieren.
Wessel volgt de opleiding Bouwkunde aan het Saxion in Enschede.
Daarnaast werkt hij op vrije dagen en in het weekend bij het welbekende bouwbedrijf Haarhuis. Hij doet hier alvast ervaring op, wellicht om het bedrijf in de verre toekomst over te nemen. Zover is het
echter nog lang niet, eerst wil hij ervaring op doen in de wereld van
de bouw. Hobby’s van Wessel zijn uitgaan met zijn kameraden, Carnaval vieren, en natuurlijk ook zijn vriendin Inge (hoe lief ). Wessel is
tevens een fanatiek wintersporter. Dit jaar zouden ze met de kameraden voor het eerst op wintersport gaan, maar het Carnaval gooit roet
in het eten. Wanneer we twee straten verder richting Fleringen gaan,
komen we bij de Hofdame van Wessel: Inge Kroeze.

Fleringse
Hofdame
Al bijna drie jaar reizen Inge en Wessel heen en weer tussen de Fleringerveldweg en de Ootmarsumseweg. Waarom zou je het ver weg
zoeken als je het ook dichtbij kunt vinden? Inge Kroeze is achttien
jaar, en komt zoals gezegd uit Fleringen. Naast vader Marcel en moeder Paulien, heeft Inge nog drie broers: Tom, Bas en Rik. Ook hier kan
een huisdier natuurlijk niet ontbreken. Hond Jessy maakt het gezin
compleet.
Net als Wessel komt Inge uit een gezin met veel ervaring in het Carnaval. Vader Marcel was in 2015-2016 Prins van Fleringen en Inge is ja-
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renlang Dansmarieke geweest in Fleringen. Het hoogtepunt van deze
periode was toch wel de tweede plaats bij het Dansmariekeconcours
die ze hebben weten te behalen. Dansen kan Inge dus wel. Inge zit in
het laatste jaar van de opleiding directie secretaresse aan het MBO,
waarna ze waarschijnlijk nog een studie wil volgen aan het HBO. Een
baan in de economische sector is haar doel. Kan ze in de toekomst
perfect de boekhouding doen voor Bouwbedrijf Haarhuis. Voor nu
heeft ze een bijbaantje bij Jut & Jul in Tubbergen. Naast veel films kijken op Netflix mag ze ook graag op stap gaan voor een goed feestje,
wat natuurlijk goed uitkomt als je hofdame bent van J.C.V. de Bokk’n
Hörnkes.

Saasvelds
grondgebied
Vanuit de Fleringerveldweg is ook de weg naar Sik Bjarne niet ver.
Bjarne, 21 jaar, woont aan de Westerikweg, op grondgebied van Saasveld. Jawel dames en heren, we hebben een Hofhouding afkomstig
uit drie verschillende dorpen. Bjarne, zoon van René en Anne-Marie,
heeft twee zussen: Merle en Wieke. De hond van de familie Kleine
Schaars luistert naar de naam Bruno. Bjarne volgt de opleiding tot
agrarisch monteur in Apeldoorn. De doelstelling is dan ook om later
aan het werk te gaan als monteur bij een loonbedrijf. Op vrije dagen
en in het weekend werkt hij veel bij de boerderij schuin achter hun
huis: het melkveebedrijf van Sik Bertho van Fleringen. Het helpen
op de boerderij ziet Bjarne niet alleen als werk, maar ook als hobby.
Daarnaast zijn Carnaval vieren, op stap met de kameraden en donderdag ’s avonds naar de Distel FM hobby’s van Bjarne. Hoewel Bjarne
nog geen ervaren wintersporter is, zou ook hij dit jaar meegaan op
wintersport met de kameraden. Na een aantal afdalingen in Winterberg heeft ook hij de smaak te pakken.

Weddenschap
Kortom, de complete Hofhouding houdt wel van een feestje. Nu
zult u zich waarschijnlijk afvragen hoe dit stel bij elkaar is gekomen.
Wessel en Bjarne hebben elkaar leren kennen op het Canisius in Tubbergen, waarna zij hun schoolcarrière gezamenlijk hebben voortgezet aan de Pius in Almelo. Sindsdien zijn de twee goede vrienden en
maken ze deel uit van dezelfde kameradengroep. Om hier geen aanleiding te geven voor een religieuze discussie laten we de naam van
de kameradengroep maar even achterwege. De heren hebben Inge
een aantal jaren geleden leren kennen op het Festivent in Albergen
door een weddenschap. Degene die Inge wist te versieren (lees: scoren), kreeg van de ander een kratje bier. Wessel ging er tijdens deze
weddenschap vol voor, en bleek uiteindelijk aan het langste eind te
trekken. Dat weddenschappen uiteindelijk kunnen leiden tot goede
dingen, blijkt wel uit het feit dat de drie samen aan het roer van het
Sleuteljaar 2017-2018 staan.
De beide heren hebben inmiddels al een aantal jaren ervaring opgedaan in het Carnaval. Meerdere jaren werd aan de wagen gewerkt,
meegedaan aan de Albergse Gala’s en vele feesten bezocht met de
jeugd Raad van Elf. De benoeming tot Prins en Sik is dus een logische
keuze. Nadat Wessel dit jaar op 14 augustus door Bart Klaassen en
Walter Lansink werd gevraagd of hij de nieuwe Prins wilde worden,
was de keus voor Bjarne als zijn Sik snel gemaakt. Wessel heeft altijd
gezegd dat hij alleen Prins wilde zijn als Bjarne naast hem stond als
Sik.

Het gemeentehuis
van
Albergen
De Prins in spé werd opgehaald om in Ootmarsum te gaan klussen
met Bart. Hoewel Ootmarsum toch echt richting het oosten is, reed
Bart richting het westen: de dorpskern van Albergen. Na een tour
door Albergen bleek de plaats van bestemming het ‘gemeentehuis
van Albergen’. Eenmaal bij Walter Lansink aan de tafel had Wessel
nog niets in de gaten. Uiteindelijk werd dan toch de grote vraag gesteld, waarna Wessel na kort overleg met Inge meteen ‘ja!’ zei. Helmuth en Jolanda hadden twee weken eerder al toestemming gegeven
om Wessel de belangrijke vraag voor te leggen.
De volgende stap bestond natuurlijk uit het vragen van zijn Sik. Op
zich geen probleem, aangezien de heren bijna elke avond samen koffie of een biertje drinken. Toen Bjarne op donderdagmorgen een appje kreeg van Wessel om die avond koffie te gaan drinken, voelde hij
meteen dat het nu iets anders was. Zou hij gevraagd worden als Sik
van de Bokk’n Hörnkes? Bjarne hoefde niet lang na te denken, en de
Hofhouding was dan ook voor driekwart compleet. Mogelijk volgt
het laatste kwart gedurende het carnavalsjaar.

Roddels
Met het vizier gericht op het aankomende Carnavalsjaar, werden de
voorbereidingen in volle gang gezet. De opkomst kwam steeds meer
in beeld en ook de roddels over de nieuwe Prins en Sik werden steeds
heviger. De zenuwen begonnen steeds meer te spelen en ook het geheimhouden werd steeds moeilijker. Uiteindelijk wist niemand bij de
JeugdCarnaval het juiste duo te raden. Wessel werd zelfs geen enkele
keer genoemd als lid van de Hofhouding. Een geheim bewaren gaat
de heren en dame dus goed af.
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Extra bijzonder is dat een groot deel van de familie Haarhuis speciaal
voor de opkomst terug is gekomen vanuit het familieweekend in

Zenuwen
Hoewel het Carnaval dus niet nieuw is en de Hofhouding deels weet
wat ze kunnen verwachten, is het natuurlijk toch wel spannend. Hoe
dichter de opkomst naderde, hoe heviger de zenuwen tekeer gingen.
Om elf minuten over tien was de ontlading dan ook groot. Bij het
voorlezen van de proclamatie ging Wessel zo voortvarend, dat hij
plotsklaps vergat om punt vijf van de proclamatie voor te lezen. Een
beginnersfoutje zullen we maar zeggen.

Hoge Hexel. Helmuth had hiervoor in het geheim een taxi geregeld.
Aan het begin van de avond belde Wessel zijn peetoom, en vertelde
via de speaker aan de rest van de familie dat hij Jeugdprins werd. Met
elkaar werd toen koers gezet richting Albergen.
Naar eigen verwachting gaat het bewaken van de scepter de Hofhouding beter af. Vol zelfvertrouwen vertelt Wessel dat hij verwacht dit
Carnavalsjaar slechts eenmaal de scepter kwijt te raken. Ingenieus

als Wessel is heeft hij de scepter met een ketting aan zijn broek vast
gemaakt. Dit moet voor de Bokk’n Hörnkes toch als een uitdaging
klinken. Weten zij er een feestavond met barbecue uit te slepen? Een
ketting is immers ook zo doorgeknipt.

Sleuteljaar
Op de vraag naar welk feest de Hofhouding het meest uitkijkt hebben
ze niet echt een antwoord. Ze hebben overal super veel zin in. Toch
worden de Gala-avonden en de Optocht in Albergen wel even speciaal genoemd. Extra leuk is dat ook het Gemeentegala in Albergen
is. Door het sleuteljaar zal een extra intensieve samenwerking nodig
zijn met Prins Arjan, Sik Evert en hofdames Lilian en Monica van de
Alberger Bökke. Onderling is er al even contact geweest en volgens de
hofhouding van de Bokk’n Hörnkes zit dit helemaal goed.

Nog
een Hofdame
Extra doelstelling voor dit jaar, zoals het negende punt van de proclamatie ook omschrijft, en waaraan dit artikel hopelijk ook een steentje
kan bijdragen, is het vinden van een Hofdame voor sik Bjarne. Geïnteresseerde dames moeten rekening houden met een aantal criteria
die tijdens het interview zijn genoemd. Het eerst criterium dat genoemd wordt is zijn voorkeur voor blond haar. Verder blijkt Bjarne
van alle markten thuis te zijn. Voor twaalf kratten bier gaat de lat,
gezien de geschiedenis, al behoorlijk omlaag. Als redactie voegen wij
hier nog even aan toe dat de Hofdame in spé Carnavalsminded en lief
(lees: te vertrouwen) moet zijn, aangezien Bjarne’s vorige vriendin na
drie weken vreemd ging.

Daarnaast wil hij geen vriendin ‘uit de stad’. Voor meer informatie adviseren wij om contact op te nemen met Het Jeugdcarnaval. Wegens
verwachte drukte en om teleurstellingen te voorkomen is het advies
om meteen contact op te nemen.
Ter afsluiting van het interview werd de Hofhouding gevraagd om
elkaar in een paar woorden te omschrijven. Wessel werd hierbij omschreven als een ‘kleine rat met een grote mond, die denkt dat hij kan
zingen.’ Hierbij schijnt hij de voorkeur te hebben voor het dragen van
een prinsessenjurk, mogelijk om zijn gebrekkige zangkwaliteiten te
camoufleren. Waar Wessel in het verleden enigszins een vrouwelijk
karakter had, blijkt Inge vroeger juist mannelijk te zijn geweest. In
het bouwen van hutten bleek Inge erg goed te zijn. Sik Bjarne is een
tikkeltje eigenwijs, maar wil wel alles voor je doen. De eigenschappen die als van oudsher bij een goede Sik passen. Kortom: een Hofhouding die elkaar goed aanvult, en volgens de redactie dan ook een
erg goede Hofhouding om het Carnavalsjaar tot een goed einde te
brengen!
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Bouw of verbouwplannen?

THEO SONDER
Auto's

Vraag nu de brochure aan of neem contact op met een van onze vestigingen.
Vrijstaande woning vanaf  131.100,00
Helft van 2/1 kap woning vanaf  111.400,00
(genoemde bedragen zijn incl 19% b.t.w.)

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
■
■
■
■

www.theosonder.nl
Eenhuisstraat 10, 7665 PZ Albergen
Tel.: 0546-442766 Fax: 0546-442565

Voor meer informatie:
Filiaal Fleringen
Ootmarsumseweg 228,
7666 NC Fleringen
Telefoon 0546441294,
Fax 0546442066
E info@poppink.nl

Filiaal Raalte;
Kaagstraat 3,
8102 GZ Raalte
Telefoon 0572358520,
Fax 0572360882
E raalte@poppink.nl

WWW.POPPINK.NL

Opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar
Website: www.kinderopvangtbeuntje.nl
E-mail: info@kinderopvangtbeuntje.nl

€ 10,-

€ 12,50

ONLINE TICKETS VIA: WWW.PAASPOPALBERGEN.NL

DERMA
PERFECTION
www.dermaperfection.nl

MAYKE BIJEN

06 11 52 55 75

HUIDTHERAPEUT
SCHOONHEIDSSPECIALISTE

mayke@dermaperfection.nl

MAYKE BIJEN

HUIDTHERAPEUT
SCHOONHEIDSSPECIALISTE

www.dermaperfection.nl
06 11 52 55 75
mayke@dermaperfection.nl

Tukkerstocht 2018
Goede Doel
Kleine button € 5,00 en
start bewijs voor kind

Grote button € 8,00 en
start bewijs voor volwassene

2 grote buttons € 15,00

Tusveld 5 • 7627 NV Bornerbroek • Tel. 074-3841696
www.meulenkamptweewielers.nl

KUNST BELEVEN
ÈN LEKKER ETEN

kom en beleef het
Twentse landschap
’t Vossenveen is een centrum
voor kunst, cultuur & ambacht.
Nu ook heerlijk dineren dankzij de samenwerking met kok
Lucas Goldsteen van Eetrijk.
Postweg 3, albergen | 0546 - 441255 | www.vossenveen-albergen.nl

Een terugblik op een
bijzonder Carnavalsjaar

‘Coen is
mijn Sik’
& ‘Chris is
mijn Prins’

Ondertussen zijn we bijna een jaar verder ten opzichte van
de eerste ontmoeting met Jeugdprins Chris en Sik Coen.
Aan ons de eer om bij de heren langs te gaan en samen
terug te kijken op afgelopen Carnavalsjaar. Uiteraard in de
ruimte waar de heren wekelijks te vinden zijn: de studio
van Distel FM, ook wel Kneipe. Veel moeite om het gesprek
op gang te brengen is, zoals verwacht, niet nodig. Al snel
komen de grootste, grappigste en meest ongeloofwaardige verhalen op tafel.
Voor ons ligt het interview van vorig jaar. De jongens wijzen
meteen op de twee halve liters bier waarmee ze lachend voor
de foto moesten poseren. Nou ja, lachend? Als boeren met
kiespijn, want de katers waren aanwezig! “Die halve liters hebben we na de foto weer ‘dichtgeplopt’ en terug in de koelkast
gezet”, lacht Coen. “Die geur kon ik op dat moment écht nog
niet verdragen.”
Chris en Coen hebben de grootste lol met elkaar als ze terugdenken aan de periode voor hun opkomst als Prins en
Sik. Chris: “Iedereen begon complottheorieën te bedenken,
maar wij mochten niks zeggen! Probeer je dan maar eens stil
te houden.” Overleg over het Carnaval vond plaats bij Walter
Lansink, elke twee weken. “We gebruikten thuis vaak de Distel
als smoes en elke keer namen we een andere weg naar het
huis van Walter.” Alles werd er aan gedaan om niet gezien te
worden. Coen heeft zelfs een snoekduik moeten maken in de
zandbak van de basisschool omdat hij, ergens in de verte, een
bekende auto aan zag komen.

Een primeur

Het regeringsjaar van Chris en Coen was tevens het jaar waarin
De Bokk’n Hörnkes een nieuwe Prinsenwagen kregen. Dit met
vele gezellige avonden bij Theo Sonder in de hal als gevolg.
Ook hier werden weer de meest sterke verhalen verteld onder
het genot van een goede plaat en de nodige groene knuppels. Maar er werd ook hard gewerkt! De hele vereniging heeft
meegeholpen en dat mocht ook baten! Als eerste Hoogheden
mogen pronken op de nieuwe wagen, die overigens echt nog
maar net af was, is toch best wel een primeur!

sel, aangezien er helemaal geen Polka’s werden gedraaid in de
discotheek waar ze waren. Typisch gevalletje: Als er maar drank
in de man zit.

Net even anders

In de derde week van januari kreeg het Carnavalsjaar een andere wending. Op een repetitieavond viel Coen van de trap en
belandde hij in het ziekenhuis. “Het is nu eenmaal gebeurd en
daar kunnen we niks aan veranderen.” Chris en Coen zijn trots
op hoe De Bokk’n Hörnkes, De Alberger Bökke en alle andere
betrokken partijen hiermee om zijn gegaan. Een heftig moment
voor iedereen, maar er is nog nooit gesproken en niet eens
gedacht aan vervanging of stoppen. Met de woorden ‘Coen is
mijn Sik’ en ‘Chris is mijn Prins’ sluiten we het onderwerp af en
kijken we alleen maar naar de positieve dingen!

Laatste vraag

Dan stellen we de jongens de laatste vraag over wat ze het
mooist vonden in hun regeringsjaar. Waarop Chris pats boem,
heel direct en terecht antwoordt: “Originele vraag hoor dames,
goed voorbereid interview zeg!” Oké, touché Chris! Dit hadden
we inderdaad tactischer moeten brengen. Na wat gelach antwoordt Coen: “Het allermooiste was toen ik naar de Distelstudio werd gelokt en daar een boog was gebouwd! Al onze vrienden en familieleden waren daar en ik wist helemaal van niks!
Een heel gaaf moment vond ik dat.” Chris vult aan: “Fijn dat je
broer er ook was, toch Coen, en dat je hem niet bent vergeten
die keer.” Ze lachen zich slap, maar wij snappen er niks van.
Wat blijkt: na de wagenopbouw, voor de optocht, belde Coen
zijn broer op: ‘Joa Roy woar bej, ik bin a lang in hoes?’ Waarop
Roy antwoord: ‘Ja ie bint mie ok ’n mooi’n. Ik stoa nog bie de
waag te wochen op oe! Ik heb ja geen auto bie mie, ik bin met
oe met reed’n!’ Coen: ‘Och das woar ok. Ik bin oe kats verget’n
wier met um te nem’n, ik kom d’r an!’.
Met deze mooie anekdote sluiten we het interview af. We hopen dat Coen z’n broer niet weer vergeet en dat Chris dit jaar
weer op het podium staat tijdens het Gala! Heren, bedankt!

Als Prins krijg je natuurlijk de nodige aandacht en Chris vond
de aandacht van Linda toch wel erg interessant. “Ik heb Linda
beter leren kennen tijdens het Carnaval, nu lopen we alweer
een tijdje met elkaar, waar Carnaval wel niet goed voor is”, lacht
Chris.

Drank in de man

Aan de heren vorig jaar natuurlijk ook de taak om een proclamatie te schrijven. Uiteraard werd dit gedaan in Studio Distel
FM. Als er dan iemand langskwam ging snel de laptop dicht
en de koelkast open. De lijfspreuk is trouwens bedacht tijdens
het weekendje weg met De Bokk’n Hörnkes in Willingen. “Toen
zijn we even naar buiten gelopen en hebben we letterlijk op de
stoeprand de lijfspreuk bedacht: Oj’t noe wilt of niet?! Ne goei’n
Polka dut altied!” Hoe de jongens daar bij kwamen, is een raad-
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Carnavalsvereniging

De Sjikke Bökke
blijft maar

groeien

Carnavalsvereniging De Sjikke Bökke begon
ooit met vijftien personen, maar is inmiddels
uitgegroeid tot een loopgroep van ongeveer
250 mensen. De Carnavalsvereniging ziet de
aanmeldingen elk jaar groeien. Geweldig!
Op dit moment hebben zij een eigen hal bij
Kemperink (Beusman). Afgelopen half jaar zijn
zij hier erg druk geweest om de paardenmanege
om te toveren tot een bouwhal. Ze hebben onder andere de hal afgetimmerd, geïsoleerd en er
een eigen kantine in gebouwd. De Sjikke Bökke
geeft aan erg blij te zijn met deze nieuwe locatie.

den. at uit negentig vaste leden, vertelt Rick
Zwijnenberg. Rick is al enkele jaren voorzitter
van de Sjikke Bökke. Samen met Roel van der
Aa (penningmeester), Roy Stopel, Christiaan
Brama en Jolien Maathuis vormen zij het algemeen bestuur. Zij hebben geregeld vergaderingen om alles in goede banen te leiden.

De vereniging bestaat uit negentig vaste leden,
vertelt Rick Zwijnenberg. Rick is al enkele jaren voorzitter van de Sjikke Bökke. Samen met
Roel van der Aa (penningmeester), Roy Stopel,
Christiaan Brama en Jolien Maathuis vormen
zij het algemeen bestuur. Zij hebben geregeld
vergaderingen om alles in goede banen te lei-

We stellen graag wat
leden van De Sjikke
Bökke aan jullie voor:

Roel van der Aa

Roel geeft aan dat hij ‘vroeger’ met zijn kameraden is begonnen bij de Sjikke Bökke. Later heeft hij
de overstap gemaakt naar de jeugdCarnavalsvereniging de Bokk’n Hörnkes. In 2013 is hij hier Prins
geworden samen met Sik Mike van der Aa en Hofdames Janike en Cristel. Na zijn vijfentwintigste
is hij terug gegaan naar de Sjikke Bökke en heeft hij de rol als penningmeester op zich genomen.
Zowel de wagenbouw, de leuke sfeer en de grote kerngroep spreekt hem aan.

250 lopers

Bas Oude Geerdink

Enkele jaren geleden is Bas lid geworden van Carnavalsvereniging De Sjikke Bökke. Hij heeft zich
opgegeven samen met zijn kameraden. Op dit moment is hij geregeld te vinden bij de wagenbouw.
Hij houd zich bezig met de draaiende elementen, de motoren en het schilderen. De gezelligheid
tijdens en na de wagenbouw vindt hij erg mooi. Daarnaast geeft Bas aan dat de loopgroep steeds
groter en professioneler wordt waardoor hij het elk jaar mooier vindt om mee te lopen!
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Jong
& oud

Mathlyn Letteboer

Voor Mathlyn en haar zoon Jareck begon de ‘Carnavalsziekte’ zes jaar geleden. Dit was het moment dat zij voor het
eerst meededen met De Sjikke Bökke. Het idee begon eigenlijk al een jaar daarvoor, tijdens het kijken van de Carnavalsoptocht in Albergen. Jareck (3 jaar) zei: ‘mama, hier wil ik ook aan meedoen’. Mathlyn vond dit op zich een leuk
idee maar gaf aan om hier nog een jaartje mee te wachten. Het jaar verstrijkt, Jareck wordt vier jaar en gaat naar de
basisschool. In december komt hij thuis met een briefje en zegt: ‘Mama, we kunnen meedoen met de optocht!’. Helaas
waren ze te laat met de opgave, Mathlyn vond het niet zo’n probleem om dit nog een jaartje uit te stellen maar Jareck
wel. Bij de open dag van de Carnavalsvereniging bedacht Jareck zich geen moment en liep op één van de bestuursleden af om te vragen of hij toch niet mee kon doen. De Sjikke Bökke bedacht zich niets en regelde meteen twee extra
pakken. Tijdens de optocht was niets te gek, de schmink, het verre lopen en de harde muziek. Alle danspasjes werden
meegedaan en dat was duidelijk een groot succes. Een jaar later wil ook haar dochtertje Wencke van drie jaar meedoen. Zo gezegd zo gedaan en zo lopen ze ook dit jaar weer gezellig met z’n drieën de optochten!
Mathlyn: “De optocht kijken is leuk, maar het is vele malen leuker om de optocht mee te lopen. En dan is het extra leuk
dat je dat samen met je twee kinderen kunt doen. En dan ook nog bij een groep uit Albergen. Gewoon TOP!”

KAARTVERKOOP:

Op 14 januari is er voor de leden tussen 9.00 uur en
10.30 uur bij residentie de Vette Bok, de gelegenheid om
plaatsen te reserveren voor één van de Galavoorstellingen.
Bent u van plan dit Gala te bezoeken met familie, buren
of andere bekenden en wilt u kaarten reserveren, houd er
dan rekening mee dat:
- iedereen lid moet zijn. Aanmelden kan tot en met
13 januari tot 18.00 uur bij Herald Degger,
Oude Schoolstraat 24 (tel. 0546-442693).
- u een alternatieve datum heeft indien uw favoriete
avond/middag uitverkocht is.
- er voor maximaal 10 personen aan toegangsbewijzen
gehaald mag worden.
- de ledenkaarten overgelegd moeten worden.
Indien er nog kaarten beschikbaar zijn voor de drukbezochte Gala’s, kunnen niet-leden op 14 januari tussen
10.30 en 11.00 uur in de Residentie kaarten kopen
voor €15,-

GALAVOORSTELLINGEN

Net als vorig jaar, worden de Galavoorstellingen in 1
weekend gehouden:
DonDerDag 25 januari 2018:
Gala-avond voor senioren, alleenstaanden en overige belangstellenden, aanvang 19.30 uur
VrijDag 26 januari 2018:
Gala-avond, aanvang 20.00 uur
ZaterDag 27 januari 2018:
Gala-avond, aanvang 20.00 uur
ZonDag 28 januari 2018:
Galavoorstelling, aanvang 13.30 uur, met aansluitend
grandioze afterparty en tevens de mogelijkheid om een
hapje te eten voor zowel de medewerkers van het Gala als
de bezoekers.

ZONdAG 4 fEbRuARI 2018

Optocht. De optocht start dit jaar om 12.00 uur in Albergen, de eerste van de vele Carnavalsoptochten. Een bonte
stoet aan praalwagens, loopgroepen en eenlingen zal aan
het veelkoppige publiek voorbij trekken. U komt toch
ook?

ZONdAG 11 fEbRuARI 2018

Kindercarnaval. Elders in het Bokk’nblad kunt u alles
lezen over deze middag. De optocht, onder leiding van
Prinsen en dweilorkesten, start om 14.30 uur vanaf basisschool Kadoes. De bonte stoet eindigt bij Morshuis, waar
nog kan worden doorgefeest tot 17.00 uur.

dINSdAG 13 fEbRuARI 2018

Dolle Dwaze Dweil Dinsdag. Bij Morshuis gaat het dak
eraf. Een bont spektakel van dweilorkesten brengt hun
nieuwste nummers enthousiast ten gehore. Aanvang
13.30 uur bij zaal Morshuis.

dINSdAG 13 fEbRuARI 2018

Vastenavond. Een afsluitingsfeest voor alle medewerkers
van de Alberger Bökke. Met om 23.11 uur het traditionele
verbranden van de ‘bok’.

WOENSdAG 14 fEbRuARI 2018
Aswoensdag en als echte afsluiting een kerkdienst om
19.00 uur

