
Beste Bökke,
Een zucht van verlichting 

Het is weer gedaan; het Bokk’nblad ligt op de deurmat. De redactie 

slaakt een zucht van verlichting en de wereld ziet er ineens weer een 

stuk vrolijker uit. Want het was opnieuw hard werken. Als lezer ont-

gaat het u: al die inspanningen, die urenlange vergaderingen, de idee-

en. En dan de uitwerking: bij nacht en ontij op de fiets naar Morshuis 

of andere locaties. Interviews maken, informatie vergaren, research 

doen. Vervolgens: die witte digitale pagina op het beeldscherm, die 

vol moet met letters, zinnen, alinea’s. Schrijven,  interviews uitwerken, 

artikelen maken. Een blad presenteren dat aanspreekt en niet alleen 

gezien, maar ook gelezen wordt. 

Het is -althans dat vinden wij- weer gelukt. We hebben inmiddels een 

traditie met het mooiste en dikste Carnavalsmagazine en die traditie 

zetten we gewoon voort. Nou ja gewoon: elk jaar is er de uitdaging, 

de ambitie om het nog beter te doen. 

Denk niet dat we geen plezier hebben gehad. Het is liefdewerk oud 

papier  en dan zit er maar één ding op: zorgen dat je lol hebt en dat 

heeft de redactie!!! We hebben het weer met liefde gemaakt. Ook in 

de wetenschap dat u wat van ons verwacht en daarom is er weer een 

Bokk’nblad dat met een lach en een traan, een knipoog en serieuze 

blik alles rondom Albergen en Carnaval beschrijft. Borrelproat, Bok 

op ’n Proatstool, interviews met ex-Prinsen, enquêtes, wel en wee van 

Albergenaren, de Kids van Kadoes. 

Als redactie hopen wij uw verwachtingen weer waar te hebben ge-
maakt. Het kan haast niet anders. En als makers bedanken wij ook 
onze adverteerders, die dit glossy narrenblad mogelijk hebben ge-
maakt. Een driewerf alaaf voor hen.

Als redactie gaan we nu genieten; van een adempauze en natuurlijk 
van het Carnaval zelf. Tot, als het moet, in de late uurtjes. Want daar 
gebeurt het; daar doen wij weer inspiratie op voor het komende Bok-
k’nblad, daar ontstaan de verhalen en de ideeën. Kortom, het Bok-
k’nblad, dat bent u!

Veel leesplezier en wat Carnaval betreft: 

Alaaf, alaaf, alaaf

Uw Bokk’nblad Team
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TroTs, trots en nog een 
trots op onze verenigingen.
Waar vele mensen denken dat jongeren en ouderen niet samengaan 
in het feestgedruis, hebben de Jeugdcarnavalsvereniging De Bokk’n-
Hörnkes en onze vereniging dit jaar het tegendeel bewezen. Het dak 
ging eraf op de Elfde van de Elfde 2011. Wat een feest!
Terwijl onder luid applaus Prins Othmar, Sik Pedro en hun hofda-
mes Mariska en Christel tezamen met Jeugdprins Jorn en Sik Wout 
aftraden, hoorden we op de achtergrond al weer het tromgeroffel 
om de nieuwbakken hoogheden aan te kondigen. Prins Helmuth, 
Sik Robert, hofdames Jolanda en Bernadette, tezamen met de Jeugd-
prins Bart en zijn Sik Chris maakten hun gewaag op de bühne. En 
wat een prachtig sextet! Gehuld in een wolk van paars met de al-
lure van de destijds roemruchte Franse hofhouding, deden zij zich 
kond van hun proclamaties. De hoogheden lieten door middel van 
de scherpe teksten, opmerkelijke uitspraken en treffende leuzen uit 
hun proclamatie van zich horen ten overstaan van een groot pu-
bliek, dat de woorden opzoog en aan hun lippen hing. Het was een 
groots festijn, een verbroedering van jong en oud. Kortom, Carnaval 
op z’n best! 
Dat belooft niets dan goeds voor het komende jaar!

Maar eerst even een terugblik op het afgelopen jaar. 
Wat deden ze het voortreffelijk onze Prins Othmar, Sik Pedro te-
zamen met hun hofdames Mariska en Christel. Het Geziet is niet 
alleen in Albergen herontdekt, maar ook ver buiten onze grenzen 
heeft dit viertal van zich doen spreken. Als één volk der volkeren 
stond Het Geziet achter haar edelen. Er werd gevierd en zelfs in de 
optocht liet de buurtschap flink van zich horen en zien. Een dikke 
pluim, niet alleen voor de Hoogheden, maar voor heel Het Geziet. 
Zo zie je maar dat Carnaval toch verbroedert. En dat hebben we al-
lemaal gezien toen Albergen zich schaarde achter het Goede Doel. 
Maar liefst 2222 euro werd er ingezameld voor de IJsbaan. Blijkt dat 
Albergenaren niet beschikken over een koud hart, maar over een 
warm hart. Mocht het dit jaar gaan vriezen dan zal de ijsbaan rood 
kleuren door de ijsmutsen. Beste Hoogheden, ik spreek namens de 
hele vereniging onze dank uit. Wij hopen dat jullie net zo genoten 
hebben als de rest van het Bokk’nvolk.

Toch blijven er verrassingen het gehele jaar door. Het raakt je als Al-
berger Bok dat er mensen heen gaan. Mensen van de vereniging die 
je al zoveel jaren kent en je wordt met je neus op de feiten gedrukt 
wanneer je het verdriet ziet van diegenen die achterblijven. Hartver-
scheurend. Ria Nijhuis, Marietje Groothuis en Susan Kemperink, 
wat hebben ze veel voor de vereniging betekend. Lieve dames we 
zullen jullie blijven herinneren in onze harten en wensen de familie 
sterkte toe om dit verlies te verwerken.
Maar… het leven gaat door, hoe ernstig het soms ook wordt ver-
stoord. In een vereniging steun je elkaar in goede en slechte da-
gen. En gelukkig pakken mensen gaandeweg de draad weer op. Een 
vriendelijke hand op de schouder, de rug weer gerecht. Stootkracht, 
vertrouwen en de blik weer enigszins op de toekomst.

Ook dit jaar wordt er weer onuitputtelijk gewerkt aan Carnavalsza-
ken. In januari en februari moet het circus weer draaien en moet de 
organisatie weer geregeld zijn.
De Optochtcommissie heeft haar pijlen gericht op een nieuwe route. 
Geen kop-staart verbinding meer.
En terwijl onder luid gejoel deze commissie de witte rook uit de 
schoorsteen laat komen en tijdens een innige scrum onder de kerk-
toren het resultaat viert, zijn andere leden van de vereniging druk-
doende met de wagenbouw, de zaalversiering, de Gala’s, het Kinder-
carnaval en het Caribische Narrenbal. 
Allemaal zaken die straks weer in kannen en kruiken moeten zijn, 
wanneer het narrige Bokk’nvolk haar opwachting maakt tijdens tal 
van deze festiviteiten.

Op bestuurlijk front zijn er wat verschuivingen geweest. Zo is het 
bestuur versterkt met grote namen, zoals Wim Potijk. De man van 
de PR-zaken en het Sikk’nfons. Maar ook Sjef Hagel is aangeschoven 
om de bestuurlijke geleerden van Carnavalszaken te ondersteunen 

met raad en daad. Sjef, ook wel bekend als Prins Sjef, gala-artiest en 
bloazer bij Dweilorkest Moal wat Aans. Het lijkt me dat het bestuur-
lijk wel snor zit dit jaar.

Verder wil ik nog een extra woord van dank richten aan Tonnie Deg-
ger. Ik weet niet anders dan dat toen ik nog op mijn driewieler door 
Albergen reed, hij zitting had in de galacommissie. Dat ik bij hem 
voor de deur tijdens de optocht een snoepzakje kreeg. Dat hij voor-
opliep als inspecteur tijdens de Carnavalsoptochten en dat hij jaren 
de nestor van allerlei Carnavalszaken was. Mocht ik een Koninklijk 
lintje uit mogen reiken, dan was het voor zijn staat van dienst voor 
onze vereniging en dan zou dit lintje zeker prijken op zijn borst. 
Meer dan verdienstelijk en dankbaar. Tonnie hierbij een terechte 
staande ovatie voor jouw jaren Carnavalswijsheid!

Ik zeg, kom maar op met Carnaval! We weten dat we het kunnen! 
Albergenaren zijn een bedrijvig volkje dat begeesterd is door het 
bonte feest dat Carnaval heet. We steken de handen weer uit de 
mouwen en werken aan wederom een onvergetelijk jaar.
Maar eerst mag u zich nog laven aan een heerlijk dik nieuw num-
mer van het Bokk’nblad. De 42ste editie vol wetenswaardigheden, 
ins- en outs, Carnavalsgadgets, roddels en bijzondere foto’s. Neem 
de rust en vertil u niet aan het Bokk’nblad, we zien u graag gezond 
en wel tijdens het Carnaval.

Ik besluit onder de steevaste groet Alaaf, Alaaf, Alaaf!!!

    Gérard Wagemans

Van de voorzitter: 
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Beste Carnavalsvierders

De wintertijd is ingegaan, de dagen worden rap 
korter, het weer is rustig en de bladeren vallen 
massaal van de bomen. Dat is de juiste sfeer om 
te denken aan feesten zoals Sint Nicolaas, Kerstmis 
en Carnaval. Over enkele dagen zullen de meeste 
verenigingen hun Prins en Sik kiezen. Dat is duidelijk 
het begin van een periode van hard werken. Hard 
werken om de gala’s op tijd voor elkaar te krijgen, tijd 
om de praalwagens te bouwen, het Carnavalsblad 
te redigeren, te vergaderen, veel vergaderen, de 
Prins, de Sik en de Hofdames voor te bereiden op  
hun zware taak want dat is het. 
Een dergelijk groot feest is alleen mogelijk als er veel 
mensen bereid zijn de handen uit de mouwen te 
steken en vele uren te besteden aan al dat gene wat 
gedaan moet worden. Gelukkig blijkt de bereidheid 
om je in te zetten voor de vereniging in Gemeente 
Tubbergen nog even groot te zijn en wellicht op 
sommige terreinen alleen nog maar groter te worden. 
Maar je krijgt er, zeker voor Carnaval veel voor terug. 
De positieve reacties over de Gala’s, de mooie 
reacties over de bezoekjes van de Prins, de blije 
gezichten van de schoolkinderen, de verrassing van 
de goede doelen die altijd een graantje meepikken. 
Maar het belangrijkste is natuurlijk de pret vooraf en 
de saamhorigheid die tijdens de voorbereiding wordt 
opgebouwd. Soms gaat dat wel gepaard met een 
zekere spanning maar daar komt iedereen sterker 
uit. Je weet wat je aan elkaar hebt en dat leidt 
meestal tot respect voor elkaar.
En al die inspanning heeft slechts één doel: een 
fantastisch Carnaval en dat wens ik u allen toe.

Een driewerf 

Alaaf!! 
Mervyn Stegers

Burgemeester gemeente Tubbergen



Ze moesten in 1615 wel even wennen aan de smaak van Peter Cuyper. 
Hij gaf Grolsch bier een krachtigere smaak dan andere bieren. 

Precies zoals hij het zelf lekker vond. 
En dat moesten anderen dan ook maar vinden. 

Bleek nog vrij aardig te kloppen ook.
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OP   DE MAN
DIE BIER VOORAL 

VOOR ZICHZELF
BROUWDE!
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- Voor al uw schadeherstel aan uw:
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 verzekering
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Vervangend vervoer aanwezig

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



Ik Prins Helmuth I Hoogheid van de Albèrger Bökke 
sön van Tönies Gerriet en Lenie van Kloppers, 
groothertog van ’t Klooster. Geboor’n en getoog’n 
Alberger Bok, bouwmeester van de Ootmarsumse-
weg, ijsmeester van Bouws Mös, sprinter op de 
grasmat,  trouwd met Jolanda dochter van Spijkers-
gait en Schillersrikie, geboor’n en getoog’n Dubbel-
kieker. Trotse vader van Tim, Wessel en Nanne. 

Met mien Sik Robert van Tönies Henk en Annie 
van ’n Schoonmaker, geboor’n en getoog’n Alberger 
Bok, badmeester van de Steenkampsweg, heerser 
over alle hijswerkzaamheden, heer en meester off 
the road, trouwd met Bernadette van Bruggnharrie 
en Haghoessientje, geboor’n en getoog’n Fleringer 
Grupp’ndrieter.
Trotse vader van Anne, Jent en Wies.

Kunnigt oe an met’n drééwerf Alaaf!

Ten eerste: 
Dat het oons good dut dat we dit joar te hoop 
opkomt met de Bokk’n Hörnkes op’n 11-11-11, 
better ku’j oe regeringsjoar nig begin’n.

Ten tweede:
Dat oonse familie, kamereu en buren met doot an 
de optocht van de Alberger Bökke ma dat de optocht 
hier deur  gen kop-staart botsing zal krieg’n

Ten derde:
Dat de optocht dit joar bie oons veur de deur 
begeent zodat wie zo van’t ber op de waag kunt
stapp’n.

Ten vierde: 
Dat de verenigingen in Albèèrg genog vrijwilligers 
kunt vinden um de zwoeng d’r in te hool’n 

Ten vijfde:
Dat de gemeente de regels veurt bouw’n soepeler 
maakt dat koomp zowel mie als ‘n Sik goot van pas 

Ten zesde:
Dat dit joar in Albèèrg het lecht moal mag oetvall’n, 
het kinderaantal löp namelijk unmeunig terug.

Ten zevende:
Dat Tubbig nig zo stief met ‘t  gat op de knip geet 
zitten noe de regering oons ammoal an ’t sport’n wil 
hem’n

Ten achste:
dat in oons joar de bouw van het MFG oet de grond 
schöt en dat de Toerenteller doar veural ’n röstig 
onderkomm’n mag veen’n 

Ten negende:
Dat dit joar de klèène iestied wa mag  komm’n want 
’t gebouw van de iesclub is  kloar

Ten tiende:
Dat er in oons regèringsjoar een centrumplein in 
Albèèrg  koomp met völ weenkels  en hangplekk’n 
veur zowel öller’n als jonger’n

Ten elfde:
Dat er noe veur oonze kinder een wens oet is 
kommn’n. Wie solln ok gèrn veur andere kinder 
een wens in vervulling loat’n goan. Doarum is oons 
goeie doel dit joar  “Kans veur een kind, klein 
gebaar, groot geluk”. Dus deur oene bijdrage loaj 
hun kinderoog’n weer straal’n.
hier deur gen kop-staart botsing zal krieg’n

Dan wil ik noe ofsloetn met oonsn liefsprök 

HIJS’N EN BOUW’N, 

OP OONS KUJ VERTROUW’N!

Proclamatie
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Prins Helmuth, 
                     sik robert

en de Hofdames!

Hijsen 
&bouwen



Wat moet een land zonder koninklijk bloed. Wat moet een dorp zonder 
Prins. En wat moet Albergen zonder Prins Carnaval. Het is de jaarlijks 
terugkerende kwestie. Zo rond mei, juni begint een aantal mannen, tja 
de emancipatie dringt hier nog niet door, te zweten. De bloeddruk stijgt, 
men grijpt naar de fles, wordt lichtelijk prikkelbaar. Het is tijd. Tijd om 
op zoek te gaan naar een nieuwe Prins. Een nieuwe loot aan de inmid-
dels volgroeide en wijdvertakte boom van illustere voormannen. Zij, die 
met hun Sik en Hofdames het narrenvolk in toom trachten te houden. 
Tijd voor een bezoek. Aan de Crisisprins…

Even, heel even, komt het schrikbeeld weer boven. De expeditie naar 
’t Geziet staat ons nog helder voor de geest. Diep in een achterland vol 
sagen en mythes. Waar de mens kan verdwalen, maar er uiteindelijk 
toch altijd een warme ontvangst is. En ook nu leidt onze gids ons bui-
ten de stadsmuren van het veilige Albergen. Het zal toch niet… Nee, 
opluchting: de expeditieleidster dirigeert ons richting Fleringen. En, zo 
weten we uit ervaring, tussen de uiterste grenzen van Albergen en de 
buitenwijken van Fleringen is er leven. En hoe!

We parkeren op het erf van Helmuth en Jolanda Haarhuis. Het moet 
even gezegd: we kunnen ruim parkeren. Want dat hebben ze hier nog: 
ruimte. Net als in ’t Geziet overigens. En net als in ’t Geziet, een warm 
welkom. Waar niet trouwens in Albergen; Borne kan er nog van leren, 
maar dat schiet wel op, als je daar een Stadsprins kiest met Albergens 
DNA.

Champagne is geen beugel Grolsch
Maar goed, daar gaat het nu niet over. Het gaat om de Prins, zijn Sik 
en de Hofdames. Binnen, aan de grote tafel, zijn Helmuth en Jolanda 
Haarhuis nog maar net bekomen van de opkomst. Weer spectaculair. 
Niet alleen omdat ze met hun Sik Robert en Bernadette als geesten door 
de zaal zweefden. Nee, het spektakel was nog voor de opkomst in de 
zaal, in klein comité tijdens het voorstellen aan hun Raad van Elf,  toen 
de uitverkorenen enthousiast een fles openden. Weliswaar is er bekend-
heid met het ploppen van flessen met daarin een drankje dat onder 
druk staat. Maar bij een beugel van Grolsch zit de kurk vast. 
Bij champagne niet… Dus vlogen kurk en inhoud Prins Helmuth vol 

de combinatie van 
rust, rock and roll 
en een vleugje 
opvoedkundig 
v e r m o g e n



in het gezicht. Hij heeft er niet onder geleden laat hij weten en het tim-
mermansoog heeft geen blijvende schade opgelopen. Wel handig voor 
een aannemer, want dat is waar onze Prins zijn geld mee verdient. Nu 
gaat het in de bouwsector niet al te best, sterker nog, er is sprake van 
crisis. Maar reden tot klagen is er niet, zegt hij: “Ze zeggen dat ik de 
Crisisprins ben, maar dat valt wel mee…” De bouw speelt dit jaar trou-
wens een dominante rol. Want Sik Robert, een volle neef van de Prins, 
verhuurt zich als kraanmachinist. Op grote hoogte levert hij dagelijks 
op de millimeter nauwkeurig cement, stalen balken en ander bouw-
materiaal af op in aanbouw zijnde woningen, flats, kantoorpanden en 
wat er zoal nog meer uit de grond wordt gestampt. Dat biedt dus het 
komende carnaval perspectief: waar de ene vanuit de fundering kijkt 
naar een bouwwerk, beziet de ander alles vanuit grote hoogte. En zo zal 
de regeerperiode van het duo er ook waarschijnlijk uit komen te zien: 
een goede fundering, een zuiver oog voor detail, een beschouwende, 
misschien zelfs filosofische blik van afstand…

Zweten en nog eens zweten
Maar voor we vooruitkijken toch nog maar even naar dat ene moment: 
de glorieuze entree van een lid van de Bende van Drie die de onheilstij-
ding brengt: u bent de uitverkorene om de Bokken voor te gaan tijdens 
het feest der narren. “Het was nog voor de vakantieperiode vorig jaar”, 
vertelt Helmuth: “Dan staat daar ineens één van die Heiligmannen met 
een smoesje voor de deur. Huub Brand, ja, die iets wilde weten over 
veiligheidsopleidingen. Ik dacht al: daar komt’ie niet voor. In eerste 
instantie had ik niets door. Na wat gedraal kwam de vraag. Nou ja, of ik 
dus het ambt wilde accepteren. Ik begon gelijk te zweten.”
Geheel volgens traditie wordt niet direct volmondig ja gezegd. “Het was 
net voor de vakantie, dus ik wilde er over nadenken. We gingen naar 
Frankrijk. Nou, het was er soms veertig graden. Dus ik heb daar nog 
harder liggen zweten.”

Geen schouderklopjes
De kogel ging toch door de kerk. Met de simpele mededeling tegen Jo-
landa: “t’Is zo wied; ik word Prins”, werd het pleit beslecht. Waarna het 
volgende probleem opdook: de Sik. Neef Robert lag voor de hand. Ze 
speelden vroeger met elkaar, gingen crossen met Kreidlers en Zündapps 
en haalden regelmatig kattenkwaad uit. Robert: “Niet alles was veilig 
bij ons. We kregen weinig schouderklopjes…”

Het carnaval in de jeugdjaren beperkte zich niet tot langs de zijkant 
staan: het duo was betrokken bij de wagenbouw -“Weet je nog dat we 
dan Jägermeister dronken en streepjes op de fles zetten?”- deelname 
aan de optocht en het bezoeken van de gala’s. 
Kortom, Robert en Bernadette waren de aangewezen personen om de 
functie van Sik en Hofdame op zich te nemen. “Bovendien”, zegt de 
Prins: “De vrouwen kunnen goed met elkaar, we hebben nooit proble-
men.” Maar Jolanda had bedenkingen: “Ik zei: Robert, die doet dat 
nooit. We hebben toen maar een list bedacht en Bernadette gebeld.”
Met de inmiddels legendarische woorden kreeg Bernadette van Hel-
muth te horen: “Ie möt Robert zeggen dat ik Prins word. En hij Sik.” 
Aldus mocht Bernadette het voornemen bij Robert in de week zetten. 
Of, zoals Robert het omschrijft: “Ze hebben me gewoon onder water 
getrokken…”
Overigens, Bernadette was uitermate geschikt om dit probleem op te 
lossen: “Ik heb altijd carnaval gevierd. Rosenmontag in Oldenzaal, 
heel lang bij Morshuis en Miets. Ik vond het prachtig.”
Uiteindelijk ging Robert akkoord. Maar ook pas nadat er wat zweet-
druppeltjes waren gevloeid: “Je vraagt je toch af of het wel wat voor je 
is. Maar Bernadette vond het een eer dat ze ons vroegen. Trouwens, nu 
ik er over nadenk: heb ik eigenlijk wel ‘ja’ gezegd? Of was het een soort 
van ‘ja’?”



Bouwtekening als dekmantel
Aansluitend begon het vergaderen. Bijeenkomsten die met bouwtech-
nische precisie werden gepland. Om geen enkele verdenking op zich te 
laden, togen Helmuth en Jolanda met een bouwtekening onder de arm 
naar Huize Robert en Bernadette. “Dekmantel was een verbouwing van 
de woning”, zegt Helmuth.
Overigens, net zoals in de bouw, gaat er wel eens wat mis. Zo ontstond 
er bij een bezoek aan de carnavalskleermaker een misverstand over de 
juiste ontmoetingsplek. Waar het ene echtpaar rustig stond te wachten 
op het kerkplein in Deurningen, stond het andere stel nog gewoon op 
het kerkplein in Albergen…

Uiteindelijk is het allemaal gelukt. En met glans. Een fraaie opkomst, 
het enthousiasme van het narrenvolk, een waardige ‘maidenspeech’. 
Robert, de rustige: “En ik heb twee uur handen staan schudden.”
De enige die minder blij was, bleek Tim, de zoon van Helmuth en Jolan-
da. Hij was er zo van overtuigd dat zijn vader geen Prins zou worden, 
dat hij al zijn spaarcentjes op een ander had gezet. Van je familie moet 
je het maar hebben…

Voorspellen is altijd moeilijk, zo heeft Tim duidelijk gemaakt. Maar wat 
voor vlees hebben we nu eigenlijk in de kuip tijdens carnaval in en om 
Bokk’nlaand? 

Laten we het eens op een rijtje zetten. Prins Helmuth, fervent fan van 
Queen. Sik Robert, die met zijn KTM-530 crossmotor de plaggen uit de 
grond trekt. Dat kan niet anders: het wordt pure rock and roll. Oerend 
hard dus. Maar aan de andere kant: beide mannen begeven zich in de 
bouw. Een wereld waar rust, alles nog eens narekenen en geen over-
haaste beslissingen gewenst zijn. Zeker niet als je van veertig meter 
hoogte een bak specie moet laten zakken. Dan hebben we hier te ma-
ken met het ideale duo: de een op de voorgrond, de baas van het spul; 
de ander die met uiterste precisie de zaak op de juiste plek neerzet. Hoe-
wel… Robert: “Ik lijk de rustigste van het stel. Maar schijn bedriegt.”

“ze hebben 
me gewoon 
onder water 
getrokken...”



BB 15

schone luiers
En dan de Hofdames. Jolanda, gelouterd als kleuterjuf en via de func-
tie van vertrouwenspersoon nu werkzaam als Talentenbegeleidster in 
Enschede. En dat doet zij met veel bevlogenheid: “Er zit veel talent op 
scholen, maar die komen niet boven. Mijn taak is om ze er wel uit te 
halen. Waarom dat nodig is? Omdat in sommige situaties, ook thuis, 
het niet wordt gestimuleerd. Elk kind heeft talenten, maar je moet ze 
wel willen zien.”

En Bernadette: ook al werkzaam in de pedagogische en opvoedkundige 
sector. Als leidster bij Bambino heeft menig jeugdige Albegernaar van 
haar een schone luier gekregen. Nu zit ze in de directie van dit kinder-
opvanginstituut en maakt meters op kantoor. 
Wat hebben de dames dus gemeen: een opvoedkundige en sociale kijk 
op het gebeuren. In staat om de mannen ook in moeilijke momenten 
over een dood punt heen te helpen, te motiveren en waar nodig een 
schone luier om te doen. Beter kan niet.

En dat beide dames dan ook nog volleybal spelen, tja, dat is alleen 
maar meegenomen.
Nee, beste Bok, heb vertrouwen in dit stel. Een timmermansoog, stuur-
kunst, ervaring met lastige snotapen en luiers; alles is aanwezig. En 
daar bovenop is er de steun van het thuisfront, zegt Jolanda: “Niemand 
is zo blij als ons ma!”. Waarna ze eerlijk bekent blij te zijn dat Helmuth 
na die paar weken zweten in Frankrijk heeft toegestemd om het ambt te 
aanvaarden: “Ik had al gezegd:  doe het toch, want anders vragen ze je 
nooit weer. Dat Robert en Bernadette mee gingen doen vond ik een hele 
opluchting. Want laten we eerlijk zijn: tot nog toe is alles ontzettend 
leuk en gezellig.”

Het valt overigens bij het gesprek op dat de beide mannen er beduidend 
minder woorden aan vuil maken. De Hofdames hebben voortdurend 
anekdotes, verhalen over hoe in Zutphen naar een passende Hofdames-
outfit werd gezocht. Inclusief bijpassende tasjes en andere frutsels die 
met een spuitbus van de Action bewerkt konden worden. En bij dat alles 
straalt het plezier en de pret er vanaf. Kijk, en dat is uiteindelijk het 
belangrijkste. Want het gaat natuurlijk om een belangrijke voorbeeld-
functie. Maar het gaat vooral om Carnaval…
Wat Prins Helmuth betreft hoeft er ook niet veel. En zeker hoeft er niet 
teveel gepraat te worden. “Het moet kort en nuttig zijn”, vindt hij. En 
dat past ook bij de lijfspreuk die het duo tijdens de opkomst wereldkun-
dig maakte: “Hijs’n en bouw’n, op oons kuj vertrouwn!”

En zo is het maar net!

“het moet 
kort en 
nuttig zijn”



Het goede doel:

Een blikje voor ‘Kans voor een Kind’

Tijdens de galavoorstellingen zullen 

er blikjes nootjes verkocht worden.

De opbrengst gaat naar het goede doel.

Het kan niet anders: waar de Hofdames bijna voortdurend in de weer 
zijn met kinderen, is het goede doel ook afgestemd op kinderen. In 
dit geval ‘Kans voor een Kind’. De stichting die zich beijvert om kin-
derwensen mogelijk te maken. Kort en goed: Stichting Kans voor een 
Kind vervult individuele wensen van kinderen uit Twente. Deze kinde-
ren hebben het niet gemakkelijk door een lichamelijke of psychische 
ziekte, dan wel door sociale of maatschappelijke omstandigheden.  

Hoewel de redactie altijd objectief moet zijn en zich moet onthouden 
van een eigen mening , maken wij in dit geval een uitzondering. En 
wel hierom: Kans voor een Kind is een Twents initiatief en komt uit 
een groot, goed hart. Daarnaast: het feit dat de stichting zich met haar 
activiteiten richt op Twente is ook van belang en geeft aan dit goede 
doel nog eens een extra dimensie.

Dus beste Bokken: geef!





Dit is het derde jaar dat de 
redactie van uw Carnava-
leske lijfblad een kunste-
naar interviewt en daarbij 
tevens het verzoek doet 
een kunstwerk te maken. 
Met als doel dat dit wordt 
geveild voor het goede 
doel. Na Marieke Bekke 
en Chris Veldhof is het nu 
aan Maarten Oerbekke om 
zijn bijdrage te leveren



Maarten, net afgestudeerd aan de prestigieuze 
Kunstacademie Minerva in Groningen, heeft nog 
geen groot portfolio waaruit hij kan putten. Toch 
is hij dagelijks druk in de weer met pen, penseel 
en papier. Hij mag worden omschreven als een 
echt aanstormend talent dat veel inspiratie heeft. 
Daarom mag er van worden uitgegaan dat we hier 
te maken hebben met een groot kunstenaar die, 
langzaam maar zeker, zijn eigen stijl ontwikkelt. 

Bied nu op zijn kunstwerk, dan heeft u later een 
waardevol, uniek schilderij in huis. Een schilderij 
uit de begintijd van Rembrandt is uniek, maar een 
echte Maarten Oerbekke aan de wand heeft nog 
niemand!

Meer tekeningen 
dan aantekeningen
Tijdens zijn basisschooltijd, op Kadoes, kreeg hij 
zijn eerste tekenlessen. Daar is zijn talent ontdekt 
en gestimuleerd om meer met tekenen te doen. 
Het werd de basis voor zijn verdere ontwikkeling. 
Op het Canisius stonden zijn schriften voller met 
tekeningen dan met aantekeningen. Opletten 
deed hij wel, maar hij visualiseerde de werkelijk-
heid liever dan dat hij er over schreef. Het lag dan 
ook in de lijn der verwachting dat hij op het ROC 
een vervolgopleiding koos die te maken had met 
vormgeving, reclame en communicatie. Tijdens 
deze periode ontplooide zijn creativiteit volledig 
en de stap naar de Kunstacademie was al snel 
gemaakt. In Groningen produceerde hij vele stuk-
ken. Inspiratie hiervoor deed hij onder ander op in 
het nachtleven, tijdens het roeien en in de plaat-
selijke bibliotheek . Dat laatste gelooft overigens 
bijna niemand.

Op dit moment is Maarten weer terug in Albergen 
en hard aan het zoeken naar een baan in de recla-
me, de vormgeving of het grafisch ontwerpen. Tij-
dens het afstuderen heeft hij zich gespecialiseerd 
in pentekeningen en fotografie. Hij werkt vooral 
veel met potlood, maar beheerst bijna alle materi-
alen en technieken. Uiteraard heeft hij ook kennis 
en ervaring met digitale vormgeving.

Virtuoos met pen, 
penseel en trompet
In Albergen is hij actief binnen Jong Nederland en 
speelt hij trompet bij Boet’n Aodem. De link naar 
carnaval is dan snel gemaakt. Met Boet’n Aodem 
spelen ze op menig carnavalsfeestje. Het absolute 
favoriete feestje van Maarten is de DDDD. Voor de 
weinigen niet ingewijden: de dolle dwaze dweil 
dinsdag en traditionele afsluiting van de carnaval. 
Verder heeft hij reeds vijf keer meegedaan aan het 
gala van de Alberger Bökke. Hij treedt het liefst al-
leen op en schrijft alle stukken zelf. Het is dan ook 
verbazingwekkend hoe zo’n druk baasje toch zo-
veel rust kan uitstralen. 

Samengevat hebben we in Albergen een nieuw 
creatief en sociaal talent. U kunt nu kans maken 
op een uniek kunstwerk dat van zijn hand komt. 
Biedt zo vaak u wilt en misschien bent u straks de 
eigenaar van een echte Oerbekke.

Maarten Oerbekke 
staat aan het 
begin van een 
    kunstzinnige 
carrière.

www.maartenoerbekke.nl



    Een jaar vol 
onvergetelijke
          verhalen

Prins Othmar, 
Sik Pedro 

en hun Hofdames 
kijken terug



De schrijver die een jaar geleden de hof-
houding presenteerde, bezigde een op-
vallende beeldspraak om  ’t Gesiet te ty-
peren. Zijn bezoek aan de Prins beleefde 
hij als een expeditie door een toendra, 
waarin men beter niet verdwaalt. Het 
risico bestond dat men pas eeuwen la-
ter teruggevonden zou worden. Stadse 
praat van een dorpsbewoner, al dan niet 
door drank beneveld. In werkelijkheid 
ligt het woonhuis van onze oud-Prins 
op een steenworp afstand van residentie 
De Vette Bok, het kloppende hart van 
onze carnavalsgemeenschap. Drie keer 
vallen en je staat aan de voordeur van 
huize Assink. Koud is het wel, die maan-
dagavond na het grote 11-11-11 feest. 
Maar een altijd enthousiaste Othmar en 
een hoog opbrandende open haard, zor-
gen echter voor een warm onthaal.

In afwachting van Pedro en Christel 
kijken we nog even voetbal en Mariska 
zorgt ondertussen voor de koffie. Niks 
mis met de traditionele normen en 
waarden in ’t Gesiet!  Maar als het stel 
compleet is, maakt de koffie plaats voor 
worst, kaas, chips en bier. De ideale om-
standigheden voor een diepgaande eva-
luatie zijn geschapen.
Ik confronteer het viertal met enkele 
passages uit het vorige Bokk’nblad, te 
beginnen met de slapeloze nachten die 
beide stellen vooraf hebben gehad. Was 
dat achteraf terecht of overdreven? ‘Wie 
hebt oons drok maakt um niks’, is de 
spontane reactie van Othmar. De an-
deren zijn wat genuanceerder. Het was 
wel degelijk een bewogen tijd, met veel 
contrasten. Natuurlijk overheerste de 
feestgedachte, maar er waren ook moei-
lijke momenten. ‘In ons regeringsjaar is 
een aantal prominente leden van de Al-
berger Bökke weggevallen. Als vertegen-
woordigers van de vereniging hebben we 
de naaste familie bezocht. Mensen die 
je slechts oppervlakkig kent, maar wel 
bezoekt in de moeilijkste periode in hun 
leven. Niet iets wat je zomaar even doet, 
al werd het door de mensen erg gewaar-
deerd’, aldus Mariska en Christel. 

Het volgende citaat dat ik aanhaal is een 
uitspraak van Pedro. Na afloop van de 
opkomst in november, sprak hij de wijze 
woorden: ’t Wördt nog wa gekker’.  Ach-
teraf kan hij alleen maar beamen dat hij 
toen niets teveel heeft gezegd. ‘Ik heb 
me echt verbaasd over de enorme hoe-
veelheid activiteiten die bezocht moest 
worden. Stuk voor stuk leuk om te doen, 
maar ondertussen moet het werk na-
tuurlijk ook nog gebeuren. ‘

Enkel in de toiletpot 

Veel plezier heeft de Hofhouding be-
leefd aan de contacten met de buurt-
verenigingen. Een week na de opkomst 

was er al een receptie in Geesteren om 
kennis te maken met de Hoogheden van 
de gemeente Tubbergen. De klik was 
er meteen, wat leidde tot veel bezoe-
ken over en weer. Complimenten zijn 
er voor Vasse. Zonder eigen residentie 
wisten ze toch een prachtig gemeente-
gala te organiseren. Er wordt weer sma-
kelijk gelachen als de verhalen over de 
buurtbezoeken loskomen. Over de Prins 
van Langeveen, die tijdens een receptie 
door zijn enkel ging en deze vervolgens 
koelde in de wc-pot. Hoe de Prins van 
Harbrinkhoek van geen wijken wist op 
de receptie bij de Spar en uiteindelijk 
door de Raad van Elf van de Alberger 
Bökke naar huis moest worden ge-
bracht. En dan was er nog de scepter 
van de Prins uit Geesteren. Freek Evers 
wist deze na hun optocht te ontvreem-
den, waarna hij hem verstopte in de bos-
jes. Bij de Papsleef ’n ontstond er niet 
direct paniek over de vermissing. De 
Prins had immers de gewoonte om de 
scepter onder het systeemplafond van 
het café te drukken, op momenten dat 
hij het ding even zat was. Vrijwel het ge-
hele plafond bij Kottink werd gesloopt, 
maar de scepter kwam logischerwijs 
niet tevoorschijn. De volgende ochtend 
toog een delegatie uit Albergen naar het 
buurtdorp, waar Freek in volle overtui-
ging de verstopplek aanwees. De gehele 
groenstrook werd omgewoeld, maar de 
scepter werd niet gevonden. Omdat er 
enige twijfel ontstond over het feilloze 
geheugen van Freek, volgde er op dins-
dag een tweede missie. Het zoekgebied 
werd wat uitgebreid en binnen de kort-
ste keren werd de scepter, vanonder de 
bladeren, tevoorschijn getoverd. Oth-
mar en Pedro kregen de eer om deze 
terug te bezorgen, een pijnlijk moment 
voor de Papsleef ’n. Het bestuur moest 
zich zelfs over deze kwestie buigen, met 
een uitspraak die getuigt van karakter: 
‘D’r möt nen feestaownd komm’n, aans 
kunt wie oons gezicht nig meer loat’n 
zeen in Albeerg’n.’

Kukens uut Driel
Even wat dichter bij de deur, de vele 
hoogtepunten die werden beleefd in 
het eigen dorp. Als eerste noemt Oth-
mar het prachtige lied over ’t Gesiet, 
geschreven en gezongen door Erik Das-
horst en Ronny Habers. Voor hem het 
meest speciale optreden tijdens een 
fantastisch mooi Gala, met geweldige 
optredens en volle zalen. 
‘Ik had een tweetal collega’s uit Driel, 
in de buurt van Arnhem,  uitgenodigd 
voor Het Gala’, vertelt Othmar. ‘Ik had 
niet verwacht dat ze van zover zouden 
komen, omdat ze verder niets met Car-
naval hebben. Toch zaten ze er en ik 
heb ze op het podium verwelkomd als 
‘de kukens uut Driel’, zoals ik ze op de 
bouw ook altijd noemde. Iedereen dacht 

toen dat het om een delegatie van een 
Carnavalsvereniging ging. De Reutum-
mer Pinn’n boden ze dan ook de hele 
avond hapjes aan.’
De contacten met de nieuwe lichting 
Dansmariekes mag ook niet onvermeld 
blijven. Een jong stel, enthousiaste mei-
den. ‘We hebben een griezeltocht met 
ze gehouden bij de Molenberg en een 
enorm gezellige middag met ze gehad 
tijdens het Dansmariekesconcours in 
Fleringen’, aldus Mariska. ‘Daar hebben 
we ze allemaal een paar handwarmers 
gegeven, als blijk van onze waardering’, 
vult Christel aan. ‘Dat er een complete 
filmploeg van Villa Achterwerk voor 
onze dansmariekes naar Albergen en 
Fleringen kwam, was helemaal super. 
Meteen in hun eerste jaar al op televisie 
komen, is natuurlijk geweldig voor die 
meiden!’
Over de optocht is al veel gezegd. Een 
samenloop van omstandigheden maakte 
dat deze allerminst vlekkeloos verliep. 
Uiteraard was dit ook voor onze Hof-
houding een kleine domper op de feest-
vreugde. Neemt niet weg dat ze er veel 
plezier aan hebben beleefd. Vooral de 
opblaasbare fles Erdinger van vier me-
ter hoog maakte indruk. ‘Op verzoek van 
Hennie Wegman en Raymond Pegge 
door een vertegenwoordiger vanuit Bel-
gië gebracht en weer opgehaald’, vertelt 
Othmar met enige trots. In een mandje 
werd bier van het bewuste merk naar 
boven op de Prinsenwagen getakeld. 
‘Hebben die jongens toch maar even 
voor elkaar gekregen.’ 
De bereidwillige vertegenwoordiger is 
nog voor zijn diensten onderscheiden. 
De Prins zelf had andere verplichtingen, 
maar Assink Gait voelde de situatie per-
fect aan en reikte een onderscheiding 
uit, in naam van zijn zoon. 
‘De deelname van onze buren en de 
familie aan de optocht, heeft ons ook 
erg veel gedaan. We vonden het enorm 
vervelend dat de familie nauwelijks aan 
de optocht deel heeft kunnen nemen, 
vanwege het langdurige oponthoud. De 
waardering is er echter niet minder om!’ 
Buren en familie waren sowieso regel-
matig aanwezig bij de vele Carnavalsac-
tiviteiten. Bovendien hebben de buren 
de huizen van Prins en Sik uitbundig 
versierd. Grote klasse!

Steekpenningen
En nu zit het er dan op. Het aftreden 
op 11-11-’11 was een waardig afscheid. 
Eerst werd er omgeroepen dat er geen 
nieuwe Prins zou komen. Othmar had 
aangegeven nog een jaar door te willen 
gaan. Woorden die alles zeggen over hoe 
hij het jaar heeft beleefd. Helemaal af-
gelopen is het trouwens nog niet. Twee 
weken na het aftreden volgde nog het 
feest met de Papsleef ’n in de ijskeet van 
Albergen. Ze hebben dus woord gehou-
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Grotestraat 60 • Tubbergen • T 0546 622 775  
www.oaleroadhoes.nl

Brunch, lunch of een uitgebreid diner, Eetcafé de 

Burgemeester is dè ontmoetingsplek met sfeer, 

gezelligheid en heerlijk eten! Het menu vindt u op 

www.oaleroadhoes.nl. Laat u alvast lekker maken, wij 

dekken graag een tafel voor u! 

Bij de burgemeester aan tafel...Bij de burgemeester aan tafel... Tegelzetbedrijf
Rietmeijer & Voss

Azelosestraat 62
7621 BB  Borne
074 - 349 03 02



den, alle lof voor Geesteren! Ook gaat het 
viertal nog uit eten met Jorn en Wout van 
der Aa. ‘Met deze Jeudprins en zijn Sik heb-
ben we het enorm getroffen, prima kerels 
waar we veel mee hebben samengewerkt. 
Vandaar ook dat we het geheel nog geza-
menlijk willen afsluiten. ‘
Rest ons nog de proclamatie. Wat is er te-
recht gekomen van de ambitieuze plannen 
voor het regeringsjaar? Als ik aangeef dat dit 
achteraf meestal tegenvalt, gaat Othmar er 
even recht voor zitten. ‘Loat ma is komm’n 
dan!’ , klinkt het zelfverzekerd. En, eerlijk 
is eerlijk, slecht heeft onze Hofhouding het 
er niet afgebracht. Het is maar goed dat die 
Elfstedentocht er niet is geweest, bleef er in 
ieder geval nog één punt over om hem weer 
enigszins op aarde te brengen. Het groot-
ste succes zat in ieder geval in het laatste 
punt, het Goede Doel. Vlak voor het aftre-
den werd er aan de voorzitter van de IJsclub 

Albergen een cheque twv € 2.222,22 over-
handigd. De voorzitter, die breed grijnzend 
het geld aannam, is overigens onze nieuwe 
Prins Helmuth. Dit berust echter geheel op 
toeval. Van omkoping of steekpenningen is 
hier uiteraard geen sprake. 

Waardige 
vertegenwoordigers
Tot slot kom ik nog even terug op de 
beschrijving van ’t Gesiet, zoals die in de 
vorige editie van het Bokkn’blad werd 
gegeven. Deels zwaar overtrokken, maar 
ook zeker met een treffende kern van 
waarheid. De eigen cultuur en tradities 
bestaan wel degelijk en niemand zal het 
eigen karakter van de bewoners ontken-
nen. Othmar en Pedro kunnen in dat 
opzicht als prototypes  worden beschouwd. 
Mannen met pit, die elkaar half staan en 
hun mening niet onder stoelen of banken 

steken. Altijd jezelf blijven, ook op de mo-
menten waarop je volop in de belangstel-
ling staat. Op deze wijze hebben beiden 
op een waardige wijze de Alberger Bökke 
vertegenwoordigd. Daarbij zijn ze op een 
voortreffelijke manier terzijde gestaan door 
de beide Hofdames. Samen vormden zij 
een kwartet dat voorop ging in de strijd, of 
beter gezegd, in de polonaise. 

Othmar, Pedro, 
Mariska en Christel, 
bedankt voor jullie 
geweldige bijdrage 
aan een prachtig 
Carnavalsjaar!  

Multi Wish - De Bleek 20
Ruim 500 m2 Carnavalsartikelen - De goedkoopste van Nederland

Tel. 074-2665577 - www.multiwish.nl

Hoofdstraat 36 - 7665 AP  Albergen - Tel 0546 -443008 Mob. 06-53514922

Email: wilfried.masselink@home.nl
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Hoofdstraat 27, Albergen
Tel. 0546 44 14 31



Het is niet gek 
zaken doen met ons.

DUIDELIJKHEID OVER RISICO’S, ZEKERHEID OVER ZAKEN
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bouw
Nieuwbouw

Eenhuisstraat 11           7665PZ Albergen          Telefoon 0546-442512           internet: www.bouwbenk.nl           mail: info@bouwbenk.nl

Bouwbedrijf B&K is een bloeiende middelgrote onderneming.
Kwaliteit, snelheid en klantgerichtheid zijn onze drijfveren.
Door persoonlijke begeleiding  van zowel grootschalige als 
kleinere projecten, worden de wensen van onze klanten 
omgezet in werkelijkheid.

Kan bouwbedrijf B&K iets voor u betekenen? 
Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Telefoon 0546-441719
Fax 0546-442046



de Vastgoedinrichter
Na vijf jaar tijd voor nieuw 
pand De Vastgoedinrichter
Sinds april 2011 zit De Vastgoedinrichter in het pand ‘De Koers’ aan de Zandhuisweg 
te Albergen. Hiervoor is het pand intern grondig verbouwd.
Van onze verslaggever

“Hoe richt een projectinrichter 
zijn eigen kantoorruimte in?” 
Dat is de grote vraag waarmee de 
ontwerpafdeling van DVI zich de 
eerste helft van 2011 mee heeft 
beziggehouden. Alles moest op de 
schop: wanden, plafonds, vloeren, 
licht, geluid en klimaat. Daarnaast 
zijn er een keur aan interieurbouw 
kastelementen, vergaderruimten  en 
werkplekken ontworpen. Als kers op 
de taart is er een gehele woonkamer 
ingericht om informeel te overleggen 
of even rustig te werken. 

De Vastgoedinrichter is een combinatie 
tussen een interieurarchitectenbureau 
en een binnenaannemer voor 
kantoorruimten. Wat ontworpen wordt, 
wordt  ook afgeprijsd en aangenomen. 
Omdat vrijwel alle klanten 
(kantoorhoudende organisaties) 
niet in deze regio zitten, is De 
Vastgoedinrichter  zakelijk gezien een 
grote onbekende in Albergen.
Hierom werd het tijd om een korte 
uitleg te geven over de werkzaamheden 
van DVI. Het bedrijf bestaat grofweg 
uit vier afdelingen: Advies & 
Verkoop, Ontwerp, Projectleiding en 
IT & Ontwikkeling.  Met name IT & 
Ontwikkeling is wat DVI uniek maakt 
ten opzichte van andere aannemers of 
architectenbureaus.  “We hebben  onze 
eigen ontwerpsoftware i3, hiermee 
kunnen we verschillende 2D/3D 
(binnen)views op een unieke website 
presenteren.
Deze ontwerpen zijn direct van een 
offerte voorzien waarna wij turn-key

De woonkamer van De Vastgoedinrichter. “Mede dankzij Het Nieuwe Werken is er steeds meer 
behoefte aan plekken om even informeel te overleggen, een woonkamer is hier de ideale plek voor.”

en risicodragend een opdracht aan 
kunnen nemen. Omdat we de software 
in huis ontwikkelen kunnen we het 
voor 100% naar onze eigen wensen 
aanpassen.”
Omdat de ontwerpen direct afgeprijsd 
zijn kan De Vastgoedinrichter zeer 
snel schakelen met de klanten. Binnen 
24 uur kan er een nieuwe versie 
van een plan online gezet worden. 
Daarnaast kan door goede afpraken 
met aannemers een  compleet kantoor 
‘from scratch’ binnen acht weken 
gerealiseerd worden. “Dat doet geen 
enkele projectinrichter ons na.”

samen een oplossing kunnen bieden tegen de leegstand 
in kantoren in Nederland. Naast De Vastgoedinrichter 
zijn ook Property Upgrade, Kantoorplanner en 
Het Nieuwe Kantoor (HNK) SKEPP Partners.
Property Upgrade geeft kantoorgebouwen zowel  intern
als extern een facelift zodat ze weer als  nieuw verhuurd 
kunnen worden.   Kantoorplanner brengt vraag en aanbod 
bij elkaar middels de website www.kantoorplanner.nl. 
HNK is een kantoorconcept dat kantoren zo inricht zodat ze 
aansluiten bij Het Nieuwe Werken. 

Sinds januari 2010 is De Vastgoedinrichter 
een SKEPP Partner. SKEPP is een 
investeringsmaatschappij met als 

doel te investeren in ondernemingen die 

Nieuw hoofdkantoor voor 
Centerparcs gerealiseerd

Dit heeft geresulteerd in een compleet 
kantoor met een gezonde mix van individuele 
werkplekken en open ruimten waar mensen 
veel met elkaar samenwerken.

Spotify voorzien van nieuw 
kantoor in Amsterdam

In augustus 2011 
is het nieuwe 
hoofdkantoor van 
Centerparcs Eu-
rope in Capelle a/d 
Ijssel opgeleverd.
De Vastgoedinrich-
ter heeft hier de 
wanden, interieur-
bouw en meubilair 
geleverd.  Center-
parcs heeft nu alle 
administratieve en 
fi nance afdelingen 
g e c e n t r a l i s e e r d 
om de overhead-
kosten te reduceren.

Crystal Building
Capelle a/d Ijssel

Vakantieparken
Centerparcs

Muziekstreamservice 
Spotify

De online streaming muziekdienst Spotify 
is booming. Om optimaal gebruik te kunnen 
maken van de mensen moest er binnen zes 
weken een nieuwe vestiging in Amsterdam 
opgestart worden inclusief kantoorruimte.    Na 
een ontwerptraject van twee weken is er binnen 
vier weken een nieuw kantoor gerealiseerd 
inclusief nieuwe vloerafwerking, wanden, 
interieurbouw en  schilderwerk. Alles in 
hartje Amsterdam, ontworpen in industriële 
open stijl met harde vloerafwerking zonder 
systeemplafonds en conventionele verlichting.
Al met al een proces en een resultaat  waar we 
best een beetje trots op zijn.

In december 2011 
is het kantoor van 
Spotify Amsterdam 
opgeleverd. Naast  
New York, Londen, 
Parijs, Kopenhagen, 
Oslo en Madrid  
heeft Nederland nu 
ook een vestiging.

Kantoorruimte te huur in Albergen

Wat kun je verwachten?
•  Afsluitbare kantoorruimte(n) óf eigen bureau in gedeelde ruimte
•  Volledig ingericht
•  Inclusief gas, water, licht en wifi 
•  Inclusief gemeenschappelijke vergader- en lunch-ruimte
•  Inclusief gemeenschappelijke receptie- en wacht-ruimte
•  Inclusief postadres
•  Flexibele contracten met korte looptijden
•  Prijs per maand: 
   ◦  Eigen bureau in gemeenschappelijke ruimte 
   ◦  Unit 1 = 2 gekoppelde kantoorruimten
   ◦  Unit 2 = kantoorruimte met eigen ingang
   ◦  Unit 3 = grote kantoorruimte ‘in de luwte
   ◦  Unit 4 = kantoorzaal op ‘zichtlocatie’
   ◦  Unit 5 = ruime kantoorruimte direct bij entree
   ◦  Unit 6 = kantoorruimte direct bij entree

ADVERTENTIE

In “De Koers” te Albergen staat de begane grond te huur. 
Om een virtueel kijkje te nemen kun je via www.hetnieuwekantoor.nl 
inloggen; dit kan met de volgende gegevens:

Gebruikersnaam: 
Wachtwoord:

De Koers
Albergen

250,
1.200,

750,
800,

1.750,
625,
475,

-  / mnd
-  / mnd  
-  / mnd
-  / mnd
-  / mnd
-  / mnd
-  / mnd

www.devastgoedinrichter.nl19 februari 2012                De Vastgoedinrichter | Zandhuisweg 2 | 7665 SH Albergen | 0546 633000 | info@devastgoedinrichter.nl 

Uiteraard kan je ook gewoon langskomen aan de Zandhuisweg 2 of 
bellen met 0546 633000

=  €   
=  €
=  €
=  €
=  €
=  €
=  €



Ieder jaar wordt er naar gestreefd om een Bokk'nblad te maken, 
waarin alle leeftijdscategorieën aan bod komen. Dit keer is ge-
kozen voor een artikel over een relatief  onbekend fenomeen: de 
koersbalgroep in Albergen. Een verhaal met een sportief  kantje, 
dat spreekt voor zich. Al weet niet iedereen dat!

Bij de voorbereidingen werd door de redactie druk gespeculeerd 
wat koersbal eigenlijk inhoudt. Is het een koers, is het een bal-
sport of  gaat het hier om een andere geheimzinnige activiteit? 
En was de redactie dan de enige partij die met deze vraag wor-
stelt of  is de bekendheid met dit fenomeen ook elders gering? 
Een kwestie die een kleine enquête waard was en daarom toog 
de redactie ter voorbereiding naar de lokale middenstand om 
het winkelend publiek in ons dorp te ondervragen. Het resultaat 
bleek pijnlijk voor de beoefenaren van deze sport: van de dertig 
ondervraagde Albergenaren wisten slechts drie personen wat 
koersbal is. En, ook al schrijnend, de juiste antwoorden kwamen 
van 50-plussers. Voor de jeugd is koersbal kennelijk iets van een 
andere planeet. 

Koersballers genieten blessurevrij
van sportiviteit en gezelligheid



soort groente? 
De antwoorden op de vraag 'Weet je wat koersbal is', varieer-
den enorm. Velen wisten wel dat het om een balspel ging, maar 
men dacht dan aan een soort trefbal. Ook werd gesuggereerd 
dat het wel iets op golfen leek, dat het een kaartspel kon zijn of  
klootschieten op de Van Koersveldweg. Verrassend was ook dat 
de jongeren van Albergen, altijd wel in voor vertier, dachten aan 
een feest, zoals een kerstbal. Ronnie Munster, sportief  als altijd, 
dacht meer aan een bal na een wielerkoers. En het is ook geen 
soort groente of  een balspel dat bij Morshuis wordt gespeeld. 

Om de onwetenden uit de droom te helpen: koersbal is van 
oorsprong een Australische sport die enigszins op jeu de boules 
lijkt. Omstreeks 1900 is de sport overgewaaid naar Europa. In het 
kader van 'Meer bewegen voor ouderen' wordt het sinds 1998 
ook in Albergen gespeeld en wel in het verenigingsgebouw van 
Concordia. 

Er zijn twaalf  leden bij de Koersbalvereniging, Allemaal 65-plus-
sers, maar eigenlijk is iedereen boven de 55 van harte welkom. 
Elke maandagmiddag komen ze samen om het spel op een groe-
ne mat van 8 bij 2 meter te spelen. De ovale bruine en zwarte 
ballen, waarvan het zwaartepunt niet in het midden zit, worden 
dan gerold naar een wit balletje dat 'Jack' genoemd wordt. 

Wisselende relaties
Het lijkt wel gemakkelijk, maar zeker in het begin is het lastig, 
omdat de ballen niet in een rechte baan, maar in een boog rol-
len vanwege de zwaartekracht. Er wordt nooit met een vaste 
partner gespeeld, waardoor er in feite sprake is van wisselende 
relaties... Iedereen pakt een lotnummertje. De oneven spelers 
krijgen de zwarte ballen en de even spelers de bruine. Er is elke 
middag wel een winnende groep en ook een winnende persoon 
die de meeste punten heeft behaald. Die punten worden meestal 
genoteerd door Sien Hofhuis of  Annie Schepers. De groep uit 
Albergen doet ook mee aan toernooien. In de sporthal van Al-
melo spelen dan dertig tot veertig groepen uit Overijssel. En 
in de Verdegaalhal in Tubbergen wordt gestreden om het ge-
meentelijk kampioenschap. In 2009 wist de groep uit Albergen 
de eerste prijs te winnen. Zo lieten onze Albergse sporters de 
'Koersballers' uit Geesteren, Harbrinkhoek/Mariaparochie en 
Tubbergen met lege handen staan. 
Maar de Koersbalgroep uit Albergen speelt dit spelletje niet al-
leen om te winnen. Natuurlijk is er wel een meetlat aanwezig 
om de juiste winnaar te bepalen, maar echt fanatiek zijn ze niet. 
Er wordt met name meegedaan voor de gezelligheid. Dat blijkt 
wel uit de hoge opkomst van 95 procent. In de pauze drinken ze 
samen gezellig een kopje koffie. Zelfs de mensen die verhuisd 
zijn naar Tubbergen, komen elke week nog terug om het spelle-
tje te spelen. Om de contributie hoeven ze het niet te laten. Deze 
is bestemd voor de huur van het gebouw. De restanten van het 
koffiegeld gaan in de kas, zodat ze aan het eind van het seizoen 
nog samen iets leuks gaan doen. 

Geen blessures
Riet Koopmans en Annie Schepers staan aan het roer van de 
Albergse Koersbalvereniging. Er is geen voorzitter en geen se-
cretaris en Riet bewaakt het 'koffiegeld'. Simpel, maar effectief. 
Helaas krijgen ze geen subsidie meer en zijn ze op zoek naar 
nieuwe leden, zodat de groep kan blijven bestaan. Iedereen is 
op de maandagmiddag welkom van half  twee tot half  vier. De 
meesten onder hen zijn, gezien hun leeftijd, geen fanatieke spor-
ters meer, maar ze gaan toch wel zwemmen, volksdansen of  ze 
doen mee aan de 'bejaardengymnastiek'. Toon Meyer vindt het 
ook een voordeel dat je geen blessures krijgt tijdens het koersbal-
len. 'Of  wie möt mekaa aanvall'n met de ball'n', zegt hij lachend. 
Tot slot willen ze wel even kwijt, dat het hen spijt dat de gala 
matinée voorstelling op de zondagmiddag is afgeschaft, want de 
avondvoorstelling is voor hen wel te laat. Eigenlijk sluit ik me als 
schrijver er een beetje bij aan, want nu mis ik mijn 'advocaatje 
met slagroom' op de zondagmiddag!

BB 31



VOORHUIS
HENGELSPORT
Hengelsport, Dierenspeciaalzaak en Diervoeders

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

Adres
Postcode
telefoon
@mail
internet

Klooster Esch Interieurs en Mode
Ootmarsumseweg 169b

7665 RX Albergen
Tel. 0546-442550 - www.kloosteresch.nl

Voor wonen en mode onder één dak.

Tegelzetbedrijf
M A

U
R
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OUDE GEERDINK

Degelij
k tege

lwerk vo
or

een sche
rpe prij

s!

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

Mob. 0653 - 192894

Eenhuisstraat 13
7665 PZ  Albergen
www.bossinktechniek.nl
info@bossinktechniek.nl
Tel. 06 - 21 84 49 04

UW INSTALLATEUR VOOR AL UW 
TECHNISCHE WERKZAAMHEDEN



Van schets tot oplevereing is uw woning bij aannemersbedrijf 

Scholte op Reimer in vertrouwde handen. Wij hebben ons gespe- 

cialiseerd 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 ...

Van schets tot 
oplevering

Gewoon goed OOtmaRSumSeWeg 165, 7665 RX albeRgen

tel: 0546 441248, WWW.SchOlteOpReimeR.nl

SedeRt 1921

kWaliteit en VakmanSchap

tRaditiOneel bOuWen

cOncuReRende pRijzen

zeeR betROuWbaaR

geWOOn gOed

7001 SCHOLT A4 advertentie.indd   1 10-05-2007   10:01:51
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Het pionierswerk 
van Frans Degger
     ‘Geen drank, 
         geen klank!’Bok

op ‘n proatstool Een muzikaal dier met een warme, Carnava-
leske vacht. Zo zou je Frans Degger misschien 
nog wel het best kunnen typeren. Want als deze 
man praat, hoor je eigenlijk steevast op de ach-
tergrond een melodie, een orkest. Een bevlogen 
man waarbij het, wanneer hij praat, continu 
lijkt of hij zingt. Als lid van de in Albergen en 
omstreken bekende Vêente van de Smid kreeg 
hij de muzikale noten met de paplepel ingego-
ten. Samen met zijn broers heeft hij menigeen 
in de afgelopen decennia verrast met voor ama-
teurpodia ongekende kwaliteiten. 

Bok op ’n Proatstool is al vele jaren één van de topru-
brieken in het door u zo gewaardeerde magazine. Dit 
keer zit Frans Degger op de praatstoel. En terecht… 
Want het was immers pionierswerk wat hij deed.



De hofkapel 
Frans Degger was –uiteraard– lid van muziekvereniging 
Concordia toen hij in het begin van de zeventiger jaren voor 
het eerst te maken kreeg met het fenomeen Carnaval. In het 
beginjaar van de gala-avonden werd nog gebruik gemaakt 
van muzikale omlijsting uit Fleringen. Het was echter meer 
dan logisch dat in het regeringsjaar van Gait oet ’t Klooster, 
Frans Degger werd gevraagd om met een kapel de Gala’s en 
andere Carnavalsavonden van de nodige muzikale ingrediën-
ten te voorzien.  ‘Nee’ zeggen kwam niet in hem op. Hofkapel 
–niet te verwarren met een boerenkapel– De Bokk’njagers 
zag het levenslicht. En Frans vatte zijn taak niet licht op,  
allerminst. Wat volgt is een aaneenschakeling van herinne-
ringen, van mooie momenten, van hilarische gebeurtenissen. 
Continu merk je dat we in de persoon van Frans Degger te 
maken hebben met een perfectionist pur sang. De eisen die 
hij aan zijn ‘werk’ stelt, blijkt al die jaren de garantie voor 
een hoog niveau. Gelukkig bleek muziek zijn lust en zijn leven 
te zijn. En uiteraard leverde daarbij ook de Bourgondische 
inslag, zeker in Carnavalstijden, van hem en de andere kapel-
leden een onmisbare bijdrage. De veelgebezigde uitspraak 
“Geen drank, geen klank” is daarvan misschien wel het beste 
bewijs.

Nu hij op die periode terugkijkt, lijkt het hemzelf ook te 
verbazen hoeveel tijd en energie er werd gestoken in het ar-
rangeren van de muziekstukken, het schrijven van de bijbe-
horende teksten en het zorgen voor de muzikale omlijsting. 
Vaak werd in de zomer reeds begonnen, om ook maar niets 
aan het toeval over te laten. “Pionierswerk”, noemt Frans De-
gger zijn werkzaamheden uit die periode. Vele jaren volgden 
waarin de kapel continu zijn best deed om mee te gaan met 
de veranderingen die zich in de maatschappij, en daarmee 
ook binnen het Carnaval, voltrokken. Eerst waren de klanken 
Tirools, later werd het genre meer populair. 
Doch langzamerhand voelde hij dat de band tussen de kapel 
en de Carnavalsvereniging, die er in het verleden altijd was, 
aan een steeds dunner draadje was komen te hangen.  In de 
loop der jaren ervoer Frans Degger dat het meer moeite kost-
te om een goede fit te vinden tussen de mogelijkheden van 
de hofkapel en de behoefte binnen de Carnavalsvereniging. 
Dat de samenwerking sinds vorig jaar er niet meer is, doet 
pijn. Aan de andere kant heeft hij vrede met de keuzes die 
gemaakt zijn. “Het is goed zo”,  zegt hij treffend.

De Vêente van de Smid
En al snel wordt het onderwerp verlegd naar het illustere ge-
zelschap dat in de regio furore heeft gemaakt: de Vènte van 
de Smid. Vijf broers Degger, inderdaad allen zonen van de 
plaatselijke smid, die zich jarenlang van hun beste artistieke 
kant hebben laten zien, ook tijdens het Carnaval in Albergen. 
Voor het eerste optreden moeten we terug naar het jaar 1976: 
de bruiloft van Frans Degger en Ria Nollen. De familie deed 
ter gelegenheid van dit feest een act. Een act die enorm aan-
sloeg en die bij de heren direct het vuur aanwakkerde om hun 
kunsten ook eens tijdens de Gala-avonden aan het publiek 

te tonen. En zo geschiedde. En ook nu weer werd veel tijd en 
energie gestoken in het maken van de juiste muziekstukken 
en de bijbehorende Carnavaleske teksten. Veel Albergenaren 
die in die jaren de Gala-avonden hebben bezocht, kunnen het 
zich ongetwijfeld nog goed herinneren en de tekst mee neu-
riën:  “Wi’j bint de Vêente van de Smid , noe goat es stoan, het 
Twentse boertje,  kan wa wèen zèe mie moo…”. 
Met telkens bruikbare onderwerpen uit de dorpspolitiek en 
de gemeente, uiteraard altijd met een knipoog en een lach. 
Niet zonder trots meldt Frans Degger dat de mensen die op 
de korrel werden genomen er steevast ook zelf om konden 
lachen. Carnavaleske humor met respect voor de persoon in 
kwestie, nooit aanstootgevend, altijd met een knipoog. Pre-
cies zoals het hoort te zijn. Frans Degger kijkt vol trots en 
melancholie terug op deze bijzondere tijd, samen met zijn 
broers.

De optocht
Als vanzelf wordt het onderwerp verplaatst naar één van de 
andere hoogtepunten tijdens het Carnavalsseizoen: de op-
tocht in Albergen. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld 
is, meldt Frans Degger dat hij in alle optochten in de historie 
van de vereniging heeft meegelopen als lid van Concordia. Ja, 
op die ene keer na dan, toen het zo glad was dat meelopen 
onverantwoord bleek te zijn, maar er wel gespeeld werd. Wat 
veel lezers van het Bokk’nblad misschien niet weten, is dat 
juist Concordia de reden is waarom er de afgelopen decennia 
zoveel mensen de Carnavalsoptocht in Albergen kwamen be-
zoeken. Doordat Concordia in de begin jaren zeventig reeds 
optrad tijdens de Grote Twentse Optocht in Oldenzaal op de 
zondag in het reguliere carnavalsweekend, kon de Carnavals-
vereniging in Albergen alleen van de diensten van Concordia 
gebruik maken door de optocht in Albergen te verplaatsen 
naar de zondag vóór het reguliere Carnavalsweekend. Wat 
nu wellicht wordt gezien als een sublieme zet, kent zijn oor-
sprong in een volgeboekte agenda van de plaatselijke mu-
ziekvereniging! En dat Frans Degger in heel zijn leven nog 
nooit zelf de optocht heeft kunnen bekijken, dat neemt hij 
maar al te graag op de koop toe.

De toekomst
Frans Degger zal het wel en wee van de Carnavalsvereniging 
op de voet blijven volgen. Met meer dan gemiddelde belang-
stelling, want met een dergelijk lange staat van dienst lijkt 
een andere keuze niet mogelijk. Zonder dat hij daarbij zijn 
mening altijd voor zich zal houden. Naast de vele verbeterin-
gen die zich in de loop van de jaren in allerlei opzichten heb-
ben voltrokken, moet het hem van het hart dat de verruwing 
in de maatschappij zich ook op het podium tijdens de Gala-
avonden heeft weten te manifesteren. Daar waar het hem en 
zijn broers steevast lukte om humor te koppelen aan respect, 
lijkt die combinatie nu steeds minder vaak gezocht te wor-
den. En dat vindt Frans Degger spijtig. Maar ook niet meer 
dan dat. “Passend bij de tijd”, klinkt het enigszins berustend. 
En terugkijkend op de tijd die achter hem ligt is Frans Deg-
ger hartstikke duidelijk: “Een bevlogen tijd die ik voor geen 
goud had willen missen”. 
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Sterk in elk merk!
• Reparatie onderhoud en APK keuringen aan alle

personen auto’s en lichte bedrijfswagens tot 3500 kg

• Banden, accu’s en uitlaten tegen scherpe prijzen!!

• In- en verkoop nieuwe en gebruikte automobielen

• Aanhangers-aanhangwagens service

• Ook zijn wij voorzien van een eigen schade afdeling.
•  Voor schade en taxatie aan uw auto/bedrijfsauto’s kunt u bij ons terecht
• Er kan vervangend vervoer worden geregeld

WWW.AUTOSERVICELETTEBOER.NL
Tel. 0546 - 491297

AUTOSCHADEHERSTEL
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complete staalconstructies

dak- en gevelbeplating

trap- en hekwerk, 
bordessen van industrieel 
tot luxe

r.v.s. en aluminium 
verwerking

knip- en zetwerk

reparatiewerkzaamheden

albergse staalconstructie

Hulsbrookstraat 5
7665 CE  Albergen
telefoon 0546 44 10 20
fax  0546 44 10 50

   A A N N E M E R S B E D R I J F

www.combibouw-almelo.n l

Verbouw, Renovat ie , N ieuwbouw en Onderhoud

T. 0546 - 86 29 22    o f    06 - 55 36 81 10

   A A N N E M E R S B E D R I J F

www.combibouw-almelo.n l

Verbouw, Renovat ie , N ieuwbouw en Onderhoud

T. 0546 - 86 29 22    o f    06 - 55 36 81 10

   A A N N E M E R S B E D R I J F

www.combibouw-almelo.n l

Verbouw, Renovat ie , N ieuwbouw en Onderhoud

T. 0546 - 86 29 22    o f    06 - 55 36 81 10

T. 0546 - 86 29 22 of 06 - 55 36 81 10
Verbouw, Renovatie

Nieuwbouw en Onderhoud

Utiliteitsbouw

Woningen

Renovatie

Agrarische sector

Nieuwbouw - verbouw

Zandhuisweg 37 - 7665 SH  Albergen
www.hrbouwkonsult.nl



41 jaar

Hengelo

Woont in Hengelo 
met haar man en twee dochters van 10 en 12 
jaar

Leiden (natuurlijk)

Ik wilde aanvankelijk helemaal geen arts 
worden, maar bioloog, dierenarts of re-
chercheur. Na één jaar biologie werd dat 
ontmoedigd, omdat er nauwelijks werk in 
was te vinden. Toen ben ik gewisseld naar 
geneeskunde. Ik heb ouders die beiden arts 
zijn en groeide op in een huisartsengezin met 
praktijk aan huis. Dat wilde ik dus nooit, 
maar zo zie je maar weer dat het heel anders 
kan lopen. Ik wilde eerst kinderarts en later 
chirurg worden maar koos uiteindelijk over-
tuigd voor de huisartsenopleiding, omdat 
ik de diversiteit van klachten en het contact 
met mensen en hun thuissituatie het mooiste 
vind.

40 jaar

Almelo

Heeft drie kinderen, Jet en Floris van 9 en 
Merel van 7 jaar

Groningen

Tijdens mijn studie in Groningen en Ensche-
de wilde ik helemaal geen huisarts worden, 
maar een snijdend vak: chirurgie, gynaeco-
loog, uroloog etc. Maar eigenlijk vond ik 
heel veel vakken erg leuk. Ook kinderarts 
heb ik overwogen. Als allerlaatste vak tij-
dens de co-schappen, de praktijkjaren, deed 
ik een maand stage bij een huisarts. Toen zag 
ik pas hoe leuk het was en ook hoe anders 
dan alle andere vakken. Het persoonlijke en 
het dichtbij mensen staan hebben mij doen 
kiezen voor het vak. Ik ben er toen ook hele-
maal voor gevallen.
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Leeftijd

Woonplaats

Gezinssamenstelling

Gestudeerd in

Waarom huisarts 
geworden

We komen er liefst niet, bij de huisarts. En dat geldt gelukkig voor velen. De kans om ze beter 
te leren kennen moet dan ook zo klein mogelijk worden gehouden. Toch is het een kennismaking 
waard. Dat doen we uiteraard op originele wijze, zo blijkt uit het volgende dubbelinterview.

de MediscHe sTAnd 
in AlBeRgen



Albergen is een prachtig plattelandsdorp met 
enorm aardige mensen; geen moeilijke keus 
dus. We wilden aanvankelijk dokter Hehen-
kamp zoveel mogelijk helpen, maar al snel 
bleek dat hij helaas helemaal niet meer  zou 
kunnen doorgaan met het werk.

Heel moeilijk te zeggen; ben niet erg kies-
keurig en vind veel lekker; misschien wel 
kaaspannenkoek met gember , wat ik overi-
gens  thuis nooit zal eten.

Allemaal mooi. Het is heerlijk dat er seizoe-
nen zijn en dat je steeds weer kan genieten 
van wat ieder seizoen te bieden heeft. Het is 
heerlijk als het koud wordt na een warme zo-
mer en de herfst is zo mooi. Het is geweldig 
als het een strenge winter is met veel ijs en 
daarna dan weer nieuw leven in de lente met 
die mooie kleuren groen en de vogels die te-
rugkomen. En de zomer: warm, zon, zeilen, 
buiten leven is ook verrukkelijk.

Ik loop twee keer per week ‘hard’, maar dat 
is een verplichting en vind ik niet echt leuk. 
Daarnaast doe ik aan tennis en schaatsen.

Veel buiten zijn: wandelen, zeilen (we heb-
ben een zeilboot in Friesland), de tuin en le-
zen

Ik ben volledig Carnavalloos opgegroeid in 
Brummen en heb er eerlijk gezegd nog hele-
maal nooit aan meegedaan! Ik geloof dat ik 
heel ver heen moet zijn om me erin te storten. 
Helaas dus geen lachwekkende anekdotes.

Ja, ik lees graag. Heel mooi vond ik des-
tijds De verborgen geschiedenis van Donna 
Tartt. Als ik op wil vrolijken, lees ik al jaren 
stukjes uit het Dagboek van Bridget Jones; 
kan ik nog steeds hardop om lachen!

Met ons gezin bij elkaar en geen verplichtin-
gen 

Ik ben wat heen en weer verhuisd en toen we 
in Twente gingen wonen en ik Arno Hehen-
kamp leerde kennen, was mijn keuze voor 
Albergen heel snel gemaakt. Wat een fijn 
dorp. 

Tjonge, ik vind veel lekker, eigenlijk bijna 
alles. Lekker rood biefstukje, mooi wit visje, 
kaasfondue, een lekkere Italiaanse pasta? 
Nee, ik kies voor gevulde paprika’s met rijst. 
Heerlijk! Ik denk dat ik dat al een keer of dui-
zend gegeten heb. Al sinds ik me kan herin-
neren en ook mijn kinderen smullen daar al 
hun hele leven van

Ook al zo moeilijk. Ik denk dat ik voor de 
lente kies. Die kleur groen vind ik zo mooi, 
dat het me ontroert. Maar ook geniet ik van 
de warme zomer met de zon op mijn hoofd, 
de herfst met zijn prachtige kleuren en de 
paddestoelen en de harde wind en ook de 
lekkere koude winter met sneeuw en haard-
vuur.

Ik speel hockey, heel erg leuk om in een team 
te sporten. Verder vind ik veel sporten en 
spellen leuk als er een bal aan te pas komt. 
Tennis, squash, golf, pingpong, etc. Verder 
houd ik erg van zeilen, maar dat doe ik te 
weinig. Als het lukt een weekje skiën in fe-
bruari, vind ik heerlijk. De hele dag buiten 
zijn en met rode konen en moe naar bed.

Onze lieve hond, en uren wandelen, spelen 
en stokken gooien met het beest.

Met Carnaval ben ik niet opgegroeid. Nooit 
gevierd zelfs moet ik bekennen. Ik heb wel 
een keer als kind met Pipi Langkous-vlech-
ten en verkleed de berg af geskied.

Ik lees graag, al gaat dat met vlagen. Soms 
lees ik ieder moment dat het lukt en lees ik 
het ene boek na het andere  uit, maar soms 
lees ik ook maanden alleen de krant. Mijn lie-
velingsboek? Ik was erg onder de indruk van 
het boek Keukenmeiden roman, dat ik vorig 
jaar las. Prachtig

De ideale zondag is voor mij uitslapen, met 
de kinderen ontbijten met verse jus d’orange 
en naar het hockeyveld. Dan lekker lang 
wandelen en thuis de haard aan en spelletjes 
doen. 

In Albergen werken

Lievelingseten

Welk seizoen

Sport

Hobby’s

Carnaval

Lievelingsboek

Ideale zondag
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Als het maar lekker zit.

Moeilijk, moeilijk. Misschien wel een vogel-
bekdier. Dat heeft kenmerken van meerdere 
soorten dieren en gaat toch zijn eigen gang 
en valt ook niet erg op.

Eerste deel van de 20e eeuw, tijd van ver-
nieuwingen, ontdekkingsreizen en uitvindin-
gen. Nog geen crisis of oorlogsjaren. Maar 
wat betreft kostuums is de Franse tijd natuur-
lijk veel mooier, alleen in die tijd zou ik niet 
graag geleefd hebben.

Concert, lekker ouderwets dansen.

Boos worden.

Zoveel, want er zijn nog veel vreselijke ziek-
tes en aandoeningen waar weinig aan te doen 
is. Hopelijk komen er nog vele doorbraken

Die heb ik aan op mijn ideale zondag: fijne 
spijkerbroek met een makkelijke trui

Ik vergelijk mezelf met een hond. Deels om-
dat ik erg van honden houd maar ik denk dat 
ik er ook wel wat van heb. Trouw naar mijn 
dierbaren en genietend van het buitenleven. 
Lang blijven spelen en niet te moeilijk doen. 
Een beetje eenvoudig, stabiel maar vrolijk in 
het leven staan.

Als ik naar het verleden zou gaan, zou ik 
denk ik heel ver terug gaan. Geef mij maar 
een dierenvel om en heel eenvoudig leven…

In het theater vind ik veel leuk: een mooie 
opera, cabaret. Maar ik kies voor toneel. 
Daar ligt al lang mijn liefde. Een serieus stuk, 
geen platte humor, daar houd ik niet zo van

Best het een en ander, maar het urgentste is 
denk ik dat ik veel troep maak. Opruimen 
is niet mijn sterkste kant. Mijn  auto, mijn 
slaapkamer, etc. Helaas geef ik dit ook door 
aan mijn kinderen…..

De beste uitvinding voor mij zou zijn een 
medicijn tegen een ponsglioom, een zeer 
zeldzame hersentumor, omdat ik andere kin-
deren die afschuwelijke ellende het liefst zou 
willen besparen.

Lievelingskleding

Met welk dier 
wil je graag 

vergeleken worden

Een kostuum uit 
welke tijdsgeest

Theater

Slechte eigenschap

Nieuw medicijn

Huisartsenpraktijk Hehenkamp
AdA douwes dekkeR-BRinkeRT & MeTA FeiTH



Giis Bekhuis Metaal & Kunststoffen

Bokt oene waag’n?

garageHaarman
Assinkshoekweg 7, Albergen
Telefoon: 0546 - 43 27 27
www.garagehaarman.nl
info@garagehaarman.nl

Reparatie en onderhoud 
van personenwagens, 
lichte bedrijfswagens 
en APK keuringstation.

Garage Haarman wenst u een geweldige carnaval!
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Transpirerende voeten?

Binnen één week ben je er vanaf 
met speciale voetpoeder 

à € 3,40 
werkt altijd.

Niet goed geld terug

Bouwplannen ? 

BouwTeam Oost BV  -  Zenderseweg 75  -  Albergen  -  T. 0546 - 44 24 69  -  www.bouwteamoost.nl 

Van verbouwingen tot nieuwbouw 

Zalen voor bruiloften en
     partijen tot 300 personen

* echte Twentse pannenkoeken
* a la carte restaurant
* salades en hapjes uit eigen keuken
* koude en warme buffetten
* koffietafels
* recepties
* party-service
* busgezelschappen

Vraag vrijblijevnd inlichtingen of...
kom even langs
   



Onmeunig gezellig
Mit disse dree kearls 

aan de top, zet wie 
Carnaval op zie’n kop

Bokk’nlaand, een klein dorpje in Twente, maar wel een 
dorp met heel verschillende inwoners. Zo hebben we hier 
dikke mensen, dunne mensen, mensen met blond, bruin 
en rood haar, of zelfs geen haar! Mensen met baard of snor, 
we hebben kleine mensen, maar we hebben hier ook heel 
lange mensen. Lange mensen worden vaak herkend aan 
hun slungelige bewegingen. Maar…klopt dit ook voor de 
langste Albergenaren? Wij hebben de drie langste mannen 
uitgenodigd en ze het XXXL hemd van het lijf gevraagd. 
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Na een grote verbouwing, waarbij de plek van ons 
gesprek ‘lange mens vriendelijk’ is gemaakt (hogere 
kozijnen, nieuwe deuren, etc.), kon het eerste in-
terview beginnen. We stellen u voor, de 1 meter 97 
lange Bennie Stopel, beter bekend als Brook’n Be-
arnd. Bennie is 61 jaar en geboren in Fleringen. Hij 
woont inmiddels al 32 jaar in Albergen, samen met 
zijn vrouw Dinie. Ze hebben twee kinderen, Mo-
niek en Koen, die inmiddels uit huis zijn. Bennie is 
trotse opa van twee kleinkinderen. Hij zit al bijna 
veertig jaar met veel plezier op de vrachtwagen bij 
Bolletje.

Bennie is er trots op dat hij één van de langste man-
nen in Albergen is, al beweert hij ooit langer te zijn 
geweest, want zoals hij zelf zegt: ‘Aj oalder wordt 
dan krimp ie wear’. Hij heeft zijn lengte altijd als 
een voordeel ervaren. Daarom is hij ook blij dat hij 
dit door heeft kunnen geven aan zijn kinderen. Hoe 
het komt dat hij zo lang is, is voor hem zelf ook een 
raadsel. Zijn ouders waren niet lang en veel schop-
pen onder zijn kont heeft hij ook niet gehad! Of 
zoals Bennie zegt: ‘Pa kon nig houw’n’. 
Op de vraag of Albergen ‘lange mens’ vriendelijk is, 
antwoordt Bennie dat hij aan het schap in het café 
zijn benen en voeten niet kwijt kan. Ondanks dat 
vindt hij dat er veel voordelen zijn aan zijn lengte. 
Zo kan hij overal bij en wanneer hij het plafond 
gaat schilderen heeft hij geen trap nodig. Als nadeel 
noemt hij het onkruid wieden, ‘Dan mu’j  zo vrese-
lijk laag bie de groond en doar krieg ie ‘t onmeunig 
van in ’n pokkel.’ 

Extra heftig…
In 1973 kreeg Bennie zijn eigen vrachtwagen. Om 
zijn benen kwijt te kunnen moest er in de cabine 
een stuk uit het bed gezaagd worden zodat de stoel 
verder naar achteren kon. Ook vallen wordt door 
hem als nadeel gezien, want als lange man val je al-
tijd van hoog en de zwaartekracht werkt natuurlijk 
extra heftig!
Bennie heeft nooit in de gaten gehad dat lange man-
nen extra aantrekkelijk zijn voor vrouwen. Wel viel 
het hem op dat vrouwen naar hem keken en dan 
maakte hij zich extra breed om nog meer indruk te 
maken. Bennie is altijd op zoek geweest naar een 

vrouw met een beetje lengte. Vooral nadat hij een 
meisje ten dans vroeg die rond de 1,60 meter bleek 
te zijn. Bennie: ‘Ze zat mie alleen maar in’n naffel 
te snoef ’n.’ Voor Bennie een vervelende ervaring, 
voor zijn kameraden een onvergetelijk humoristisch 
moment! Vlak daarna heeft hij Dinie ontmoet. Ze 
was in alle opzichten perfect en dat blijkt wel, want 
ze vormen nog steeds een prachtig stel!
Toen in 1968 VC Fleringen werd opgericht, dacht 
de trainer van het 1e elftal een goede te hebben 
aan Bennie als keeper. Dat ging al snel in rook op. 
Bij gebrek aan snelheid en inzicht vlogen de ballen 
links en rechts langs zijn oren. Tijdens de eerste 
wedstrijd is hij nog voor de rust gewisseld. Vervol-
gens is hij naar het tweede elftal gegaan, eerst als 
stopper en later op het middenveld. Dit heeft hij 
nog 34 jaar vol gehouden. 
Kleding en schoenen kopen is voor Bennie geen 
probleem. Wanneer hem een kledingstuk niet past 
denkt Bennie: ‘Ik heb nog zat in miene kast hang’n’.
Hij is ooit een fanatiek Carnavalsvierder geweest. 
Met een eigen gemaakte steek en cape heeft hij in 
de Raad van Elf van de Fleringse Kroesmennekes 
gezeten. Na welgeteld één jaar hield hij het voor ge-
zien. Nu geniet hij nog steeds van de optocht maar 
de “langste Prins Bennie” zit er helaas niet in. 

Lengte 1.97
Beenlengte 1.04

Armlengte 90 cm
Romp 64 cm

Hoofd en nek 29 cm
Wijsvingerlengte 9 cm
Grote teen lengte 7cm

Schoenmaat 47

Bennie Stopel
‘Alleen maar in ’n naffel te snoef’n’



Onze tweede lange Albergenaar is de 2 meter 7 lan-
ge Tim van der Aa alias Beer’nsboer. Tegenwoordig 
beter bekend als Tim-tower. De 28-jarige elektri-
cien bij Lammerink Vroonk is een geboren en ge-
togen Albergenaar. Zijn vrije tijd besteedt hij aan 
voetballen, motorrijden, met kameraden naar het 
café en natuurlijk het Carnaval! Zo is hij in het Car-
navalsjaar 2004-2005 de langste Jeugdprins ooit 
geweest en nu is hij nog erg fanatiek als het langste 
Raad van Elf-lid bij de Alberger Bökke.  
Ondanks dat Tim liever lang in plaats van klein is, 
staat hij er niet bij stil. Als zoon van Harry (Zwart’n) 
en Francien (van oald Lentferts Jan) is het niet te 
verklaren van wie hij zijn lengte heeft. Hij denkt zelf 
dat het een genetisch trekje is van de familie van 
der Aa, maar hij heeft ook behoorlijk wat schoppen 
onder de kont gehad wat de nodige centimeters met 
zich mee heeft gebracht. 
Het mooiste wat Tim ervaart dankzij z’n lengte, is 
het natuurlijke overwicht dat hij uitstraalt. Ook is 
het erg handig dat hij (bijvoorbeeld in de carnavals-
tent) iedereen goed in de gaten kan houden en zijn 
kameraden en bekenden hem altijd blijven zien; zo 
raken ze elkaar nooit kwijt. Dit brengt tevens nade-
len met zich mee, want de mensen die Tim liever 
niet wil spreken weten hem ook altijd te vinden! 
Tim weet nog een negatief puntje te noemen ver-
oorzaakt door zijn lengte, dit is niet alleen een na-
deel voor hem, maar ook voor zijn voetbalmoat’n. 
Veel kleedkamerdouches zijn niet gemaakt voor 
lange mensen, dit betekent dat Tim vaak gebukt 
moet douchen en dit leidt geregeld tot een misver-
stand. Voor Tim geen pretje… 

Onder de arm
Op de vraag of Tim wel eens heeft gemerkt dat lange 
mannen als extra aantrekkelijk worden beschouwd 
door vrouwen antwoordt Tim dat hij hier jammer 
genoeg nooit iets van heeft gemerkt. Toch klinken 
zijn wijze woorden: ‘Maar het gaat toch ook om het 
innerlijk!’ Ook is Tim nooit onzeker geweest of zijn 
‘lange Jan’ ten opzichte van zijn lengte wel voldeed 
aan de verwachting van de vrouwen. Volgens Tim 
kun je nooit voldoen aan de eisen van een vrouw. 
Last van een zere rug of nek omdat het meisje zo 
klein is? Nee hoor, aldus Tim; ‘Dan ga je toch ge-

woon liggen! Waarom moeilijk doen als het mak-
kelijk kan! Bovendien kun je kleine meiden mooi 
onder de arm meenemen. Ideaal!’
Met kleding kopen heeft Tim weinig moeite, mits 
hij de juiste winkels en merken opzoekt. Wel heeft 
hij minder keuze qua schoenen, omdat deze vaak 
tot schoenmaat 46 gaan.
Zoals velen weten is Tim een echte carnavalsman. 
Als lid van de Raad van Elf gaat er geen carnavals-
feest aan hem voorbij. Welk feest hij het mooist 
vindt kan hij niet zeggen. Volgens Tim heeft elk 
feest weer zijn eigen charmes. ‘Het grote carnavals-
feest na de optocht is mooi omdat je er veel mensen 
spreekt die je een lange tijd niet hebt gezien. Het 
Gala is mooi omdat er geweldige stukken opgevoerd 
worden. En de feestjes tussendoor zijn mooi omdat 
dit gezellig is met ‘eigen volk’.
Ook met de wagenbouw vermaakt Tim zich prima. 
Het jaar dat hij Jeugdprins was, is voor hem een 
heel ander soort Carnavalsjaar geweest en super 
om mee te maken: ‘Je leert veel mensen kennen. 
En het is ook wel een keer leuk om voorop te lopen 
in plaats van met de meute mee!’ Tim zou op dit 
moment niet de langste Prins Carnaval willen zijn, 
maar hij weet niet wat de toekomst nog brengt. 
Onder het genot van een bokbiertje en mooie carna-
valsverhalen van Tim eindigt deze geslaagde avond. 

Lengte  2.07
Beenlengte 1.24

Armlengte 85 cm
Romp 52 cm

Hoofd en nek 31 cm
Wijsvingerlengte 11 cm

Grote teenlengte 6 cm
Schoenmaat 48

Tim van der Aa
‘Gebukt onder het douchen’
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Onze derde en tevens laatste lange Albergenaar is 
de 2 meter 6 lange Thijs Klaasen, ook wel “Lan-
ge” genoemd. Thijs is 21 jaar en dit maakt hem de 
jongste van de drie lange Albergenaren. Thijs werkt 
als beveiligingsbeambte bij Vinci Security & Pre-
vention en is op het moment werkzaam bij Thales 
in Hengelo. Zijn hobby’s zijn voetballen, stappen 
met kameraden en iets leuks doen met zijn vriendin 
Manouk. Thijs is lid van de Bokk’nhörnkes en is 
in de carnavalstent na de optocht dan ook altijd te 
vinden!
Thijs is al van jongs af aan de langste van zijn leef-
tijdsgenoten geweest dus hij kent niet anders. Ge-
lukkig heeft hij er geen last van en staan anderen er 
volgens hem meer bij stil dan hijzelf. Bij Thijs, als 
zoon van Gerard van de grote Köster en Erna, is het 
meteen duidelijk van wie hij de lengte heeft geërfd. 
Ook zijn vader is lang. 
Thijs ziet zijn lengte absoluut niet als een manke-
ment. Met zijn lengte weet hij altijd het overzicht 
te bewaren maar ook zijn mensen vaak onder de 
indruk. ‘Mijn lengte schrikt sommige mensen wel 
af. Dat is echt niet nodig maar het gebeurt wel!’ 
In zijn werk als beveiligingsbeambte is dit natuur-
lijk wel makkelijk. Als kind mocht hij altijd achterin 
de klas zitten, mooi meegenomen dus! Als nadeel 
noemt hij het tekort aan beenruimte in bus, auto en 
vliegtuig. Thijs is dan ook al vaak dubbel gevouwen 
op reis gegaan. Hij benoemt ook de te lage kleed-
kamerdouches bij de voetbal, waar hij gebukt onder 
moet douchen. Wij vragen ons af of hij hier ook 
vervelende ervaringen aan over heeft gehouden?
Natuurlijk zijn we ook nieuwsgierig hoe het zit met 
Thijs en de vrouwen. Het feit dat vrouwen op lange 
mannen vallen is hem nooit zo opgevallen. Wan-
neer vrouwen naar hem keken dacht hij altijd dat 
dit aan zijn lengte lag. Toch komt hij er tijdens dit 
interview achter dat hij in zijn leven eigenlijk wel 
heel veel sjans heeft gehad! Thijs vertelt dat hij op 
lange vrouwen valt. Hij heeft ooit een meisje van 1 
meter 60 gehad en dat was niet makkelijk! ‘Ik kon 
er maar moeilijk bij, je krijgt er een zere rug van 
en het ziet er niet uit!’ Zijn Manouk heeft de ide-
ale lengte met haar 1 meter 82. Volgens Thijs is 
bij hem alles, maar dan ook echt alles, in de goede 
verhouding. Na deze uitspraak zijn we behoorlijk 
jaloers op zijn vriendin.

Onmeunig snel
Ondanks dat velen denken dat Thijs een basket-
baller is, gaat zijn passie toch echt uit naar voet-
bal. Thijs heeft gevoetbald in Tukkers 1. Na zijn 
belangrijke doelpunt waarmee hij ervoor zorgde 

dat de Tukkers zich handhaafden in de 4e klasse, 
is hij naar het 2e elftal gegaan. Zoals hij zelf zegt: 
‘Je moet stoppen op je hoogtepunt.’ Op dit moment 
is hij de langste verdediger van de Tukkers. Alhoe-
wel hij vaak verliest in een kopduel, snelheid heeft 
hij wel: ‘Ik bin onmeunig snel, alleen muk eerst op 
gang komm’n.’ 
Op de vraag of Thijs ooit heeft overwogen om geld 
te gaan verdienen met zijn lengte, bijvoorbeeld als 
circusartiest of levend standbeeld, antwoordt hij: 
‘Nee dat nig, maar ik heb wa een standbeeld ver-
diend.’ En hij lijkt het nog te menen ook!
Thijs geeft aan dat wanneer hij kleding gaat kopen, 
hij toch wel vaak door zijn lengte op de duurdere 
merkkleding uit komt. Een favoriet merk van hem 
is Jack & Jones. En met een schoenmaat 49/50, tja, 
dat kunnen jullie zelf wel invullen… 
Als lid van de Bokk’nhörnkes is Thijs altijd te vin-
den op het Gala en in de tent na de optocht. Het 
Gala vindt hij erg mooi en de optredens zijn knap 
in elkaar gezet. In de carnavalstent vermaakt hij 
zich ook prima, al vindt hij het jammer dat dit feest 
steeds massaler wordt. Hij heeft veel respect voor 
de vrijwilligers. 

We hebben Thijs leren kennen als een hele leuke 
vent waar je erg mee kunt lachen. Wij kunnen in 
ieder geval één ding met zekerheid zeggen: Lange 
mensen bin’t onmeunig gezellig!!!

Lengte 2.06
Beenlengte 1.26

Armlengte 92 cm
Romp 52 cm

Hoofd en nek 28 cm
Wijsvingerlengte 11 cm

Grote teenlengte 6 cm
Schoenmaat 49

Thijs Klaassen
‘Ik kon er moeilijk bij’



Bruin Café - Sfeervol restaurant met gerenommeerde keuken - Zaal tot 150 pers.
Thema avonden in overleg - Kanoverhuur - midgetgolf - keverevents.

Café-Restaurant 

Fraans Marie

3e plaats
Beste terras 

boven de grote 
rivieren 2011

Zenderseweg 53
7665 TK  Albergen - Tel. 0546 - 441209

info@fraansmarie.nl - www.fraansmarie.nl
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Zet je straat of buurt in 
de schijnwerpersIeder jaar met de 
optocht ziet ons dorp zwart van de mensen. Ze komen 
van heinde en verre om de eerste optocht van het jaar 
te aanschouwen. De auto’s staan geparkeerd tot ver bui-
ten onze dorpskern en de bezoekers leggen te voet soms 
kilometers af om langs de route de bont gekleurde stoet 
voorbij te zien trekken. Albergen staat weer eens voor 
een dag volop in de schijnwerpers. Daarom zouden onze 
Carnavalsverenigingen het geweldig vinden wanneer de 
wijken/buurten zich zouden uitdossen met vlaggetjes, 
vaandels en zo meer.
Om te laten blijken dat wij dit ook bijzonder waarderen, 
loven we net als voorgaande jaren weer ‘best versierde 
wijk’-prijzen uit.
De eerste prijs bedraagt honderdvijftig euro, de tweede 
prijs honderd euro en de derde prijs bedraagt vijftig euro. 
Leuke bedragen om een aanzet te zijn voor een geweldig 
buurtfeest.

Nieuw voorstel Net als vorig jaar moet 
een wijk of buurt zich eerst aanmelden, zodat het voor de 
jury duidelijk is wie er allemaal meedingt naar de prijs.  
Ook wijken/buurten die niet aan de Carnavalsroute lig-
gen, kunnen natuurlijk meedoen, bovendien moet een 
wijk/buurt uit meer dan acht deelnemers bestaan. 
Onder deelnemers verstaan wij: versierde woningen. 
Simpel dus, acht woningen versierd en u kunt mee doen 
aan de prijs voor best versierde wijk/buurt. 
U hoeft slechts een telefoontje te plegen naar Erik Dam 
om u aan te melden. Erik is hoofd van de jury. Zijn te-
lefoonnummer is 0546-623212. U geeft de wijk/buurt 
door: de straatnaam(en) en de deelnemende huisnum-
mers en voilà. Zo simpel.
Tussen 10.00 en 11.00 uur fietst de jury langs de route en 
beoordeelt de versiering op uitstraling, thema, enthousi-
asme en originaliteit. 

Aan de hand van het juryrapport 
worden de prijswinnaars direct na de optocht bekend ge-
maakt. De winnaars kunnen dan direct de prijs in ontvangst  
nemen.

Voor diegene die dan nog niet op de hoogte is van de 
uitslag; deze is ook direct na de optocht te beluisteren 
bij Morshuis. Indien u verstek moet laten gaan bij de 
prijsuitreiking, geen probleem: in de eerstvolgende ‘Op 
en Rond de Essen’ worden de prijswinnaars bekend ge-
maakt, tegelijk met het adres waar u alsnog de prijs op 
kunt halen.

Handenuit de mouwenVoor-
gaande jaren behoorden de Oude Schoolstraat, de Geert 
Grotestraat en de Kapittelhuisstraat vaak tot de winnaars 
van de straatprijs. Hun inzet was enorm. Misschien is het 
ook wat voor uw buurt. Dus handen uit de mouwen, fi-
guurzaag op tafel, kwast en verf in de hand en laat gaan 
die onuitputtelijke bron van inspiratie. Wie weet is uw 
wijk volgend jaar ‘Best Versierde Wijk’ van Albergen.

Versiersels in de goot Geluk-
kig hebben we de gemeente Tubbergen bereid gevonden 
om de dag na de optocht de straten schoon te vegen. Was 
er vorig jaar wat vertraging in het gemeentelijk apparaat, 
dit jaar is beterschap beloofd en zal tijdig worden begon-
nen met het ruimen van de pretzooi.
Dus voor de mensen die aan de route wonen; zondag alle 
bonte versiersels in de goot vegen. De gemeente komt 
het de dag erna opruimen! En dat is dan mooi geregeld, 
nietwaar?!

BB 51

Optocht
12 februari
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In navolging van vorige jaren hebben we weer sponsoren 
bereid gevonden om onze vereniging half te staan. 
Gelukkig maar, want in deze tijd van financiële crisis, het 
intrekken van subsidies door de gemeente, is het voor 
veel verenigingen noodzaak om elk dubbeltje nog maar 
eens om te draaien.

Onze vereniging kent Super Sponsoren, co-sponsoren en Bokk’n veur 
een lintje. Zij dragen zorg voor de continuïteit van de optocht.
Elk jaar weer siert een bonte stoet van praalwagens, loopgroepen en 
verklede Carnavalisten de Albergse straten. Wagens en kleding waar 
de deelnemers met ziel en zaligheid aan hebben gewerkt. De mooiste, 
ludiekste en origineelste Carnavalisten ontvangen hiervoor een prijs. 
Deze prijs wordt betaald uit de prijzenpot die is samengesteld door de 
sponsoren.
Of het nu gaat om grote bedragen of kleine bedragen, elk jaar zijn het 
de sponsoren die onze vereniging het organiseren van deze optocht 
mogelijk maken. Daarvoor zijn wij hen zeer erkentelijk.

KnIKKErs of vErHuIZEn
Toch wil het Bokk’nblad even iets aan de orde stellen. Onlangs kwam 
ik met mijn buurman in gesprek. Aanleiding de Triggo‘s van de Coop. 
Gaandeweg had ik er een aantal verzameld gedurende de actie. Ik gaf 
ze aan zijn zoon. Mijn buurman zei: “Tjonge, jij koopt ook veel bij de 
Coop”, waarop ik tegen hem zei: “Weet je, ik moet er niet aan denken 
dat ik met mijn 65ste naar een andere stad moet verhuizen omdat 
we bijvoorbeeld geen supermarkt meer hebben in Albergen. Wanneer 
we niet in ons eigen dorp blijven kopen, is het bestaansrecht van een 
ondernemer niet meer gegarandeerd. En dat geldt niet alleen voor een 
supermarkt, maar ook voor de groenteboer, de bouwmaterialenhandel 
en de bakker. 
Stel dat ik oud word en hier mijn boodschappen niet meer kan kopen 
en ik niet langer mobiel ben, dan ben ik genoodzaakt te verhuizen. 
Dus ik vind dat daar waar het mogelijk is om je geld te spenderen in 
ons eigen dorp, je dit moet doen.”
Waarop mijn buurman antwoordde: “Ja, leuk bedacht, maar het gaat 
uiteindelijk wel om de knikkers!”
Daar heeft de beste man natuurlijk gelijk in. Je kunt niet in iemand 
anders’ portemonnee kijken. Mijn moeder zei altijd; “je kijkt er wel 
op, maar niet erin!”
Verder aan de praat, legde ik hem uit over teruglopende subsidies aan  
sportverenigingen en hoe het zou gaan wanneer zijn zoon ooit bij-
voorbeeld bij de voetbal zou gaan sporten. “Wanneer we geen spon-

soren meer hebben voor de reclameborden of de shirts, gaat de con-
tributie door het dak. Dan is sporten alleen nog maar weggelegd voor 
de mensen met een dikke portefeuille, want bij sportverenigingen gaat 
het niet meer om duizend euro, maar om veel hogere bedragen.” 
“Ach”, zei mijn buurman, “weet je dat ik er nog nooit zo over heb 
nagedacht. Ik denk de meeste mensen niet. Trouwens wanneer je gaat 
winkelen in de stad, betaal je wel de parkeerautomaat en neem je even 
een visje op de markt. Geld wat je in Albergen niet hoeft uit te geven. 
Nu je het zo stelt… ik zal er toch eens wat beter over nadenken”.
Dat is waar dit verhaaltje over gaat. Iets bewuster het geld besteden in 
je eigen dorp en regio. Daar hebben we op de langere termijn allemaal 
ons voordeel bij. 

Nu willen wij u graag voorstellen aan onze Super Sponsoren en Co-
sponsoren. Dit jaar hebben we iedere sponsor in de bovenstaande 
categorie in de gelegenheid gesteld zelf een stukje redactie te voeren. 
Mensen, groepen die hun bijzonder na aan het hart liggen. Zeg maar 
à la de Linda!



Bouwbedrijf Haarhuis BV is een gerenommeerd familiebedrijf dat 
al meer dan 75 jaar bestaat. Wij zijn gespecialiseerd in de parti-
culiere woningbouw, utiliteitsbouw, verbouwingen, renovatie en 
machinale timmerwerken. De jarenlange ervaring, die het bouw-
bedrijf in deze segmenten heeft opgebouwd is een reden om uw 
bouwplannen met ons te bespreken. In het stabiele bestaan van 
de onderneming zijn de talrijke vormen van de ambachtelijke 
kundigheid bewaard gebleven. 

Daarnaast hebben wij ons altijd opengesteld voor allerlei inno-
vatieve gedachten om de moderne maatschappelijke wensen niet 
uit het oog te verliezen. Voor het zichtbaar maken van onze ge-
garandeerde kwaliteitslevering voeren wij het Bouw Garant kwa-
liteitslabel en zijn wij aangesloten bij de overkoepelende bran-
cheorganisatie Bouwend Nederland. Een garage bijbouwen, een 
verdieping op uw woning, een erker inpassen, een badkamer ver-
bouwen en extra kantoorruimte zijn zo enkele voorbeelden van 
een huis- of bedrijfsverbouwing waarbij Bouwbedrijf Haarhuis uw 
juiste aanspreekadres is. Loop daarom niet te lang met uw ideeën 
rond en zoek tijdig contact met ons om het onmetelijk aantal 
aanpassingsmogelijkheden te onderzoeken. Door het veelvuldig 
werkoverleg dat wij met onze klanten voeren is het altijd mogelijk 
om tijdens de werkzaamheden alsnog de in de voorbereiding uit-
gedachte plannen te wijzigen. Flexibiliteit is één van onze sterke 
kenmerken van waaruit wij onze activiteiten op de bouwplaats 
starten en blijvend tot het opgeleverde eindproduct vasthouden. 
“Korte contactlijnen voor u als opdrachtgever met ons als aan-
nemer is toch een prettige werkwijze, waarin onderlinge tevreden-

heid gewaarborgd blijft!” aldus Helmuth Haarhuis.

Onze Hoogheid heeft meerdere verenigingen en teams die hij een 
warm hart toedraagt zoals bijvoorbeeld de schaatsclub, de wie-
lerclub (de Bökknrieders) en de Tukkers. Aangezien de schaats-
club vorig jaar al de nodige aandacht heeft gekregen van Prins 
Othmar, heeft de Hoogheid van de Alberger Bokke 2012, Prins 
Helmuth, de wens uitgesproken om “zijn team”, oftewel het 7e 
elftal van de Tukkers in de spotlights te zetten. Buiten het feit dat 
dit team prachtige tenues draagt die zijn gesponsord door Bouw-
bedrijf Haarhuis, zit hier nog een andere gedachte achter: 
Dit 7e team bestaat voor een groot deel uit carnavalisten. Niet zo-
maar carnavalisten, maar de echte carnavals die-hards, oud Prin-
sen, oud Skken, en niet te vergeten: de enige echte jongerenprins 
van de Alberger Bokke 2012, Prins Bart!
Dat kan natuurlijk geen toeval zijn, en daarom ook een driewerf 
alaaf voor dit sportieve en carnavalistische team! 

Helmuth Haarhuis
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Partycentrum Morshuis is een echt familiebedrijf. Vanaf het jaar 
1860 is inmiddels een 4e generatie Morshuis de eigenaar. In al die 
jaren is er veel veranderd. Zo is Partycentrum Morshuis begonnen 
met een café. Inmiddels beschikt het over meerdere zalen, een 
bierkast, slijterij en een evenementenhal. Daarmee houdt het nog 
niet op. Onlangs is de bouw van een serre voltooid, waarmee ze 
meer lunchgasten kunnen ontvangen. Daarnaast is er een nieuwe 
bedrijfstak ontwikkeld gericht op outdoor events. Edward en Olga 
Morshuis zitten telkens vol nieuwe ideeën waardoor Partycentrum 
Morshuis inmiddels een levendig bedrijf is, dat erg bekend is in 
Albergen en omgeving. De organisatie Morshuis is onderverdeeld 
in vier bedrijfstakken. Het Café, Zalencentrum, Partyservice en 
Outdoor Events.
Café Morshuis heeft een goedlopend café. In 2003 stonden ze zelfs 
in de Top 10 van Nederlands Beste Café en in 2010 had het weder-
om een toppositie in de Top 100. Het beschikt over een exclusieve 
bierkast waar men maar liefst uit 100 verschillende biersoorten 
kan kiezen.
Zalencentrum Morshuis beschikt over 3 zaalgedeeltes die samen 
te voegen zijn, 1 kleine ruimte voor feesten en 1 evenementenhal. 
Bij Zalencentrum Morshuis kunnen tevens huwelijksvoltrekkin-
gen plaatsvinden. Verder worden de zalen veel gebruikt voor hu-
welijks-, thema- en bedrijfsfeesten. Partyservice Morshuis verzorgt 
catering in vele soorten en maten. Naast de catering aan huis ver-
zorgen ze ook de catering bij grote evenementen. 
Outdoor Events: In samenwerking met Twenthe Outdoor organi-
seert Morshuis spectaculaire events op maat. Of het nu gaat om 
bedrijfsuitjes, teamfeesten, familiefeesten, vrijgezellenfeesten tot 
vriendenuitjes... Niets is te gek!

Dat Partycentrum Morshuis maatschappelijk betrokken is mag 
duidelijk zijn. Edward en Olga sponsoren verschillende sportclubs, 
organiseren grote en succesvolle evenementen en daarnaast speelt 
een groot deel van het sociaal leven binnen Albergen zich af bin-
nen hun café. En dat is nu juist waar de heer Morshuis, Edward’s 
vader ook voor staat: maatschappelijke betrokkenheid. De heer 
Morshuis heeft jaren de touwtjes in handen gehad bij Morshuis, 
maar heeft dit nu overgedragen aan zijn zoon en schoondoch-
ter. Veel dingen zijn veranderd: Tegenwoordig heeft Morshuis een 
website en doet het mee aan social media. “In onze tijd hadden 
we niet eens een computer” zegt de heer Morshuis. “Wat echter 
niet is veranderd is het sociale contact dat je met klanten hebt.” 
Het contact met de jeugd vindt de heer Morshuis belangrijk. “Jon-
geren moeten hun verhaal kwijt kunnen en gezelligheid vinden 
en ergens bij horen. Dat zie je dan in een café gebeuren en dat 
vindt ik prachtig”. Ondanks dat de heer Morshuis al een aantal 
jaren niet meer werkt, is hij nog dagelijks te vinden bij Morshuis. 
“Een boer kan tenslotte ook niet zonder zijn stal”, aldus de heer 
Morshuis. Als manusje van alles kan iedereen op hem rekenen 
voor het doen van de boodschappen en alle werk buiten. Zo heel 
af en toe “past” hij nog op het café.
Natuurlijk gaat hij geregeld even langs voor een kop koffie. Met 
carnaval zit hij het liefst “in de keet” voor de administratieve on-
dersteuning, maar vooral ook voor de gezelligheid!

Edward Morshuis
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Lucas IT BV is  sinds 1999 het adres voor al uw computer appara-
tuur en computer systemen. We zijn uniek vanwege ons totaal-
concept in automatisering: van hard- en software tot telecom en 
VOIP en van netwerk- en systeembeheer tot webdesign en hosting. 
Tevens verzorgen we consultancy. Kostenbesparend, efficiënt en 
servicegericht.  Gewoon goed geregeld!
Lucas IT  bestaat momenteel uit meer dan 20 medewerkers. Onze 
klanten variëren van eenmanszaken en particulieren tot aan de 
grotere MKB-bedrijven (en zelfs multinationals) toe.  Het werk-
gebied van Lucas IT is landelijk, maar vooral regionaal gericht 
(Twente). Kortom voor al uw wensen op automatiserings- en tele-
comgebied kunt u bij ons terecht. We kunnen uw totale computer 
en telecom netwerk verzorgen.

Een andere belangrijke pijler binnen ons bedrijf is de internet- en 
webdesign afdeling. Door de jaren hebben er verschillende over-
names plaatsgevonden: MH webdesign, Twente Multimedia BV, 
Communicatiebureau Van Beem en Creatiestudio BV. Met deze 
expertise zijn we ook uw aanspreekpunt voor: communicatie, 
webdesign, vormgeving, internetapplicaties en webhosting. Sinds 
2010 is dochter ‘Het Weemsel B.V.’ opgericht, specialist in strate-
gische internetmarketing (webanalyse / seo / sea) én interactieve 
creatie (logo’s, advertenties, huisstijlen, drukwerk, webdesign). 
Tevens verzorgen we mobiele marketing, QR-oplossingen & mo-
biele apps.
 
Leon en Arjan van Lucas IT vinden dat vele personen en clubs 
binnen Albergen bijdragen aan het maatschappelijk belang. De 

persoon die zij echter graag nog even extra in het zonnetje willen 
zetten is hun vader, Frans. Waarom? Nou, omdat Pa degene is met 
het meest brede takenpakket binnen Lucas IT, zegt Arjan lachend. 
Niet dat dit takenpakket is opgesteld door Leon en mij, nee dat 
takenpakket heeft hij zelf bij wijze van spreken opgesteld en dat 
wordt nog wekelijks verder uitgebreid. 

Frans ziet namelijk overal wel werk liggen. En ziet hij het niet 
liggen, dan zoekt deze onmisbare duizendpoot wel net zo lang tot 
dat hij toch iets heeft gevonden wat “nog wel even moet gebeu-
ren”. Van bladblazen tot schoonmaken, van onderhoud wagen-
park tot koeriersdiensten voor Lucas IT. Je kunt het zo gek niet 
bedenken of Frans doet het, of liever gezegd: heeft het al gedaan. 
“Het zijn de dingen waar je eigenlijk niet direct bij stilstaat, maar 
als het niet zou gebeuren, zouden onze werkzaamheden een stuk 
minder soepel verlopen en zou ons pand er een stuk minder netjes 
uitzien”, aldus Leon
Naast de vele werkzaamheden zorgt Frans ook voor de vrolijke 
noot, waardoor er naast een goed georganiseerde facilitaire en 
technische dienst ook geregeld wat te lachen valt bij Lucas IT.

Arjan en Leon Lucas
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De historie van Fraans Marie begint met een klein café met win-
kel in het voormalig brugwachterswoninkje. De huidige gastheer 
Aloys ging zelf vanaf 1976 meehelpen in het café. Hij was toen 
zestien jaar jong. In 1979 kwam de eerste verbouwing en in 1981 
nam Aloys het bedrijf over van zijn moeder. Vanaf die tijd staat 
het café als “Fraans Marie” ingeschreven bij de Kamer van Koop-
handel. De naam Fraans Marie is afkomstig van de bijnaam van 
Nijhuis: Fraans, en Marie werd eraan toegevoegd omdat zij de 
voormalige caféhoudster was. 

De tweede verbouwing deed zich voor in 1987, waarbij een extra 
zaal en een nieuwe keuken werden gebouwd. 1988 was het jaar 
van een nieuw aangelegde midgetgolfbaan en de kano- verhuur. 
De derde verbouwing dateert uit 1997, dit resulteerde in een nieuw 
restaurant en een uitbreiding van de keuken, waar de eigenaren 
Aloys en Yvonne de scepter zwaaien. In de bediening is Alfred 
Bruns de gastheer. Samen met hun medewerkers proberen zij het 
u naar uw zin te maken!

In 2007 vond de vierde verbouwing plaats. Bij de zaal werd een 
serre aangebouwd. Deze biedt plaats aan 40 personen. Daarmee 
werd de totale capaciteit van de zaal tot 140 personen gebracht. 
Tevens werd het terras uitgebreid naar 170 zitplaatsen, met in het 
midden een speciale uitgifte, waardoor er nog efficiënter gewerkt 
kan worden. Daarnaast werd tussen restaurant, serre en uitgifte 
een nieuwe spoelkeuken gerealiseerd. Al deze verbouwingen ge-
combineerd met gastvrijheid en een prachtige locatie resulteerden 
in 2011 in een 3e plaats in de Nederlandse Terrassen Top 100. 
In de loop der jaren is Fraans Marie de thuisbasis geworden van 
meerdere plaatselijke verenigingen. Zo hebben de klootschieters 

van “KSC ̀ t Kleutke” hier al vanaf 1970 hun clubcafe. Verder biedt 
Fraans Marie onderdak aan vier biljartteams die meestrijden in de 
BOG-competitie. Ook de Albergse motorclub MCA en autocross-
club ACC “de Albercross” hebben Fraans Marie als uitvalsbasis.
Aloys en Yvonne willen graag hun waardering uitspreken over 
“de Jongens van SOWECO”. “In Albergen worden de plantsoenen 
altijd netjes onderhouden, maar eigenlijk staan maar weinig 
mensen erbij stil aan wie we dat te danken hebben” zegt Aloys. 
“Deze jongens verdienen dan ook een pluim, aangezien de inwo-
ners van Albergen ook in weer en wind op hen kunnen rekenen” 
vult Yvonne aan.

Natuurlijk zijn er genoeg mensen die Aloys en Yvonne voor deze 
rubriek hadden kunnen bedenken, echter zijn een aantal men-
sen of verenigingen al eens genoemd in andere edities van het 
Bokk’nblad. Daarom vinden Aloys en Yvonne dat deze kanjers dit 
jaar een welverdiende plek in het Bokk’nblad horen te krijgen! 
Jongens, keep up the good work!

Aloys en Yvonne Nijhuis
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Zoals de naam al doet vermoeden heeft “De Pannenloods” in het 
verleden dakpannen geproduceerd. Het bedrijf ging in 1938 van 
start, onder de naam G. Loohuis cementwerken. Door de speci-
alisatie in dakpannen kreeg G. Loohuis Cementwerken al gauw 
de bijnaam: De Pannenloods. Deze bijnaam werd uiteindelijk de 
officiële naam.

Het bedrijf kent een veelbewogen historie. Na het overlijden van 
de oprichter in het begin van de jaren zestig, kwam het bedrijf in 
handen van Vriezenvener J. Hemmer, die zich, naast de productie 
van betonwaren, steeds meer ging bezighouden met de handel in 
andere bouwmaterialen. In 1969 werd het bedrijf overgenomen 
door H. Oude Nijhuis (vader van de huidige eigenaren) die al 
vanaf de oprichting in het bedrijf werkzaam was geweest
Midden jaren zestig ging De Pannenloods zich steeds meer bezig-
houden met de handel in bouwmaterialen. Dit ging zo goed dat 
dit de hoofdactiviteit van De Pannenloods geworden is.

Dankzij een flexibele instelling en een uitstekende service is De 
Pannenloods uitgegroeid tot een succesvol familiebedrijf met een 
grote klantenkring van aannemers en particulieren.

Het assortiment is breed en dat geldt zeker voor de sierbestrating. 
Speciaal voor de sierbestrating heeft De Pannenloods een prach-
tig showplein aangelegd. Hierin zijn assortiment, combinaties en 
ideeën optimaal gepresenteerd. Kortom, wilt u bouwen, verbou-
wen of een terras aanleggen, kom dan naar De Pannenloods.

Toen we Bennie Oude Nijhuis vroegen welke teams en welke clubs 
gesponsord worden door de Pannenloods, kwamen we van de re-
dactie al snel tot de conclusie: “wat wordt eigenlijk niet gespon-
sord door de Pannenloods?”.
Daarom vroeg Bennie, de President van de Alberger Bokke en de 
Pannenloods ons even geduld te hebben, zodat hij deze kwestie 
toch even in de groep kon gooien bij zijn oudste zoon Ivan. Na 
een kort maar grondig beraad kwamen Bennie en Ivan tot het 
unanieme besluit dat het 2e van De Tukkers toch echt een plekje 
in het Bokk’nblad van 2012 hebben verdiend. 
Bennie en Ivan zijn bijna iedere zondag langs te lijn te vinden als 
“hun jongens” moeten voetballen. Bennie als leider van het 2e 
elftal en Ivan als rechterhand van Bennie. Kortom: deze twee he-
ren zijn de drijvende kracht achter het succes van Tukkers 2. Maar 
vergeet ook Elly, Bennie’s vrouw niet!: zij maakt het voor Ivan mo-
gelijk om ook bij bijna elke uitwedstijd aanwezig te zijn. Op deze 
manier is de hele familie Oude Nijhuis betrokken bij De Tukkers. 
Maar de betrokkenheid is wederzijds zegt Bennie. De jongens van 
De Tukkers zijn ook altijd geïnteresseerd en zijn er ook voor ons, 
wanneer wij ze nodig hebben. Daarnaast is het ook gewoon een 
gezellige bezigheid en stukje quality-time die Bennie, Elly en Ivan 
op zondagmorgen gezamenlijk hebben. Prachtig toch!
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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 deze sponsoren!

Ook dit jaar hopen we weer veel loopgroepen en praalwagens te begroeten in onze optocht. Voorlopig loopt het uitstekend met de 
inschrijvingen. Door de nieuwe route meent de vereniging dat de organisatie vlekkeloos zal verlopen.Deze optocht is, zoals u reeds hebt 
begrepen, 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. Contactpersoon voor de sponsorcommissie is 
Lilian van de Bunt, beter bekend als de vriendin van Arjan, telefoonnummer 06-51638529.
Wilt u meer weten over adverteren in het Bokk’nblad dan kunt u contact opnemen met Miriam Wesselink telefoonnummer 06-10087480.

Super Hoofd Sponsoren
Morshuis Café - Zalencentrum

Lucas IT

De Pannenloods Bouwmaterialen

Co-Sponsoren
Haarhuis Bouwbedrijf

Fraans Marie Café Restaurant

Bokk’n veur ’n lintje
Art Hoveniers

Bekhuis Spuitinrichting

Koopman Assurantiën

Brudas Groente en Fruit

Bouwbedrijf B & K

Klumpers Installatie

Maurice Oude Geerdink Tegelzetbedrijf

Bossink Techniek

Letteboer  Autoservice  Harbrinkhoek

Combibouw Almelo

Scholte op Reimer Aannemersbedrijf

Bouw Team Oost

T.Z.B. Tegelzetbedrijf

Marcel Schouten Kaashandel

Tuincentrum De Marke

The Pine Apple Meubelmakerij

Nieuwkamp Natuursteen 

Itmundi Internet

Voortman Autobedrijf

Fotostudio Frank Visschedijk

Elshuis Kuikenbroederij

Ten Velde Poelier

Regiobank Harbrinkhoek

Busscher Assurantiën

VakantieXperts – Harbrinkhoek

Berkhof Optiek – Almelo

Ter Mors Wonen

Broekhuis Autodemontage bedrijf

Kemperink Bouwbedrijf/Houthandel

Theo Sonder Auto’s

Lammerink Vrook Installatie bedrijf

Tijhuis Partyservice

Wissink Schilders

Combiglas  Geesteren

Hondenschool de Roedel

Tassche Staalbouw

Bavo Opleidingen

Hofhuis Schoenen – Tubbergen

Alberink Autoschadebedrijf

IBZ





    

















































Landelijke ligging in het hart van Twente

Diverse sfeervol ingerichte zalen

Vriendelijke en professionele bediening

Goede bereikbaarheid en royale 
parkeerplaatsen

    

















































Landelijke ligging in het hart van Twente

Diverse sfeervol ingerichte zalen

Vriendelijke en professionele bediening

Goede bereikbaarheid en royale 
parkeerplaatsen

snelheid en kwaliteit tegen vriendelijke prijzen
Hulsbrookstraat 7 - 7665 CE  Albergen • Tel. 0546 - 442029 - Fax 0546 - 442263 • E-mail: horstman.kunststoffen@wxs.nl

KUNSTSTOFFEN
HORSTMAN

KUNSTSTOFFEN
HORSTMAN

JuMar
Bezorgdiensten & Folderverspreiding

 

 Het Midden 3 - Albergen
 Telefoon: 0546 - 441972
 Telefax: 0546 - 441982



-  Dit jaar is de optocht op zondag 12 februari. Het startsein 
wordt om 13.30 uur gegeven aan de Gentiaan.

-  Men wordt dringend verzocht om de route autovrij te 
houden!

-  De optocht duurt tot ca. 16.00 uur. Daarna wordt het 
feest door de plaatselijke horeca voortgezet. 

-  Rond 11.00 uur wordt begonnen met de jurering van de 
wagens en deelnemers

-  De optocht zal de volgende (nieuwe!) route afleggen: De 
Gentiaan, Veenpluis, Moutmolen, Molendijk, Benne-
kerstraat, Oude Schoolstraat, Hinvertsweg, Geert Groote 



straat, Hoofdstraat, Zenderseweg, De Dijnsel, De Hagen, 
De Gagel, Kapittelhuisstraat, Hobergenstraat, Philippus 
Robbenstraat.

Het aanrijden en opstellen gaat dit jaar als volgt:
Kleine en grote wagens: aanrijden via Ootmarsumseweg, 
Brakenweg, Weemselerweg en opstellen tot aan de Genti-
aan.
Kinderen: opstellen op de Mösbrink
Muziekkorps: opstellen op de Mösbrink (parkeren bij de 
ijsbaan aan de Weemselerweg)
Reclame wagens: aanrijden via Weemselerweg, Tormentil, 
de Mösbrink en opstellen tot aan de Gentiaan.
Loopgroepen, paren, eenlingen: opstellen op de Mösbrink
Prinsenwagens: aanrijden via Weemselerweg en opstellen 
tot aan de Gentiaan.

-  De prins zal direct na de optocht de prijzen bekend ma-
ken. Dit gebeurt voor de kinderen op het kerkplein en 
voor de wagens op de straat voor café Morshuis.

-  De muziekkorpsen Concordia en Levenslust spelen er 
weer flink op los.

-  De Albergse Prinsen zullen vanaf hun wagens het defilé 
afnemen in de Hobergenstraat. 

-  De volgende dag, bij droog weer, zal de gemeente de 
straten weer komen vegen. De aanwonenden worden 
verzocht alle versierselen in de goot te vegen. Dan wordt 
het netjes opgeruimd.

-  Dweilorkesten in alle soorten en maten zijn ook dit jaar 
weer van harte welkom om in de gezellige optocht van 
Albergen mee te lopen.

-  Versierde huizen en straten geven de optocht een nog ge-
zelliger aanzicht. Bovendien zijn daar mooie prijzen mee 
te winnen. Jurering tussen 10.00 en 11.00 uur. Elders in 
dit blad valt daar meer over te lezen.

-  Vergeet niet... met uw duit kan de Albergse optocht 
vooruit!

-  Deelnemers, let op: er zijn strenge regels gesteld aan het 
gebruik van alcohol. Deze kunt u lezen op de site www.
albergerbokke.nl

-  Meedoen met de optocht? Opgave voor de optocht kan 
via het digitale inschrijfformulier op bovengenoemde 
site.



Wagenkeurings-
commissie

p r o a t

De optocht in Albergen is de prelude van het carna-
val. Eigenzinnig en uniek als Albergen zelf en dus een 
week eerder. Dat kan leiden tot problemen: zo is de 
populariteit om deel te nemen zo groot geworden dat 
regels nodig zijn. En bovendien een andere route om 
lange ‘pauzes’ te voorkomen. Tijd voor een gesprek in 
het kader van de rubriek Borrelproat. 

Op een gure donderdagavond toog de redactie van 
Borrelproat naar café-restaurant Fraans-Marie en we-
ken daarmee voor de eerste keer af van de vaste Bor-
relproat-tafel bij residentie Morshuis. Reden hiervoor 
was de vergadering van de Optochtcommissie die 
hier gehouden werd. Na dit carnavalesk overleg op 
hoog niveau -de lachsalvo’s waren niet van de lucht-  
was het onze kans om de heren Walter Lansink en Jos 
Kuipers eens nader aan de tand te voelen en ingewijd 
te worden in de rituelen van de keuringscommissie.
Naast genoemde heren maken ook Johan Fleerkotte, 
Ben Groothuis, Alfons Elshuis, Theo Velthof en Frans 
Rikmanspoel deel uit van dit toch wel bonte en selecte 
gezelschap.  Walter is een oude rot in het carnavals-
vak en al veertien jaar lid van de Optocht- en keurings-
commissie. Daarvoor al was hij mede-oprichter van 
Jeugdcarnavalsvereniging De Bokk’n Hörnkes. Jos 
deed zijn intrede in carnavalsland in 2005 toen hij als 
Prins Jos de scepter zwaaide over het Bokk’nlaand. 
Daarna trad hij toe tot de Optocht- en keuringscom-
missie.

Regels en richtlijnen
nodig
In de beginjaren van de Albergse optocht waren er 
nauwelijks regels waar de deelnemers zich aan moes-
ten houden. ‘ In principe kon elke wagen met een coni-
feer en een kratje bier op de wagen meerijden’, aldus 
Jos. ‘Maar vanaf 2002 kwam eigenlijk de ommezwaai’, 
vertelt Walter: ‘Toen hebben we bepaald dat we meer 

voor kwaliteit dan kwantiteit wilden gaan en werden er 
regels en richtlijnen uitgeschreven waaraan de poten-
tiële deelnemers zich moeten houden, ook op verzoek 
van gemeente en politie’.
Dit gaf in het begin best veel protesten, omdat men dit 
eenvoudigweg nog niet gewend was. Nadat iedereen 
inzag dat dit de kwaliteit van de optocht verhoogde, 
verstomden de protesten en gingen de wagenbou-
wers enthousiast aan de slag met de nieuwe regels.
Walter legt uit dat de procedure eigenlijk heel eenvou-
dig is: ‘Deelnemers kunnen zich aanmelden tot een 
bepaalde sluitingstermijn. Daarna volgt een eerste 
keuringsronde,  dit jaar op 28 januari. De wagens moe-
ten netjes, ordelijk en veilig zijn. De meeste wagens 
worden de eerste keer goedgekeurd, af en toe moet 
een tekst aangepast worden, een betere aankleding 
of een andere kleurencombinatie worden gebruikt. In 
dat geval volgt er na veertien dagen een herkeuring 
en wordt er gekeken of de aanwijzingen van de keu-
ringscommissie zijn toegepast. Dan volgt het defini-
tieve oordeel. Als laatste moeten de wagenbouwers 
een verklaring ondertekenen dat het voertuig veilig en 
verzekerd is. Daarna krijgt men het felbegeerde start-
nummer en is deelname een feit’. 

Tactvol optreden
Op de dag van de optocht wordt tenslotte nog geke-
ken naar twee belangrijke criteria. ‘Deelnemers met 
buitensporig veel drankgebruik en/of geluidsoverlast 
doen niet mee voor de prijzen en kunnen zelfs uit de 
optocht gehaald worden’, waarschuwt Jos nog maar 
eens. Jos en Walter snappen ook wel dat je bij begin-
nende wagenbouwers de lat niet te hoog moet of kunt 
leggen, omdat ze anders direct afhaken. De Sjikke 
Bök zijn bijvoorbeeld klein en eenvoudig begonnen, 
maar zijn inmiddels uitgegroeid tot serieuze kandida-
ten voor de hoofdprijzen. In de volksmond noemt men 
dit ‘tactvol optreden van de keuringscommissie’.
Beide heren worden bijkans lyrisch als ze vertellen 



over hun bezoekjes aan de wagenbouwers.’ Je wilt 
niet weten met hoeveel liefde er aan de wagens wordt 
gebouwd en ook hoeveel tijd en geld dit kost. Daar 
weegt geen prijzengeld tegenop, ook niet in Olden-
zaal. Als je bijvoorbeeld kijkt bij grote verenigingen als 
De Kroegtijgers, De Oranjewijk of De Venfluiters dan 
besef je pas hoe ontzettend veel techniek er in die wa-
gens wordt toegepast. Om nog maar te zwijgen over 
de vele tenues die nodig zijn voor de alsmaar groter 
wordende loopgroepen’.

Buiten schilderen 
De discussie over gekochte wagens gaan beiden ook 
niet uit de weg. ‘In Albergen wordt geen onderscheid 
gemaakt bij het toekennen van de prijzen tussen ge-
kochte wagens, onderdelen daarvan of wagens die 
helemaal zelf zijn gebouwd, simpelweg omdat het 
lang niet altijd goed te constateren valt. Wij maken na-
melijk ook geen onderscheid als we kijken naar de be-
schikbare faciliteiten. De Siepeljonkers uit Ootmarsum 
bijvoorbeeld hebben een prachtige verwarmde werk-

plaats met de meest ideale faciliteiten en gereed-
schappen waar een ander bij wijze van spreken buiten 
in de kou staat te schilderen met handschoenen aan’, 
aldus Jos.
Tenslotte vertellen beiden nog even over de nieuwe 
route die komend jaar in gebruik wordt genomen. 
‘Vorig jaar verliep het niet helemaal vlekkeloos:  door 
de vele bochten en obstakels konden met name de 
grote wagens niet opschieten. Hierdoor ontstond er 
een kop-staart situatie zodat de eerste wagen al bin-
nen was, terwijl de laatste nog moest vertrekken. Een 
scenario met minder wagens werd door de Leden-
vergadering van tafel geveegd. Er moest een nieuwe 
route komen met langere, rechte stukken voor betere 
doorstroming. Deze is gevonden in de Braken-weg en 
de Weemselerweg, waarna al snel wordt doorgereden 
op de Molendijk. ‘Dit moet de problemen van vorig jaar 
oplossen’, voorspelt Walter.
De redactie wenst hun veel succes en wijsheid toe met 
keuren en spreken de wens uit nog lang te mogen ge-
nieten van een kwalitatief hoogstaande Albergse op-
tocht!
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Tijden van ‘conifeer 
en kratje bier’ 
       zijn voorbij



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traditioneel tegelzetbedrijf in een modern jasje. Kwaliteit in combinatie met een totaal pakket 
van leveren en aanbrengen van tegels & sanitair. Open staan voor vernieuwingen, inspelen op 
nieuwe ontwikkelingen en extra aandacht voor het verlagen van de kostprijs behoren tot de 
kern activiteiten. In totaal zijn er 14 fulltime medewerkers werkzaam. 
 

Kom gerust eens langs om onze showroom te 
bewonderen. 

 
In de diverse showroomopstelling & tegelkasten zijn in totaal meer dan 3000 typen tegels te 
bewonderen. De nadruk ligt daarbij op een uitzonderlijk grote collectie vloertegels. 
 
 
 
 

 Ruime showroom (400m2) met meer dan 3000 typen 
tegels & natuursteen 

 Persoonlijk & praktisch advies over inrichting van 
sanitaire ruimten 

 Team van 13 ervaren tegelzetters in zowel nieuwbouw 
als renovatie 

 Vrijblijfende en tevens concurrerende prijsopgaaf 

Onze Reisgids 2012 is uit!
Met schitterende Steden- Vakantie en Kerstreizen.
Voor het eerst is er ook een vliegreis opgenomen. 
U ontdekt dan het prachtige Bloemeneiland 
Madeira met continue begeleiding (vanaf uw 
opstapplaats in Twente). Uiteraard ontbreken ook 
de succesvolle traditionele èn nieuwe reis-
bestemmingen niet.
Vraag de gratis Reisgids aan of dowload deze  
van onze website:  www.terbeekreizen.nl
   

Dagtochten 2012:
   

            Skiën / Wandelen in Winterberg   €  29,50
            Goed verzorgde pistes voorzien van sneeuw-
            kanonnen, moderne stoeltjesliften, vele lang-
            laufloipes; Winterberg heeft het allemaal !
            Elke vr. & za bij voldoende sneeuw/deelname.
   

Musical Soldaat van Oranje 24/2, 18/3, 1/4 rang1 € 122,- / rang 2   € 110,-
       

Huishoudbeurs 2012  18/2, 20/2 tot en met 25/2  Incl. entree    €   33,-
òf Winkelen in Amsterdam   18/2, 20/2 tot en met 25/2       €   20,-
   

Floriade  21/4, 24/5, 2 /6, 18/7, 23/8, 21/9 Incl. entree       €   45,-
Floriade Extra 28/4, 8/5, 6/6, 6/7, 8/8, 12/9 Incl.ontbijt, entree,diner  €   73,-  
   

Volendam & Marken 25/4, 23/5, 19/6, 26/7, 15/8, 13/9, 25/9, 10/10 
Incl. royaal ontbijtbuffet, gids in Voldendam, boottocht en diner.   €  62,50
   

0

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



Iedereen die de carnavalsoptocht bezoekt kent het 

wel. Zo halverwege komt de geluidswagen voorbij en 

uit de opgebouwde speakers klinkt het “Met 
uw duit kan de optocht vooruit!”. Met uw 

duit? Dat schijnen ook veel kinderen te denken want 

al snel klink het: “papa, wat is een duit?” En daar sta 

je dan als ouder… Met honderden knallende decibel-

len die het schier onmogelijk maken om überhaupt te 

praten moet je dan een kind uitleggen wat een duit is. 

En áls je, over het oorverdovende 
lawaai heen schreeuwend, duidelijk maakt dat 

het een oude munt is, dan krijg je meteen de vraag 

of dat dan niet de gulden was. Ondertussen is de ge-

luidswagen en de bijbehorende loopgroep al voorbij 

en zit de spreekwoordelijke duit nog stevig in je por-

temeknip. Of dát nou de bedoeling was…? En laten 

we eerlijk zijn. Het is toch ook vreemd. Over de gul-

den mag je niet meer praten want we hebben nu de 

euro. Tenminste, dat is wat ik altijd te horen krijg als ik 

nog weer eens de vergelijking met de gulden 

maak. Maar we hebben wel, anno tweeduizend x, een 

slogan over de duit! Natuurlijk, ik begrijp het, het rijmt 

lekker. “Met uw duit, kan de optocht vooruit”. Maar 

daarin zit ‘m nou net de kneep. Want vooruit ging de 

optocht de laatste jaren ook al niet! Hoe hard er ook 

werd gegooid met de duit, de optocht ging elk 

jaar steeds minder vooruit!  Hoe groter de optocht, 

hoe slechter het liep. Het werd “Ook met uw duit, 

komt de optocht niet vooruit”. 

Gunstige bijkomstigheid is wel dat de ontstane “kop-

staart botsing” tussen het begin en het eind van de 

optocht geen schade veroorzaakte. Zoveel gang zat 

er toch niet in. En dan die gaten tussen de 

wagens! Soms zo groot dat de Titanic er met gemak 

een rondje in kon draaien. Dit tot grote ergernis van 

het publiek dat er het afgelopen jaar op een goed 

moment massaal de brui aan gaf en naar huis ging. 

En eerlijk gezegd was ik degene die voorop liep. Er 

zijn grenzen! Een oud Twents spreekwoord 

luidt: “Wel bloaz’n wil, kan de mel nig binn’n hooln”. 

En het lijkt of de organisatie dat nu beseft. Want dit 

jaar wordt het anders aangepakt. Er is een nieu-
we route, een nieuwe startopstelling en 

een nieuwe aanpak! Ik ben er blij mee en het maakt 

me weer enthousiast. Want we willen weer trots zijn 

op ‘onze’ optocht. Hopelijk zorgt deze vernieuwing 

voor een nog beter image en veel publiek. Publiek dat 

komt voor een mooie optocht maar tegelijkertijd ook 

een flinke duit - ja daar is ie weer - in het zakje kan 

doen. En als we toch bezig zijn met vernieu-
wen… misschien is een nieuwe slogan dan ook 

een goed idee en gaat die ouderwetse duit er einde-

lijk eens uit. Want de optocht moet vooruit!



Daar gaan we dan op het oude fietsje 
richting Miets voor een langverwacht 
interview met de Sjikkebökke. Een groep 
fanatieke jongelingen met een eigen idee 
over Carnavalvieren.
En zoals het zich gaandeweg laat aanzien 
tijdens dit interview is die visie helemaal 
zo gek nog niet.
Wat vijf  jaar geleden begon als een 
kwajongensdroom, krijgt steeds meer 
vaste voet in aarde. Dé realisatie van een 
Albergse wagenbouwvereniging met 
eigen loopgroep.

Wijsheid uit de kan…
Aan de bar, tijdens het nuttigen van het 
nodige gerstenat is het idee begonnen. 
Iemand riep: “Wie goat met doon an de 
Optocht”. 
De vraag was alleen nog hoe? 
Maar na lang disselen en drinken kwam 
de wijsheid uit de kan. Als loopgroep, 
een man of  achttien verkleed en daarna 

lekker feestvieren in de tent. De koe werd 
bij de hoorns gevat en Carnavalsvereni-
ging de Sjikkebökke was geboren.
Het feestvieren hadden ze het eerste jaar 
onder de knie gekregen. Het beviel, dus 
werden de plannen verder uitgewerkt en 
werd er over het volgende Carnavalssei-
zoen nagedacht.

Verplichte contributie en
wagen verzopen.

Want nu moest er natuurlijk wel een 
praalwagen komen!
Maar waar haal je een Carnavalswagen 
vandaan? Hoe gaat het met de financiën? 
Wat doen we met de muziek? Er werd 
besloten om de organisatie iets beter op 
poten te zetten en zodoende werd er een 
ledenlijst gemaakt en een contributiever-
plichting opgelegd.
11 euro en 11 cent moest er per maand 
betaald worden. Een penningmeester 
en een secretaris werden aangesteld. 

“Iedereen heeft bij ons evenveel te vertel-
len. Met achttien man is dat ook goed te 
doen. Bovendien zijn we allemaal kame-
raden van elkaar, dus de lijntjes zijn kort 
en we willen allemaal maar één ding… 
Carnaval vieren!”, zegt Dennis Bake.

Het tweede jaar van hun toen nog 
Carnavaleske dollemansrit, bracht hen 
een omgebouwde SRV wagen. Verkleed 
als holbewoners bepakt met kookpotten 
en wat oude dinosaurusbotten deden zij 
mee in de optocht.

Sjikkebökke
Wagenbouw Albergen,meer vaste voet in aarde



Hun trofee: de eerste prijs onder de 
categorie Albergse Wagens. Opbrengst 
honderd euro.
“Op zich geen grote prijs, maar wel een 
doekje voor het bloeden. Het voordeel 
is dat je geen hoofdbrekens hebt om het 
geld te verdelen. Een rondje en de prijs 
was verdeeld.”, lacht David Keemers. 
“Maar het was wel een aanmoedigings-
prijs. Dit kon beter en smaakte naar 
méér”.
“In het derde jaar hebben we een andere 
wagen aangekocht. We hadden een 
brandweerwagen gespot op het inter-
net. Klundert in Zeeland daar moest die 
worden opgehaald. We waren zes uur 
onderweg en deden negen uur over de 
reis terug. Onderweg hadden we nog de 
nodige panne en door een niet te slimme 
remmanoeuvre bij de pont was de wagen 
bijna voortijdig verzopen”, aldus David.
Hij vervolgt: “Dan begint het echte werk 
pas. Schuren, oplappen, repareren en 
spuiten. Zo’n grapje kost je dan ook nog 
eens een aardige duit. Alhoewel we niet 

anders kunnen zeggen dat we geweldige 
sponsoren hebben die ons half  staan.”
Dennis vult aan: “Dat jaar hebben we 
ook zelf  een muziekinstallatie gekocht. 
10 ruggen verder en je kunt een eigen 
feestje bouwen. Dat hebben we trouwens 
ook gedaan. Henk Wijngaard hebben we 
uitgenodigd en we hebben zelfs een eigen 
CD gemaakt met daarop het Sjikkebökke 
lied. 1200 CD’s hebben we laten persen. 
Er kwam zelfs een professioneel producer 
uit Friesland. Die heeft zich helemaal slap 
gelachen. Hij dacht dat hij met een aantal 
professionele zangers te maken kreeg. 
Maar onze ploeg kent geen baritons of  
tenoren, wij zingen als het Kanon van 
Grolsch. Hard en schor. Dus die droom 
hebben we hem snel ontnomen. Na de 

eerste noten gaf  hij het dirigeren op. 
Kortom, door de slechte verkoop zijn 
we er eigenlijk bij ingesprongen, maar 
het avontuur hadden we voor geen cent 
willen missen. Waar die CD’s gebleven 
zijn? Ik wil het me zelfs niet herinneren”, 
lacht Dennis.

Koen Lubbers, alias de 4-pitter verteld: 
“Dat jaar waren met zo’n 22 man. Ver-
kleed als brandweerman. We haalden de 
7de prijs voor praalwagens in Albergen, 
wederom de Albergse prijs voor wagens 
en verder werden we 7de in Geesteren en 
4de in Tubbergen. 
Naast het prijzengeld denk ik dat we per 
persoon duizend euro hebben bijgelapt. 
Geen kattenpis. Maar nu hadden we wel 
de beschikking over een eigen geluidsin-
stallatie en die kan jaren mee. Huren is 
ook maar een duur akkevietje. 
Uiteindelijk hebben we de wagen door-
verkocht aan een vereniging in Eupen, 
België. Dat levert dan weer wat geld op 
voor de aanschaf  voor de nieuwe wagen 
voor het volgende jaar.”

Harde kern kent
geen baasjes…

Dennis Bake, Koen Goossen, David 
Keemers, Koen Lubbers, Joost oude 
Lenferink, Tom Potijk, Jordy en Mark 
Evers, Nick Velthof, Jordy Morskief, 
Daniël Wesselink, Tom Wolters, Thomas 
Broekhuis, Emiel Stroot, Peter Klumpers, 
Marc Bouhuis, Thijs Mensink, Ron en 
Nick Benerink, Ruben, Hans en Maik 
Kemerink, Jasper Mensink, Sven Evers, 
Kevin Weerink, Christiaan Brama, Ron 
Elferink, Lars Evers en Roy Kleijssen 29 
mannen van het eerste uur. Zij vormen 
het kloppend hart van de Sjikkebökke.

Elke eerste donderdag van de maand ver-
gaderen ze in hun Residentie Miets. De 
contributie is nog niet verhoogd, maar de 
harde kern zorgt er gezamenlijk voor dat 
de tekorten in de kas worden aange-
vuld onder het motto: ieder lid is gelijk. 
Deze jongens kennen geen hiërarchie of  
baasjes!

Er wordt na de nodige koffie een rondje 
ingedaan door de uitbater van Miets. Ap-
plaus! Lekker, een biertje. Ben inmiddels 
murw van het vragenvuur. Tegenover 
mij zitten opgeschoten knapen met grijze 
fleecevesten. Bedrukt met het logo van 
de club en hun vaste slogan: “Mooi dat ‘t 

zo kan, jammer dat ’t zo mot”.
Hun handen zitten vol met verf, af  en toe 
prijkt er een blauwe ingescheurde nagel 
aan de noeste werkhanden. Duidelijk 
de bijkomstigheid van een uitgeschoten 
hamer. De neuzen rood van de kou, maar 
met een flinke grijns op hun gezicht. Dit 
zijn jongens die niet vervaard zijn voor 
een uitdaging. Ze gaan niks uit de weg!

“Vorig jaar hebben we de pakken en de 
wagen gekocht in Breda. We zijn er twee 
dagen mee onderweg geweest. Tjonge, 
onderweg knapte de dissel van de wagen. 
Panne dus! Het was duidelijk te zien 
dat het tractorspatbord door de botsing 
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met de dissel betere dagen had gekend. 
Daar sta je dan gestrand midden op de 
openbare weg. Er zat niets anders op dan 
de kar weer in elkaar te lassen. Ja, je kunt 
van alles meemaken. 
Het gevaarte was 4.30 meter breed dus 
we konden alleen stapvoets rijden. Menig 
chauffeur die het gevaarte op zich af  
zag komen dook links of  rechts de berm 
in. Het was serieus groot vervoer. Maar 
uiteindelijk zijn we toch veilig thuis be-
land.”, aldus Koen Goossen, alias Charlie.
“Ook hebben we opnieuw geïnvesteerd 
in de muziekinstallatie en die is wat ons 
betreft niet alleen verbeterd, maar hele-
maal optimaal.
We werden 7de in Albergen, 11de in 
Geesteren en haalden de 2de prijs voor 
de praalwagens in Borne. De loopgroep 
bestond uit 30 mannen en 5 vrouwen”, 
zegt Dennis terwijl hij zijn keel smeert 
met een slok appelsap.

14 motoren
alles beweegt…

“Dit jaar hebben we de boel omgegooid. 
We hadden hang naar meer prestatie. 
Dit jaar willen we graag de mensen uit 
Albergen betrekken bij ons project. De 
eerste vier jaar zagen we als een leer-
proces, maar we hebben nu het gevoel 
dat we een volwassen bouwgroep zijn 
en hebben een duidelijke visie. Wat al 
jarenlang kan in Geesteren en Reutum 
moet nu hier maar eens van de grond 
komen. Dus hebben we een oproep voor 
gezellige, enthousiaste mensen voor 
de loopgroep in Op en Rond de Essen 
geplaatst. Tot nu toe hebben we al aardig 
wat animo. Het is mooi dat je ziet dat het 

dan ook beloond wordt. Niet dat we nu 
meteen met honderden mensen willen 
lopen, maar onze insteek is zeventig tot 
negentig mensen. Dan heb je toch al 
een behoorlijke loopgroep. Volgend jaar 
kijken we dan wel weer verder.
We hebben een wagen aangekocht met 
het thema “Een knipoog naar de Bouw-
wereld”.
Past prima bij de prinsen van dit jaar, 
toch?
Er zitten maar liefst 14 motoren op de 
wagen en alles draait en beweegt. Te 
gek!”, aldus David Keemers.
Hij vervolgt: “Het kost een aardige duit, 
maar dan heb je ook wat. Bovendien 
hadden we nog wat geld in kas dus we 
dachten, vooruit met de geit… of  Bok!”.
Koen Goossen neemt het woord over: 
“We bouwen elke dinsdag en donderdag 
in de loods van Poppink. Mensen die wil-
len komen kijken zijn van harte welkom. 
Willen ze de handen uit de mouwen 
steken, dan hebben we dat natuurlijk nog 
liever. Maar niets moet!
We hebben namelijk een planning 
gemaakt over het polyesterplakken, het 
lassen, het aanpassen van de ombouw, 
noem maar op. We zijn er zeker drie 
maanden mee bezig. Het is flink de han-
den uit de mouwen steken anders komt 
het niet op tijd af. Want op de dag voor 
de Optocht moet de wagen klaar zijn, 
dan wordt hij gedoopt. Het dopen zal 
muzikaal worden begeleid door dweilor-
kest Boet’n Aodem en Dj Erik Witteveen. 
Altijd een gezellige avond dat dopen. Dus 
ik zou zeker zeggen, mensen komen!
Dit jaar hebben het voornemen om mee 
te rijden in Albergen, Weerselo, Geeste-
ren en Tubbergen. Maar we zijn nog in 
overleg met de Bokk’nhörnkes. We pro-
beren ons schema een beetje aan elkaar 
aan te passen. Het is toch gezelliger wan-
neer je met z’n allen gaat.”, aldus Koen.

Opgave:
“Het Bokk’nblad komt uit wanneer de 
deadline voor het inschrijven al gepas-
seerd is, dat is wel jammer. Maar mensen 
die nog mee willen doen kunnen het 
altijd proberen. Misschien dat we nog 
wel een aantal pakken over hebben of  dat 
we er nog een aantal kunnen bestellen. 
Laat ze maar contact met mij opnemen”, 
aldus Dennis Bake.
“Kun je ook voor ons regelen dat de 
sponsoren genoemd worden?”,vraagt 
Dennis?
Natuurlijk kunnen we dat. 

Carnavalsvereniging De Sjikkebökke 
dankt de volgende sponsoren van harte.

Loonbedrijf  Poppink – Autospuiterij Bek-
huis – Marcel Thijhuis Catering - Eetcafé 
Cafetaria Miets – en alle co-sponsors die 
hun af  en toe in natura voorthelpen of  af  
en toe een donatie in de verenigingskas 
doen.
Verder aan alle mensen die zonder belang 
mee helpen. Waaronder even met naam 
vermeld: Henkie Maathuis en Gerald 
Kemperink voor al hun transport- en 
kraanwerkzaamheden. “Mensen met een 
hart van Goud”, aldus de mannen van 
Carnavalsvereniging De Sjikkebökke.

Wagenbouwers Albergen
keiharde realiteit…

Carnavalsvereniging De Sjikkebökke, wie 
had het gedacht dat die jongens nog eens 
hun wilde haren kwijt zouden raken en 
bloedserieus het vak van wagenbouwers 
zouden ambiëren.
Vijf  jaar geleden was dit haast ondenk-
baar nu is het keiharde realiteit.
Hoe de Sjikkebökke zich zullen manifes-
teren de komende jaren? De wagenbouw 
staat niet meer in de kinderschoenen, 
en, zo vertellen de mannen, hun vol-
gende stap is meedoen aan de Verlichte 
Optocht. Wij houden de vingers gekruist 
en wensen jullie het allerbeste. Geweldig 
gedaan heren!

vo
or

 o
pg

av
e 

20
13

 k
un

t 
u 

te
re

ch
t 

bi
j 

ch
ri

St
ia

an
 b

ra
m

a 

te
l.

nr
.: 

06
-1

36
68

97
1



 

T SHEO ONDER
Auto's

A
L

B
E

R
G

E
N

Eenhuisstraat 10, 7665 PZ  Albergen

Tel.: 0546-442766  Fax: 0546-442565

 

Rietmeijer 
Tegelzetbedrijf 

 

www.theosonder.nl

H.J. Nijhuis

Walboersweg 9, 7615 NL  Harbrinkhoek
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‘Wie neemt 
Brand bier 
en vlammetjes 
mee’

Humor 
en 
nuchterheid
tekenen 
Rob Kuipers

Iedere ouder kent de angst dat je kind iets zal 
overkomen. De angst die ons tot allerlei aan-
passingen beweegt, zodra de kleine begint te 
kruipen. Gevaarlijke schoonmaakmiddelen 
gaan in de bovenste kastjes en stopcontac-
ten worden voorzien van afdekplaatjes. We 
plaatsen traphekjes, zetten de deurklinken 
omhoog en dempen desnoods de vijver. 
Maar hoeveel preventieve maatregelen we 
ook bedenken, een ongeluk uitsluiten kunnen 
we nooit. Kleine kinderen willen de wereld 
ontdekken en daarin zijn ze onberekenbaar. 
Iedereen kan zich wel enkele hachelijke si-
tuaties voor de geest halen, die daaruit zijn 
ontstaan. De momenten waarin de factor ge-
luk de afloop bepaalt. Vaak hebben we dat 
geluk aan onze zijde, de beschermengel op 
onze schouder. Want: zonder geluk vaart nie-
mand wel.



Humor 
en 
nuchterheid
tekenen 
Rob Kuipers

Rob, het zoontje van Paul en Ans Kuipers, had ruim 22 jaar geleden dat 
geluk niet. Als beweeglijk en nieuwsgierig mannetje van anderhalf, volgt 
hij onopgemerkt zijn moeder naar de berging. Terwijl Ans de wasma-
chine vult, grijpt Rob achter haar rug het snoer van de frituurpan. Was 
het vet niet heet geweest, dan was dit bij zo’n schrikmoment gebleven. 
Een bonzend hart, trillende  benen en mogelijk een buil op het hoofd van 
het kleine ventje, door de vallende pan.
Een broodje kroket bij het middageten heeft echter dramatische gevol-
gen. Het hete vet stroomt over zijn hoofd, armen en borst. In de totale 
panieksituatie weet Ans het verstand nog redelijk helder te houden. Ze zet 
Rob direct onder een koude douche en belt buurman Leo om hulp. Deze 
legt Rob in zijn auto en rijdt in volle vaart naar het ziekenhuis, zich niet 
bekommerend om de kleur van de stoplichten. 
In Almelo kan men niet de hulp bieden die Rob nodig heeft. Hij wordt 
met spoed vervoerd naar het brandwondencentrum in Groningen. Daar 
wordt het koelen vervolgd en legt men een donorhuid op. Dit verloopt 
goed, maar de professor bereidt Paul en Ans voor op de kritieke fase 
die zal volgen. Na enkele dagen zullen verschillende vitale organen de 
enorme belasting niet meer aankunnen. Dit zal leiden tot orgaanfalen, dat 
ook wel als de brandwondenziekte wordt aangeduid. Een dag of vier moet 
Rob vechten voor zijn leven. Nadat hij die strijd gewonnen heeft, vordert 
het herstel gestaag. Van de geplande vier operaties hoeven er maar twee 
uitgevoerd te worden. Al snel is hij weer het vrolijke kereltje en weet hij 
het behandelend en verplegend personeel volledig in te palmen. Regel-
matig treffen zijn ouders hem zittend op de grond aan, omringd door 
ziekenhuismedewerkers. Al die aandacht en verwennerij, heeft natuurlijk 
ook een nadelige kant. Paul trekt dan ook de juiste conclusie: ‘Wie möt 
d’r drok met op hoes an!’
Na acht weken is dat moment gekomen. Een thuiskomst om niet te ver-
geten, de straten waren uitbundig versierd. 

Vele operaties
Waar het ongeluk in het geheugen van Paul en Ans gegrift staat, kan Rob 
zelf zich er niets van herinneren. Maar dat geldt niet voor de vele opera-
ties die nog zullen volgen. Omdat verbrande huid niet meegroeit, zijn er 
regelmatig correcties nodig. Bij het ongeluk zijn rug en benen gespaard 
gebleven. Deze gezonde huid wordt gebruikt voor transplantaties. Nadat 
Rob is uitgegroeid, volgen nog verschillende operaties van cosmetische 
aard. Door de talrijke opnames loopt Rob steeds meer een achterstand op 
school op. Tot groep 5 lukt het hem om op de basisschool in Albergen te 
blijven, daarna moet hij noodgedwongen naar de Schutte’s Bosschool in 
Enschede. Deze school is speciaal bestemd voor langdurig zieke kinde-
ren. Het voortgezet onderwijs volgt hij gewoon op het Canisius in Tub-
bergen en vervolgens rondt hij een BBL opleiding tot constructielasser 
af aan het ROC in Almelo. Sindsdien werkt hij al zo’n zes jaar met veel 
plezier bij ASC, de Albergse Staalconstructie. 

Geen handicap
Rob ervaart de gevolgen van zijn ongeluk niet als een handicap. Hij heeft 
iets te weinig huid in zijn hals, waardoor hij niet goed omhoog kan kijken. 
Ook heeft hij regelmatig last van een rood oog, waarschijnlijk doordat het 
vel rond zijn oog wat te strak zit. Wel lastig ja, maar zeker geen ernstige 

beperking. Mogelijk dat het bij de komende operatie verholpen kan wor-
den en wat Rob betreft is dat dan ook de laatste ingreep. ‘Ik kan eigenlijk 
alles doen, wat ik wil. Heb een leuke baan, voetbal bij de Tukkers, ben 
leider van B1 en ga regelmatig op stap met de kameradengroep.’ 
Van de reacties uit de omgeving trekt hij zich weinig aan. ‘Ik weet niet 
anders dan dat mensen me aanstaren, dat doet me niet zoveel.’ Soms 
gaat het verder, worden er opmerkingen gemaakt. Tot op zekere hoogte 
kan Rob ook daar goed mee omgaan, maar er zijn natuurlijk grenzen. In 
het uitgaansleven is er wel eens een welverdiende tik uitgedeeld door 
hemzelf of één van zijn vrienden.
Voor de psychische gevolgen van het ongeluk heeft Rob begeleiding 
gehad. Ook is hij van jongs af aan mee geweest met het jaarlijkse brand-
wondenkamp. Voor de jongere kinderen duren die kampen een week, 
voor de ouderen is dat een weekend. Pas geleden is hij nog met de groep 
van 18 tot 25  jaar naar de Ardennen geweest. Ze zitten dan ’s morgens 
in praatgroepen bij elkaar, onder begeleiding van een psycholoog. Rob 
volgt deze sessies wel, maar ziet er weinig meerwaarde in. ‘Zo’n psycho-
loog lijkt je alleen maar ziek te willen praten.’ De gesprekken die hij ’s 
avonds met zijn lotgenoten voert, vindt hij veel waardevoller. ‘Met een 
biertje in de hand komen de verhalen los en maken we elkaar sterker. 
Vooraf hebben we al contact met elkaar, overleggen we wie het Brand bier 
en de vlammetjes meeneemt!’ 
Een vast onderdeel van een brandwondenkamp is het bezoek aan een 
openbaar zwembad. ‘Je leert jezelf, in feite, letterlijk bloot te geven. Die 
ervaring heb ik ook gebruikt toen ik naar het Canisius ging. Ik heb toen 
vrijwel meteen voor de klas mijn verhaal verteld.’

Positief denken
Nuchterheid, humor, doorzettingsvermogen. En positief denken. Eigen-
schappen die Rob in de kern beschrijven. In hoeverre het ongeluk deze 
karaktertrekken heeft gevormd, is moeilijk te zeggen. Hij heeft geen ver-
gelijking, weet niet hoe hij voor die tijd was. ‘Al met al denk ik wel dat 
het me sterker heeft gemaakt.’ Angsten heeft hij er in ieder geval niet aan 
overgehouden. ‘Ik vind vuur eigenlijk wel mooi, help ook graag bij het 
paasvuur. En als ik een patatje bak, ben ik ook zeker niet extra voorzich-
tig.’
Op het moment dat ik Rob spreek, wacht hem de achttiende operatie. Hij 
klaagt er niet over, ziet er zelfs niet tegen op. ‘Ik ben er mee opgegroeid, 
weet eigenlijk niet anders.’ De pijn is goed te verdragen en hij weigert 
dan ook steevast de morfine. ‘Van dat spul word ik alleen maar donders 
chagrijnig!’ 
Wel zal hij dit keer vragen om een wat langere opname. Bij de laatste 
operaties heeft hij thuis wat problemen gehad, door afstotingen en on-
derhuidse bloedingen. 

Na afloop loopt Rob met me mee naar de voordeur. Hij vraagt me dan nog 
nadrukkelijk om er niet een al te droevig verhaal van te maken, omdat hij 
zijn leven absoluut niet zo ervaart. Een instelling die indruk maakt. Een 
geschonden uiterlijk, ruimschoots gecompenseerd door een bijzonder 
gaaf innerlijk!
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Fax 0546-442033



Talent voor taal?
Werk dan mee aan het Bokk’nblad
Ziet u zichzelf wel als schrijver, omgeven door een 
gezellige kring van medeschrijvers en creatief ta-
lent? Dan bent u waarschijnlijk diegene die we zoe-
ken! Want het Bokk’nblad heeft altijd behoefte aan 
veelzijdige medewerkers en medewerksters. 
Aarzel niet langer en bel met de volgende contact-
personen:

Marike damhuis
 marike.damhuis@home.nl   Tel 0546-442498 

of
Marga Visschedijk

marga@foto-visschedijk.nl   Tel 0546-441110De eerste verhalen kunt u altijd schrijven met een col-lega-schrijver. Dus u staat er niet alleen voor!Denkt u echter de Nederland-se taal goed te beheersen en vindt u het leuk om teksten door te nemen op eventuele spelfouten?Dan zijn we ook op zoek naar u. U kunt zich eveneens mel-den bij bovenstaande con-tactpersonen.



Een avond bij autocrosser 

Erik Diepenmaat
Je zou het misschien op het eerste gezicht niet zeggen 
maar toch: in het eerste huis, na het kattenhotel en vlak 
voor de grens met Zenderen, wonen Albergse kampioe-
nen. Het is het huis van Erik en Cindy Diepenmaat. ‘Het 
is hier goed toeven’, zegt de sympathieke autocrosser 

tijdens de kennismaking. Terecht: het uitzicht over het 
mooie landschap is geweldig. Iets verderop grazen de 
paarden onverstoorbaar  verder. Het gaat niet om de paar-
den, het gaat hier om paardenkrachten. 
Een kennismaking met autocross-fanaten.

"Een droge broek is geen overbodige luxe”



Volgens de informatie van de website www.act-diepenmaat.nl is 
de ‘Sprinter’, de crosswagen waarmee Diepenmaat rijdt, zijn grote 
trots. Voor het seizoen is een fonkelnieuwe motor aangeschaft: op-
nieuw een Audi 1600 cc 20v motor die topsnelheden van ruim 140 
km. haalt. Erik Diepenmaat: ‘Een droge broek is dan geen overbo-
dige luxe. Völ zand op de helm, bie nat weer nog meer’. 
Het adrenalinegehalte van de chauffeur gaat tijdens de races aardig 
omhoog, zegt hij: ‘De ontlading na de wedstrijd is dan ook groot.’
Even later parkeert Gerard Echtemeijer zijn glimmende Massey 
Ferguson Multi power trekker in de werkplaats aan de Zendersweg 
84. De trekker wordt gebracht voor een demonstratiedag. ‘Twee 
liter, een speciale versnellingsbak en maar liefst 120 km topsnel-
heid’ wordt met enige trots verteld. Een luid knallend geluid als 
het gas even vol wordt ingetrapt, ‘Leek oe ok nog wa wat he?’, zegt 
Erik tegen medecoureur en monteur Gerald van der Aa. In de werk-
plaats schalt de geheime zender vrolijke muziek: ‘Vlinder van het 
platteland’ een liedje van Henk Wijngaard. Vele glimmende bekers, 

behaald bij wedstrijden in onder meer Gendringen, Halle, Aalten en 
Langeveen, staan trots uitgestald. Het mooie vaantje van de auto-
crossvrienden hangt er boven. 

Prestatie van formaat
Erg trots zijn ze ook op de wisselbeker van de RAMO, de Regionale 
Autocross Midden Oost Nederland. De beker heeft wel iets weg van 
de Champions League beker. Nog nooit was het iemand gelukt drie 
keer achter elkaar de beker te winnen, maar zij wel! Een prestatie 
van formaat. Met een lachend gezicht en enig leedvermaak vertelt 
Erik dat hij Gerald een keer uit de race heeft gedrukt. Dat was met 
een Kever, in Duitsland vlakbij Itterbeck. ‘D’r mot toch iemand ’t 
onderspit delven’ vult vader Johan met een glimlachend gezicht 
aan.

‘Hele joar Carnaval’
Tegen achten komen de broers Tom en Rene Droste binnen. De 
pretogen verraden al dat straks mooie verhalen gaan ´loskomen´. 
‘Deze heren spölt in´n kapel, ‘n Moal wat aans, oet Reutum. Deze 
club hef ´t hele joar deur Carnaval, ok in juni´ krijgt Gerald de la-
chers op zijn hand. Het schijnt dat met name Tom erg carnavalsmin-
ded is. Hij is erg bedreven in het vertellen van ´buuts´ en dat blijkt 
wel uit de humoristische anekdotes die later op de avond volgen. 
Zwanenmeer met de oud-Prinsen was een topper. ´Beide breurs, 
allemaal in strakke pakjes, met bierboek, wat lachen, zag d’r nich 
oet.´ aldus Tom. 
De gebroeders hebben ook veel wagens gemaakt. Vroeger, in hun 
jonge jaren, gingen ze vaak naar Morshuis om carnaval te vieren. 
‘Toen kon alles, onbezorgd.’ 

Gezellige dag
Het team rond Erik Diepenmaat is ook veel tijd kwijt aan het cros-
sen. Tom Droste is de filmer en fotograaf en PR-man Jean Paul 
Deterink houdt de website bij. ´Manusje van alles´ vader Johan 
Diepenmaat is de onmisbare steun en toeverlaat voor zijn zoon. 
Daarnaast steken René Droste, Stijn Slaghekke en de andere familie 
en partners veel energie in het team. De autocross staat voorop, 
maar ook een gezellige dag met de familie is minstens zo belangrijk, 
is de algemene opinie van het team. Uiteraard worden de spon-
soren niet vergeten. Daarnaast is er nog een groep enthousiaste 
fans die zich ‘Diepenmoaten’ noemen. Zij dragen ook ieder jaar hun 
financiële steentje bij. Zonder hen zou het niet mogelijk zijn deze 
kostbare sport uit te oefenen. Op het eind van het seizoen wordt 
jaarlijks een sponsordag gehouden. Gerald en Erik zitten ook in de 
organisatie van de Albergse cross, waarbij overigens iets meer jeugd 
welkom zou zijn.
 ‘Allemaal een kijkje komen nemen bij autocross in Albergen op 1 
april, en dat is geen carnavalsgrap!’ is het devies. 
Nederlands kampioen worden, dat is het eenduidige doel dat ieder-
een voor ogen heeft. ‘Positief d’r in, dan kump het geluk vanzölf ’, 
zegt Tom Droste. En zo is het maar net. 
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Eenhuistraat 4
7665 PZ  Albergen
T. 0546 - 442851
M.  06 - 40918086

• Occasions

• Airco service

• APK keuringsstation

• Onderhoud alle merken

• Schadetaxatie en herstel

 

frAME-ProTHEsEs
IMPLAnTAATConsTruCTIEs
KunsTGEBITrEPArArTIEs

Hoofdstraat 31 
7665 An  ALBErGEn
0546-441629
info@dentallas.nl
www.dentallas.nl



Vorig jaar liep ze niet alleen naar de top van de 
Medelz-Kopf, 2760 meter hoogte, maar daar 
kwam ze ook nog aan terwijl haar reisgenoten nog 
onderweg waren. Dit gegeven vertelt het verhaal 
van Marietje in een notendop. Positief en vech-
tend tegen een ziekte die het uiteindelijk na een 
ongelijke strijd van haar won. Op 12 mei overleed 
Marietje thuis bij haar kinderen Michel, Esther en 
Thijs en haar man Ben.

Vele Albergenaren kennen Marietje van muziek-
vereniging Concordia, als schoonmaakster en 
jeugddriedaagse kookmoeder van Kadoes en van 
onze Carnavalsvereniging. Marietje was een be-
trokken lid. Als leidster van de majorettes en bij 
ons Bökke als manusje van alles en Hofdame van 
haar Prins Ben. 
Je kon altijd een beroep op haar doen. Ze stak de 
handen graag uit de mouwen.
Of het nu was bij de versiercommissie, het bezor-
gen van het Bokk’nblad, lid van de mutsenclub of 
bij het Narrenbal….Marietje hield niet van stil zit-
ten en verleende overal hand- en spandiensten. 
Je kon op haar bouwen, ze was erg betrokken en 
uiterst betrouwbaar. Wanneer Marietje zei dat ze 
er was, dan kon je van haar op aan.
Zij was een opgeruimd, energiek en goedlachse 
vrouw. Ze hield van een grapje en lachte het leven 
tegemoet. Altijd wel iets te kletsen, altijd een goed 
woord. Ze was onze knallie!

Thuis was Marietje de moeder van het koekje bij 
de thee en het broodje knakworst tussen de mid-
dag. Mensen kwamen graag bij Marietje op de kof-
fie of kwamen langs voor een praatje.
“Mam stond bekend om haar verrukkelijke stamp-
pot boerenkool. Deze was zo beroemd, dat mam 
de receptuur achter gesloten keukendeur uitvoer-
de. Niet alleen vanwege de geheime ingrediënten, 
maar vooral om het lawaai dat ze tijdens het kok-

kerellen produceerde”, aldus Michel. In huize 
Groothuis wordt er even hartelijk om gelachen. 
Begrijpelijk, herinneringen zijn immers de balsem 
voor de ziel.

Op het moment dat, enkele jaren geleden, bij Ma-
rietje voor het eerst kanker werd geconstateerd, 
ging ze de strijd met opgeheven hoofd tegemoet. 
De eerste kuren, de operaties… Marietje bleef 
steeds positief. Ook toen ze in 2010 opnieuw de 
strijd tegen deze slopende ziekte aan moest gaan, 
deed ze er alles aan om beter te worden. Het werd 
een ongelijk gevecht dat Marietje helaas verloren 
heeft.

Een lege plek, een groot gemis, 
een fijne herinnering is alles wat er nog is.

Jarenlang hebben Ben en Marietje samen met hun 
kinderen vakanties doorgebracht in Oostenrijk. 
Dit jaar reist Ben samen met de kinderen af naar 
de vakantieoorden van weleer om samen herin-
neringen op te halen. Herinneringen aan Marietje, 
hun lieve moeder en Bens bijzondere vrouw om-
dat ze zo dierbaar voor hen is en was.

De vereniging wenst Ben, Michel, Esther en Thijs 
veel sterkte toe in de wetenschap dat zij en wij 
de herinneringen aan Marietje altijd zullen blijven 
koesteren.Je kon altijd 

een beroep 
haar doen.

In liefdevolle herinnering                        Marietje Groothuis



 

T. (0546) 49 39 97 
E. info@liroz.nl
W. www.liroz.nl

“Alaaf Alberger Bokke,

Liroz heeft net een onwijze partij, carnavalskleding  
ingekocht. Dus wil jij dit jaar het middelpunt van  
de optocht zijn!

Neem dan snel eens een kijkje...”

Openingstijden:
Maandag van 13.00 – 18.00
Di, Wo, Vr van 09.30 – 18.00
Donderdag van 09.30 – 20.00
Zaterdag van 09.30 – 17.00

Wij zijn van dinsdag t/m vrijdag tussen  
de middag gesloten van 12.30 – 13.30.

Gratis parkeren.

Extra koopavond:  
vrijdag 15-02-2009 tot 20.00 uur. 

 

Het is pas een feest, als je  

bij l
iROZ bent geweest. 

Ootmarsumsestraat 177
7603 AC  Almelo



Ootmarsumseweg 57
7665 RV Albergen

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

Nieuwbouw

Verbouw

Onderhoud

Utiliteitsbouw

Heeft u onze website al eens bekeken?
www.wesselinkalbergen.nl

DEn DRIJVER
V I S H A n D E L

de enige echte

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

Elke vrijdag op de minimarkt.
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Zui l  b i j  inr i t

www.hulshof-royalclass.nl

Tel. 074 - 349 49 99

Taxi- en groepsvervoer - Luchthavenvervoer
Rolstoelvervoer - Ziekenvervoer



VooR Alle sooRTen AFVAl en Puin
oPslAgconTAineRs • lAAdVloeRen
leVeRing VAn ZAnd, gRond, gRind 

en geBRoken Puin
nieuw: nu ook RolconTAineRs!!!

tel: 0546-441247 e-mail: info@velthof.nl



KAARTVERKOOP

Op zondag 29 januari 2012 start de kaartverkoop om 9.00 
uur bij Residentie De Vette Bok.
Net als vorig jaar kunnen alleen leden om 9.00 uur kaarten 
kopen en per lid worden maximaal 10 kaarten verkocht.
Van al deze te kopen kaarten moeten de ledenkaarten 
kunnen worden overhandigd. Dus zorg dat u deze kaarten 
meeneemt.

Bent u geen lid maar wilt u wel naar het Gala, meldt u 
dan zo spoedig mogelijk aan, in ieder geval vóór zaterdag 
28 januari bij: F rank Oude Breuil 0546-841386 of Herald 
Degger 0546-442693.

Indien er nog kaarten beschikbaar zijn voor de 
drukbezochte Gala-avonden kunnen niet-leden zondag 29 
februari tussen 10.30 uur en 11.00 uur in zaal Morshuis 
kaarten kopen voor € 15,00 per stuk.

kaartverkoop 
  voor gala-avonden  
van De Alberger Bökke

GALA - VOORSTELLINGEN
Data:	
Vrijdag		 3	februari	 20.00	uur

Zaterdag		 4	februari		 20.00	uur

Vrijdag	 10	februari		 20.00	uur

Zaterdag	 11	februari	 20.00	uur



fantastische 
avonden’
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Marloes oude Breuil-Braamhaar 
is vol vertrouwen over gala-avonden
Eindelijk is het dan zover. Het muziekvolume neemt ge-
leidelijk toe, terwijl het licht wordt gedimd. Het rumoer 
verstomd en daar staat hij dan,  Bennie oude Nijhuis, onze 
president, neemt het woord…. Kortom, de gala-avonden 
zijn begonnen. Het klinkt allemaal zo gewoon en ver-
trouwd, maar voordat het zover is, zijn er al vele maanden 
van voorbereidingen aan voorafgegaan. Hoog tijd dus om 
eens een kijkje te gaan nemen in de keuken van de ga-
la-commissie, alwaar de ‘chef-kok’, Marloes oude Breuil-
Braamhaar, ons naar hartenlust over het wel en wee uit 
de doeken doet.

Bij het binnentreden van de woning is het al snel duidelijk. 
Een heerlijke kruidengeur komt je tegemoet. Hier woont 
iemand die van ontzettend lekker koken houdt, en dat 
klopt. Wat dat betreft zit onze penningmeester Frank 
oude Breuil op rozen. Naast al het koken, lezen, reizen, 
APM’en (fietsen op de sportschool) en skieën is de gebo-
ren en getogen goedlachse Boorköttelse (Enter) bezig met  
een grootscheepse Albergse inburgeringscursus. Recent is 
haar grote betrokkenheid met Albergen nog eens onder-
streept met haar actieve lidmaatschap van de Dorpsraad. 
 
Eind 2007 trok de oudste dochter van Gerard van Boers 
Gerre en Joke van Schöp’n Jehan in bij de schatkistbewaker 
van de Alberger Bökke, met wie ze in november 2009 in 
het huwelijksbootje stapte. Snel na haar intrek werd ze 
tijdens de opening van de residentie in 2008 in contact 
gebracht met de Galacommissie. Voorzitter/woordvoer-
der Arthur Pouwels was aftredend en er werd een vervan-
ger gezocht. Marloes (toen nog Braamhaar) werd hiervoor 
direct naar voren geschoven.
Marloes: ‘De gala-commissie bestaat uit acht personen. 
Maar met z’n achten alleen kunnen we alle gala-avonden 
nooit organiseren. We worden hierin geweldig onder-
steund door zeer, zeer veel mensen die allemaal perfect 
doen waar ze goed in zijn. Hierbij moet je denken aan po-
diumbouwers, de versiercommissie, tekstschrijvers, licht- 
en geluidtechnicus,  grime en haarstylisten (kapsters). Met 
z’n allen zorgen we er voor dat de gala-avonden lopen en 
een goede en afwisselende mix zijn van groots vermaak 
en vertier.’
‘Eind  september,  begin oktober beginnen we met ver-
gaderen. Wanneer de gala’s dichterbij komen, wordt de 
frequentie van vergaderen en het bezoeken van repetities 
opgeschroefd, van één keer per maand naar eens per twee 
weken tot wekelijks. Op de zaterdagmorgen, na de eerste 
gala-avond, wordt tevens de voorgaande avond tot in de-
tail geëvalueerd om de resterende avonden nog verder te 
verbeteren’, aldus de voorzitster.

Gewijzigde opzet
‘Enkele jaren geleden hebben we een proef ingezet om te 
kijken of we vier volwaardige gala-avonden konden hou-
den. De traditionele try-out op vrijdagavond werd bij het 
programma gevoegd. Deze avond was van oudsher altijd 
gereserveerd voor het meest dankbare publiek dat er is 
‘senioren van de KBO en inwoners van Albergen met een 

verstandelijke beperking en hun begeleiders’.  Speciaal voor 
hen hebben we op zondag het middagmatinee ingevoerd. 
Echter, in de praktijk bleek dit niet de successleutel te zijn. 
De opkomst van publiek op de eerste vrijdagavond bleef 
mager. Artiesten en overige vrijwilligers hadden die zon-
dagmiddag te maken met hevige concurrentie van andere 
carnavalsactiviteiten en de sport. Daarom keren we terug 
naar het vertrouwde recept van vroeger. De capaciteit van 
de overige drie gala-avonden wordt wel opgevoerd, zo-
dat we alle leden en genodigden een grandioze gala-avond 
kunnen aanbieden. Speciaal voor de senioren en verstan-
delijk beperkten wordt er ook dit jaar weer de vervoers-
service ingezet. Iedereen die hier gebruik van wil maken, 
kan zich bij ons melden.’

Groot respect en bewondering
Marloes vervolgt: ‘Elk jaar is het weer geweldig om te zien 
hoe gedreven en fanatiek iedereen is om zichzelf ieder jaar 
weer te willen overtreffen. Al zeggen we het zelf. Het ni-
veau van de gala-avonden ligt zeer hoog en dat terwijl wij 
alleen maar werken met vrijwilligers.  Bewonderenswaar-
dig is ook de inzet van de ’grote volksstammen‘ die helpen 
op de gala-avonden. Elke keer  is alles tot in de puntjes 
verzorgd: de zaal is weer perfect versierd, beeld en geluid 
zijn scherp op elkaar afgestemd; de muziek zorgt voor de 
juiste stemming en de grime is tot in detail afgewerkt. 
Ook het verschil in voorbereiding van de artiesten is bij-
zonder om elke avond weer mee te maken. De ene trilt, is 
zichtbaar nerveus en kan nog geen glas water fatsoenlijk 
vasthouden. De andere is super relaxed. Sommigen zijn 
uren van te voren al aanwezig en met een enkeling krijg 
je de spreekwoordelijke kachel niet aan. Deze komen zelfs 
op twee seconden voor het optreden geheel  ontspan-
nen aanlopen en stelen vervolgens de show. Maar bovenal 
heerst er telkens weer een geweldige saamhorigheid en 
familiair gevoel.’
Gedurende zo’n avond merk je dat het enthousiasme van 
de artiesten overslaat op het publiek, en omgekeerd, vindt 
Marloes: ‘Dat geeft iedereen een goed gevoel. Je ziet ie-
dereen dan genieten en lachen. Het mooiste compliment 
dat je kunt ervaren is dat er de volgende dag bij de bakker 
enthousiast gesproken wordt over de gala-avond. Op dat 
moment is de avond voor ons geslaagd.  Een aspect zou 
voor ons trouwens een ramp zijn en dat is wanneer alle 
techniek uitvalt.’
‘Speciale acts waar we op zitten te wachten zijn er niet. 
Het meest verrassende voor ons is dat er elk jaar weer 
nieuwe personen zich spontaan aanmelden met een eigen 
en originele inbreng. Iets dat nog niet eerder is vertoond. 
Wij heten iedereen elk jaar meer dan van harte welkom en 
zien ideeën  voor stukken als het ‘wel en wee’ met zeer 
veel belangstelling tegemoet.’
‘Maar gezien de aanmeldingen en de huidige inbreng durf 
ik voor dit jaar op voorhand al te stellen dat het weer vier 
fantastische avonden worden!’



Hegeman Bouwgroep Almelo

Bornerbroeksestraat 155

7601 BG Almelo

tel. (0546) 45 45 41

fax. (0546) 45 42 02

info@hegeman-bouw.nl

www.hegeman-bouw.nl

Professionals in Almelo
Vorm ook een succesvol team met Hegeman Bouwgroep



Galaleaks…
In navolging op wikileaks nu…. 

Galaleaks. Een medium waar u ongegeneerd 
uw verhaal kwijt kunt!

Bij deze doet de galacommissie een oproep 
aan alle Albergenaren om leuke, gekke 

en spraakmakende belevenissen van 
dorpsgenoten aan  te leveren ten behoeve 

van het Wel en Wee in de gala.

Hebt u een smeuig verhaal, mail het naar:

Brudas@home.nl

U mag het natuurlijk ook persoonlijk aan Erik 
komen vertellen in de winkel van BRUDAS 

Groente en Fruit. 

Dit mag het hele jaar door!



De nieuwe 
Hofband 
overtuigt publiek

p r o a t

“Het komt helemaal goed!” 
Op een druilerige donderdagavond, begin december, 
ontmoeten we in een al helemaal in kerstsfeer aange-
kleed Morshuis zes jonge mensen die net terugkomen 
van de wekelijkse repetitieavond. Met een lekker bier-
tje en wijntje nemen we plaats aan de grote stamtafel, 
nieuwsgierig naar wat deze jonge artiesten ons te ver-
tellen hebben. 
Ja, wij van Borrelproat hebben de eer om een borrel te 
drinken met de leden van de nieuwe Hofband.

Wat zeg je als je het stokje moet overnemen van de 
oude en populaire Hofband. Als je vervolgens moet 
optreden op de Albergse gala-avond waar de lat tra-
ditiegetrouw hoog ligt. Als blijkt dat de persoonlijke 
voorkeuren voor bepaalde muziekstijlen behoorlijk 
verschillen. Als, ja als…
Wat zeg je dan? “Het komt wel goed!” Althans, dat is 
het motto van de nieuwe Hofband.
Hoewel, nieuw is niet meer het juiste woord want tij-
dens de afgelopen gala-avonden heeft het publiek al 
kennis kunnen maken met de Hofband in z’n huidige 
samenstelling. Vijf jonge kerels en één jonge dame. 
Edo Stamsnieder, toetsen, Roland Kemna, drums, Gijs 
Eidhof, bas, Robin Roelofs, gitaar/zang, Machiel Slot, 
elektrische gitaar en Jiske Steenbeeke, zang, vormen 
het muzikale paradepaardje op de gala-avonden.  Al-
bergen got’s talent! Hoewel? Voor de elektrische gitaar 
werd Machiel uit het ‘verre’ Bornerbroek opgetrom-
meld om de Hofband te komen versterken.
“Gelegenheid maakt de band” zou je kunnen zeggen 
want toen de oude Hofband besloot ermee te stoppen 
moest er een nieuwe band worden gezocht. Naast een 
oproep in het Bokk’nblad gooide Arjan Lucas van de 
oude Hofband ook wat lijntjes uit. Zo gaf hij Roland 
een hint na de repetitie van dweilorkest “Boet’n Oa-



dem”, waar ze allebei deel van uitmaakten. Deze hint 
werd direct opgepikt en zo kwam het balletje aan het 
rollen. In het informele circuit en via verschillende con-
necties werden er contacten gelegd en ontstonden de 
contouren van de huidige Hofband. Alleen Roos Men-
sink die er in het begin nog bij betrokken was, maakt 
geen deel meer uit van de huidige samenstelling. 

Muzikale podiumervaring
Het leuke van de huidige Hofband is dat geen van al-
len echt grote muzikale podiumervaring heeft. Robin 
en Edo zijn dan misschien nog het meest gewend aan 
een groot publiek vanwege hun muzikale inbreng in 
het Albergse Jongerenkoor. Tja, en met de kerst heb je 
dan toch zeker een “hele grote volle zaal”! 
Jiske kent als oud dansmarieke natuurlijk wel de gala-
avonden en die ervaring was ook zeker welkom. De 
anderen hebben wel wat geëxperimenteerd met band-
jes maar de grote doorbraak kwam met de Hofband.
De kracht van deze Hofband is misschien wel dat het 
een mooi gemêleerd gezelschap is waarin Jiske als 
enige vrouw een goede partij meeblaast. Als een ech-
te leading lady doet ze zeker niet onder in het gezel-
schap van de vijf kerels en verwoordt ze regelmatig op 
een treffende wijze de ins en outs van de band. 

De verschillende muziekvoorkeuren liggen soms ver 
uit elkaar zodat er de nodige discussie gevoerd wordt 
over de nummers die ze op willen nemen in het reper-
toire. Ieder bandlid heeft daarin inbreng en de sfeer in 
de band is dusdanig dat voorstellen ook rustig kunnen 
worden afgebrand. De verschillende polen worden tij-
dens het interview even op humoristische wijze tegen 
het licht gehouden en uitvergroot en er worden wat 
plaagstoten over en weer uitgedeeld over een hoog 
‘Nick en Simon gehalte’, ‘gabbermuziek’ en ‘dans-
vloerkrakers’. Het wordt allemaal goed verdragen en 
de muzikale gelederen worden ook weer snel gesloten 
want een ander belangrijk criterium is dat het muzikaal 
allemaal ook haalbaar moet zijn. 

Eigen draai en sound
De huidige Hofband heeft de ambitie om zich te on-
derscheiden van de vorige Hofband. Qua leeftijd zijn 
ze daar natuurlijk al ruim in geslaagd maar daarnaast 
willen ze er ook graag hun eigen draai met een heel 
eigen sound aan kunnen geven. Wat teksten betreft 
willen ze wel net als de vorige Hofband eigen teksten 
bij de muziek schrijven die aansluiten bij de actualiteit 
en bij het Albergse wel en wee. De creatieve man ach-
ter de teksten is Gijs Eidhof.
De Hofband onderging de vuurdoop zoals gezegd in 
de afgelopen editie van de gala-avonden. De maatstaf 
ligt bij de gala-avonden hoog en daarnaast was het ni-
veau van de oude Hofband ook erg hoog. Dus was er 
vooraf best wel sprake van de nodig spanning of wel 
aan de verwachtingen voldaan kon worden. Gelukkig 
waren er de nodige steunende tips  van de oude Hof-
band die regelmatig even kwam kijken op de repeti-

ties. En ook vanuit andere geledingen binnen de car-
navalsvereniging was er gezonde en ondersteunende 
belangstelling. Na de geweldige primeur kan het niet 
anders dan dat ook het publiek overtuigd is! 

Op de vraag wat de bandleden verder met carnaval 
hebben blijkt dat ze niet vies zijn van een carnavals-
feestje. Het Albergse carnaval, maar ook enkele fees-
ten in de omgeving worden ieder jaar bezocht. Dus 
het is niet alleen de muziek die ze met het feest der 
zotten verbindt. Een vrolijk stel dus.
We vragen ons hardop af of de muzikale ambities be-
perkt blijven tot optredens op de gala-avonden. Een 
meerstemmig en overtuigend ‘nee’ klinkt! Afgelopen 
jaar hebben ze namelijk al verschillende keren opge-
treden op onder andere de verjaardag van Roland’s 
moeder, een VVA feest en deze zomer samen met de 
CamelToes op Terraspop gespeeld. Dat smaakt naar 
meer vinden alle bandleden. Voorlopig zijn ze te boe-
ken via hun website maar als het succes toeneemt zul-
len ze naar onze mening zeker op zoek moeten naar 
een goede manager. 
Want met deze band komt het helemaal goed!!

Hofband boeken? www.hofband.nl
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Nu ook brillen 
ONLINE te bestellen



Bewaar mij

Bewaar mij in jullie hart
Bewaar mijn liefde voor jullie
Bewaar mijn zorg voor jullie.
Bewaar mijn hoop
en mijn strijd voor jullie.
Bewaar wat voor jullie toekomst
het bewaren waard is,
Nu we hier niet samen verder kunnen.

Woorden vol betekenis voor zo velen die Ria Nij-
huis hebben gekend.
Zoals uit de proza blijkt: Ria was een bijzondere 
vrouw. Zij was de spil van haar gezin. Alles draaide 
voor haar om het welzijn van haar kinderen en 
haar man Bennie. Zij was de moeder die thuis zat 
te wachten wanneer de kinderen uit school kwa-
men, samen eten en oppassen op haar kleinkin-
deren.
Thuis bestond voor haar uit gezelligheid, gebor-
genheid en vertrouwen. 
Dat was voor haar belangrijk. 

Vrienden koesterde zij, want vriendschap was 
voor haar niet vanzelfsprekend. Echte vrienden 
zijn schaars. Met vrienden deel je de geneugten 
van het leven. Een kaartje leggen, een borreltje of 
een weekendje weg.
Johan ten Velde vertelde: ‘Wanneer je met Ria en 
Bennie op vakantie ging, dan was het altijd feest. 
Ze zocht de gezelligheid op, daar had ze een neus 
voor.’

Toen Bennie in 1976 Prins werd van de Alberger 
Bökke samen met zijn Sik Koos Wibier, leerde Ria 
het Carnaval van dichtbij kennen. Zij heeft samen 
met Bennie ontzettend genoten van de feesten en 
de organisatie rondom de vereniging. 

“ Ondanks dat het toen toch wel heel anders ging 
dan tegenwoordig. Je kon je Sik kiezen, maar van 
te voren overleggen was er niet bij. Een procla-

matie werd voor je gemaakt en hofdames werden 
aangewezen. Niets mis mee hoor, maar zoals het 
tegenwoordig gaat is het voor de echtgenotes ge-
zelliger. Zij nemen nu meer deel aan het Carna-
valsjaar. Je kunt er samen iets meer van genieten. 
Samen uit, samen thuis.”, aldus Bennie.
“Ria heeft het regeringsjaar oprecht genoten. Ach-
ter de schermen kon ze genieten van het overleg-
gen, de kleding, de uitjes en de gala-avonden. 
Nee, Ria hield van Carnaval. Ze sloeg geen Gala 
over”.

“We hebben samen een geweldige tijd gehad. 
Voor Ria was het gezin het middelpunt.
Het waren roerige jaren. Terwijl ze erg ziek was 
bleef ze desondanks optimistisch. Ongelofelijk 
wat was zij sterk. Regelmatig werd ze opgenomen 
in het ziekenhuis en volgde zij chemokuren.”, zo 
vertelt Bennie.
Kort na het verstrijken van het oude jaar ligt de fo-
cus bij het gezin Nijhuis op heel andere zaken dan 
Carnaval. Alle mensen in Albergen weten, Ria is 
ziek, erg ziek. Ze leven intens met de familie mee.
Zelf is ze overtuigd van haar genezing, maar he-
laas het mag niet zo zijn. Op 4 januari komt het 
bericht dat Ria rustig is ingeslapen omringd door 
haar gezin.

Zij schrijven over hun Ria

Zo lief, zo zorgzaam
Zo gewoon, maar voor ons…
Zó bijzonder.

De vereniging is geraakt door het overlijden van 
Ria en wenst de familie alle steun om haar verlies 
te verwerken.

In liefdevolle herinnering                        Ria Nijhuis

Ze sloeg 
geen Gala
over



Het veelzijdige talent van 

‘Diva’ Rodrigo, 
Na het gala van vorig jaar kent iedereen de artiest die 
Lady Gaga imiteerde: Rodrigo. Maar velen weten niet 
zijn échte naam. Die is namelijk voluit Ismael Rodriguês 
Ferreira Neto. Hieronder volgt zijn verhaal.

De toevoeging Neto heeft hij te danken aan het feit 
dat zijn opa en zijn vader ook dezelfde naam hebben. 
Zijn vader is dus 'Junior' en Rodrigo is 'Neto'. Het is in 
zijn vaderland Brazilië de gewoonte. Hij werd 25 jaar 
geleden geboren in Bellèm, dichtbij het Amazonegebied 
in het noorden van Brazilië. Rodrigo heeft twee broers 
en drie zussen. Al vanaf zijn achtste levensjaar had hij 
enorme belangstelling voor het dansen en hij begon aan 
een dansopleiding. Tot slot rondde hij de universitaire 
studie af, met diploma's van de dans-academie. Tevens 
bezit hij een kappersdiploma. 

In Brazilië is Rodrigo een bekende persoonlijkheid. Met 
een dansgroep maar ook individueel trad hij op voor 
duizenden mensen en zelfs op de TV was hij te zien. Ze 
traden ook op met Shakira. Vijf jaar geleden maak-
ten ze een tour door Nederland. Ze stonden op diverse 
podia, onder andere in Amsterdam en Rotterdam. Het 
beviel Rodrigo hier zo goed, dat hij een individueel 
werkvisum aanvroeg en bij zijn tante in Hoofddorp ging 
wonen. Na een tijdje verhuisde hij naar een Brazili-
aanse vriendin in Hengelo. Hier leerde hij een klant 
kennen die in Albergen woonde. Ze wilde graag geknipt 
worden en Rodrigo beloofde langs te komen in Albergen. 
Voor iemand die overal al heeft rondgereisd was dit toch 
een hele opgave! Hij stapte in 'bus 66' en zag de plaats 
Albergen over het hoofd! Pas in Fleringen had hij in de 
gaten dat hij weer terug moest. 



Na een paar weken moest hij optreden in Hengelo. Hier 
ontmoette hij Hans Oude Elbering. Rodrigo vroeg aan 
hem waar hij woonde en toen Hans hem zei: 'Och, ik 
woon in Albergen, maar dat weet je toch niet waar dat 
ligt', kon Rodrigo hem antwoorden dat hij daar al eens 
geweest was. Toen de drie maanden voorbij waren en 
het visum verlopen was, moest hij terug naar Brazilië. 

Twee uur vliegen
Inmiddels waren Hans en Rodrigo al erg close geworden 
en ze wilden graag verder met elkaar. Er volgde een tijd 
van telefoneren, computeren en er moest een verblijfs-
visum voor Nederland worden aangevraagd. Dit had nog 
heel wat voeten in aarde. Regelmatig ging Rodrigo van 

zijn woonplaats Bellèm naar de hoofdstad Brasilia. Dit 
is ongeveer twee uur vliegen. Er moesten vragenlijsten 
worden ingevuld inclusief een goedkeuringsbewijs van 
zowel de moeder van Rodrigo, als van de moeder van 
Hans. De aanvraag duurde van november tot april en 
na een aantal toelatingsexamens kon hij in mei eindelijk 
naar Nederland. Inmiddels kon Rodrigo al aardig Ne-
derlands verstaan en spreken, maar hij moest toch de 
inburgeringscursus volgen op het ROC in Almelo. Deze 
heeft hij succesvol afgerond. Toch blijft het wennen in 
ons koude kikkerland. Als je vraagt wat hij het meeste 
mist dan is dat niet het mooie weer, maar wel: 'Ik mis 
mijn moeder en mijn familie het allermeest!' 

Onderaan de ladder
In Brazilië had hij vast werk als danser en ook als 
kapper, maar nu moet hij weer opnieuw beginnen met 
zijn carrière. Als gevierd artiest begon hij 'onderaan de 
ladder'. Inmiddels is hij nu vier jaar in Nederland en 
al aardig bekend aan het worden. Hij verzorgt diverse 
optredens in ons land onder zijn artiestennaam 'Diva'. 
Dat hij deze naam eer aan doet, hebben we allemaal 
kunnen zien tijdens het gala en het School- en Volks-
feest in Albergen. Maar wat velen van ons niet kunnen 
vermoeden is dat hij alle kleren zelf maakt! Wanneer je 
een kijkje neemt in de garderobe dan zul je als vrouw 
bijna jaloers worden. Een tiental bovenstukjes of beter 
gezegd behaatjes in de meest mooie kleuren, versierd 
met lovertjes en steentjes hangen naast elkaar. Hoofd-
tooien van gekleurde veren en jassen met bontkragen. 
En alles met bijpassende schoenen of laarzen met 
hakken waar je spontaan hoogtevrees van zou krijgen. 
Carnaval in Rio, daar lijkt het op, maar dan moet alles 
wel 'perfect' zijn. Lovertjes, bont en veren, Rodrigo legt 
de lat erg hoog. Hij zoekt bij elk optreden de passende 
kleding. Hij koopt stof, kraaltjes, lovertjes, bont en 
veren en maakt zo zijn eigen creaties. Ook de make-up 
verzorgt hij zelf. We twijfelen er niet aan, wanneer hij 
zegt dat acteren ook een hobby van hem is. Uren bestu-
deert hij een artieste om haar later in een playbackact 
te imiteren. Tijdens het optreden als Lady Gaga konden 
velen hem niet herkennen en dachten dat hij een vrouw 
was. Na afloop mocht hij dan ook vele complimenten in 
ontvangst nemen.
Dansen ziet hij ook als een vorm van kunst. Zijn groot-
ste wens blijft uiteindelijk om professioneel danser te 
worden hier in Nederland. Inmiddels heeft hij een brief 
naar de koningin gestuurd (dit is wettelijk verplicht) 
met het verzoek om Nederlander te worden. Een Al-
bergenaar is hij al, want hij is inmiddels gelukkig getrouwd 
met Hans en hij voelt zich hier helemaal thuis. Wellicht 
zien we hem in de toekomst als een bekende Alberge-
naar op de 'buis'. Wij wensen je in elk geval veel succes 
met jouw carrière! 

Een kledingkast 
om jaloers op te zijn
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Lutkeberg 79, 7678 AJ Geesteren
T: 0546-631697 E: info@owkozijnen.nl I: www.owkozijnen.nl

 Kozijnen
 Deuren
 Schuifpuien
 Veranda’s

Kunststof & Aluminium

 Serres
 Dakkapellen
 Vliesgevels
 Gevelbetimmering

Carnavalsland is dé specialist op het gebied van feestkleding en feestartikelen. Naast 
een ruime collectie carnavalskleding beschikken we over een zeer uitgebreid assor-
timent accessoires en een grote collectie cadeau artikelen. Heeft u speciale wensen? 
Vertel het ons! Carnavalsland is de juiste partner voor elk feest!

Nieuwe Kerkstraat 16 Borne - Bisschopstraat 9 Oldenzaal
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Verhuur van professionele audio apparatuur voor o.a.: 
 

- sport evenementen Binnen / Buiten 

- Pa installaties voor bands 

- Party-set voor feesten en partijen 
 

In onze studio bent U welkom voor o.a.: 
 

- demo opnamen 

- re-mastering van bestaande opnamen 

- cd producties 
 

Verhuur:      Studio: 

Fl.Radewijnsstraat 20    Dorfstrasse 51 

7665 AS Albergen     49828 Lage (Duitsland) 

Tel. 06-25342804     Tel. 06-25342804 /  

bgg. 0546-441427      0049 (0) 9891445 
 

info@geelensoundservice.nl    www.geelensoundservice.nl 
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Ondernemers en omstandigheden 

ver schillen. Daarom zijn er geen 

standaardantwoorden op uw onder-

nemersvragen. Zeker niet als het gaat 

om specifieke uitdagingen die u zelf 

bewust opzoekt (en dat doet u, want 

daar bent u ondernemer voor). Bij 

Bordan begint alles daarom met een 

goede persoonlijke relatie. 

Onze specialisten zijn niet alleen 

vertrouwd met uw bedrijf en uw cijfers, 

maar ook met de voor u relevante 

ontwikkelingen in de markt, met uw 

visie en uw ambities en met hoe u het 

liefst uw koffie drinkt. Voor ons is het 

simpel: kunnen begint met kennen. 

Vanuit dat vertrekpunt komen we 

samen verder.  

o n d e r n e m e n d  t o t  a c h t e r  d e  k o m m a w w w . b o r d a n . n l

 Accountants

Belast ingadviseurs

Bedri j fsadviseurs

P&O-adviseurs

 Vest ig ingen in  Ri jssen, 

Enschede en Almelo

We bring your publication to life.
Fast and cost effective!

Op het web Op de smartphoneOp de tablet

www .on l i nepub l i she r. n l Haerstraat 43 | 7573 AN OLDENZAAL 

info@onlinepublisher.nl | 0541 - 571 680



Wie kende haar niet? Voor een paar knopen, een 
nieuwe pyjama een klosje garen ging je naar “San-
nie van de Mercerie’. Zo luidde haar naam in de 
volksmond.

Susan was een geweldige lieve en attente vrouw. 
Altijd een praatje in de winkel en oprecht geïnte-
resseerd in wat de mensen bezig hield. Ze hield 
van haar dorp en was trots op haar winkel. Blij dat 
ze de mensen van dienst kon zijn…

Toen Susan trouwde met haar Gerrit, werd ze al 
snel ingewijd in de Carnavalsrituelen. Dat waren 
er destijds legio. Naast dat Gerrit als voorzitter 
van onze vereniging druk in de weer  was voor 
de club, timmerde de wagenbouwcommissie er 
elk jaar flink op los in ‘De loods van Kemperink’ 
aan de wagen. Susan zorgde dan voor de inwen-
dige mens. Een leverworst of bakbloedworst in de 
pan, op z’n tijd een borreltje. Susan was bijzonder 
gastvrij en alhoewel ze niet op de voorgrond trad, 
steunde ze haar man door dik en dun.

Voor de dansmariekes van onze vereniging heeft 
Susan altijd een zwak gehad. Zodra de nieuwe 
pakjes voor het gala genaaid moesten worden, 
kwam de leiding even binnen bij Susan voor 
goede ideeën. Even een overleg. Het kwam altijd 
goed.
In de begin jaren draaide ze er zelfs haar hand er 
niet voor om al die pakjes zelf te naaien. 
Ze was een scheppende creatieve vrouw met gou-
den handen.

In 2002 werd het Wereldrecord Grootste Loop-
groep – Aladin, georganiseerd. Maar liefst ruim 
600 Albergernaren deden mee aan deze poging. 
Susan was erg betrokken bij de organisatie en 
steunde deze met raad en daad. Problemen? 

Ze zocht samen met haar dochter Helen naar op-
lossingen. Wat was ze trots toen de bonte parade 
door de straten van Albergen trok.

Susan was een bescheiden vrouw, vol humor die 
stilletjes kon genieten van de dingen om haar 
heen. Ze was moeder van vier kinderen en een 
geliefde oma voor haar elf kleinkinderen.

Anderhalf jaar geleden werd de ziekte kanker ge-
constateerd. De operatie en kuren heeft zij aan-
vankelijk goed doorstaan. Controles waren goed, 
het tij leek gekeerd tot plotseling twee maanden 
geleden de ziekte in alle hevigheid terugkeerde. 
Op 3 november bereikte het droevige bericht 
van haar overlijden de vereniging. Susan was niet 
meer… Veel te snel!

Susan, we zullen je betrokkenheid bij onze vereni-
ging missen. We zijn je intens dankbaar voor alle 
jaren van betrokkenheid. 
Wij weten hoe zeer Susan gemist wordt door haar 
familie en wensen hen, in het bijzonder Gerrit, de 
kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe! 

Scheppende 
vrouw
met gouden 
handen

In liefdevolle herinnering                        Susan Kemperink



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

!

15 16 17 18 19 20

21

31

22

32

23

33

24

34

25

35

26

36

27 28 29 30

Puzzel mee en maak kans op verschillende super prijzen van Albergse Ondernemers.

Hiernaast ziet u in elk vakje een stukje van een advertentie, het cijfer (bijv. 3 6) in het vakje 
refereert aan de letter van de naam van de ondernemer, dat u nodig hebt om tot de oplossing 
van de puzzel te komen.

Vul het ‘antwoord’ in op het onderstaande inleverstrookje.

Lever de oplossing van de puzzel in voor 9 februari 2012 bij Tuincentrum 
de Marke of Basisschool Kadoes. Mailen mag ook naar: marike.damhuis@home.nl

Naam:         

Adres:

Woonplaats:

Tel.:

Oplossing puzzel

KUNSTSTOFFEN
HORSTMAN

Feestelijke Binnenkomers

www.albo.nl

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!

Zak ’s lekker deur

0026ALBOAdvCarnaval_210x297.indd   1 09-11-2009   09:38:05

Grotestraat 60 • Tubbergen • T 0546 622 775  
www.oaleroadhoes.nl

Brunch, lunch of een uitgebreid diner, Eetcafé de 

Burgemeester is dè ontmoetingsplek met sfeer, 

gezelligheid en heerlijk eten! Het menu vindt u op 

www.oaleroadhoes.nl. Laat u alvast lekker maken, wij 

dekken graag een tafel voor u! 

Bij de burgemeester aan tafel...Bij de burgemeester aan tafel...

VOORHUIS
HENGELSPORT
Hengelsport, Dierenspeciaalzaak en Diervoeders

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

Adres
Postcode
telefoon
@mail
internet

Het is niet gek 
zaken doen met ons.

DUIDELIJKHEID OVER RISICO’S, ZEKERHEID OVER ZAKEN

Hoofdstraat 37, 7665 AN Albergen, T 0546 - 449 449, www.koopman-assurantien.nlHoofdstraat 37, 7665 AN Albergen, T 0546 - 449 449, www.koopman-assurantien.nl

Pedicuresalon
Ellen Harink

NIEUW IN ALBERGEN

- reumatische voet
- diabetische voet

tel. 0546 - 442290
 mob. 06 - 251 261 45

Steenkampsweg 12a
7665 RA Albergen

ellen_harink@tele2.nl

Onze Reisgids 2012 is uit!
Met schitterende Steden- Vakantie en Kerstreizen.
Voor het eerst is er ook een vliegreis opgenomen. 
U ontdekt dan het prachtige Bloemeneiland 
Madeira met continue begeleiding (vanaf uw 
opstapplaats in Twente). Uiteraard ontbreken ook 
de succesvolle traditionele èn nieuwe reis-
bestemmingen niet.
Vraag de gratis Reisgids aan of dowload deze  
van onze website:  www.terbeekreizen.nl
   

Dagtochten 2012:
   

            Skiën / Wandelen in Winterberg   €  29,50
            Goed verzorgde pistes voorzien van sneeuw-
            kanonnen, moderne stoeltjesliften, vele lang-
            laufloipes; Winterberg heeft het allemaal !
            Elke vr. & za bij voldoende sneeuw/deelname.
   

Musical Soldaat van Oranje 24/2, 18/3, 1/4 rang1 € 122,- / rang 2   € 110,-
       

Huishoudbeurs 2012  18/2, 20/2 tot en met 25/2  Incl. entree    €   33,-
òf Winkelen in Amsterdam   18/2, 20/2 tot en met 25/2       €   20,-
   

Floriade  21/4, 24/5, 2 /6, 18/7, 23/8, 21/9 Incl. entree       €   45,-
Floriade Extra 28/4, 8/5, 6/6, 6/7, 8/8, 12/9 Incl.ontbijt, entree,diner  €   73,-  
   

Volendam & Marken 25/4, 23/5, 19/6, 26/7, 15/8, 13/9, 25/9, 10/10 
Incl. royaal ontbijtbuffet, gids in Voldendam, boottocht en diner.   €  62,50
   

0

Ootmarsumseweg 188 
7665 SE Albergen 

T 0546-441269
F 0546-442099

info@bouwbedrijfhaarhuis.nl
www.bouwbedrijfhaarhuis.nl

HIJS’N EN BOUW’N, 

OP OONS KUJ VERTROUWN!

de Vastgoedinrichter
Na vijf jaar tijd voor nieuw 
pand De Vastgoedinrichter
Sinds april 2011 zit De Vastgoedinrichter in het pand ‘De Koers’ aan de Zandhuisweg 
te Albergen. Hiervoor is het pand intern grondig verbouwd.
Van onze verslaggever

“Hoe richt een projectinrichter 
zijn eigen kantoorruimte in?” 
Dat is de grote vraag waarmee de 
ontwerpafdeling van DVI zich de 
eerste helft van 2011 mee heeft 
beziggehouden. Alles moest op de 
schop: wanden, plafonds, vloeren, 
licht, geluid en klimaat. Daarnaast 
zijn er een keur aan interieurbouw 
kastelementen, vergaderruimten  en 
werkplekken ontworpen. Als kers op 
de taart is er een gehele woonkamer 
ingericht om informeel te overleggen 
of even rustig te werken. 

De Vastgoedinrichter is een combinatie 
tussen een interieurarchitectenbureau 
en een binnenaannemer voor 
kantoorruimten. Wat ontworpen wordt, 
wordt  ook afgeprijsd en aangenomen. 
Omdat vrijwel alle klanten 
(kantoorhoudende organisaties) 
niet in deze regio zitten, is De 
Vastgoedinrichter  zakelijk gezien een 
grote onbekende in Albergen.
Hierom werd het tijd om een korte 
uitleg te geven over de werkzaamheden 
van DVI. Het bedrijf bestaat grofweg 
uit vier afdelingen: Advies & 
Verkoop, Ontwerp, Projectleiding en 
IT & Ontwikkeling.  Met name IT & 
Ontwikkeling is wat DVI uniek maakt 
ten opzichte van andere aannemers of 
architectenbureaus.  “We hebben  onze 
eigen ontwerpsoftware i3, hiermee 
kunnen we verschillende 2D/3D 
(binnen)views op een unieke website 
presenteren.
Deze ontwerpen zijn direct van een 
offerte voorzien waarna wij turn-key

De woonkamer van De Vastgoedinrichter. “Mede dankzij Het Nieuwe Werken is er steeds meer 
behoefte aan plekken om even informeel te overleggen, een woonkamer is hier de ideale plek voor.”

en risicodragend een opdracht aan 
kunnen nemen. Omdat we de software 
in huis ontwikkelen kunnen we het 
voor 100% naar onze eigen wensen 
aanpassen.”
Omdat de ontwerpen direct afgeprijsd 
zijn kan De Vastgoedinrichter zeer 
snel schakelen met de klanten. Binnen 
24 uur kan er een nieuwe versie 
van een plan online gezet worden. 
Daarnaast kan door goede afpraken 
met aannemers een  compleet kantoor 
‘from scratch’ binnen acht weken 
gerealiseerd worden. “Dat doet geen 
enkele projectinrichter ons na.”

samen een oplossing kunnen bieden tegen de leegstand 
in kantoren in Nederland. Naast De Vastgoedinrichter 
zijn ook Property Upgrade, Kantoorplanner en 
Het Nieuwe Kantoor (HNK) SKEPP Partners.
Property Upgrade geeft kantoorgebouwen zowel  intern
als extern een facelift zodat ze weer als  nieuw verhuurd 
kunnen worden.   Kantoorplanner brengt vraag en aanbod 
bij elkaar middels de website www.kantoorplanner.nl. 
HNK is een kantoorconcept dat kantoren zo inricht zodat ze 
aansluiten bij Het Nieuwe Werken. 

Sinds januari 2010 is De Vastgoedinrichter 
een SKEPP Partner. SKEPP is een 
investeringsmaatschappij met als 

doel te investeren in ondernemingen die 

Nieuw hoofdkantoor voor 
Centerparcs gerealiseerd

Dit heeft geresulteerd in een compleet 
kantoor met een gezonde mix van individuele 
werkplekken en open ruimten waar mensen 
veel met elkaar samenwerken.

Spotify voorzien van nieuw 
kantoor in Amsterdam

In augustus 2011 
is het nieuwe 
hoofdkantoor van 
Centerparcs Eu-
rope in Capelle a/d 
Ijssel opgeleverd.
De Vastgoedinrich-
ter heeft hier de 
wanden, interieur-
bouw en meubilair 
geleverd.  Center-
parcs heeft nu alle 
administratieve en 
fi nance afdelingen 
g e c e n t r a l i s e e r d 
om de overhead-
kosten te reduceren.

Crystal Building
Capelle a/d Ijssel

Vakantieparken
Centerparcs

Muziekstreamservice 
Spotify

De online streaming muziekdienst Spotify 
is booming. Om optimaal gebruik te kunnen 
maken van de mensen moest er binnen zes 
weken een nieuwe vestiging in Amsterdam 
opgestart worden inclusief kantoorruimte.    Na 
een ontwerptraject van twee weken is er binnen 
vier weken een nieuw kantoor gerealiseerd 
inclusief nieuwe vloerafwerking, wanden, 
interieurbouw en  schilderwerk. Alles in 
hartje Amsterdam, ontworpen in industriële 
open stijl met harde vloerafwerking zonder 
systeemplafonds en conventionele verlichting.
Al met al een proces en een resultaat  waar we 
best een beetje trots op zijn.

In december 2011 
is het kantoor van 
Spotify Amsterdam 
opgeleverd. Naast  
New York, Londen, 
Parijs, Kopenhagen, 
Oslo en Madrid  
heeft Nederland nu 
ook een vestiging.

Kantoorruimte te huur in Albergen

Wat kun je verwachten?
•  Afsluitbare kantoorruimte(n) óf eigen bureau in gedeelde ruimte
•  Volledig ingericht
•  Inclusief gas, water, licht en wifi 
•  Inclusief gemeenschappelijke vergader- en lunch-ruimte
•  Inclusief gemeenschappelijke receptie- en wacht-ruimte
•  Inclusief postadres
•  Flexibele contracten met korte looptijden
•  Prijs per maand: 
   ◦  Eigen bureau in gemeenschappelijke ruimte 
   ◦  Unit 1 = 2 gekoppelde kantoorruimten
   ◦  Unit 2 = kantoorruimte met eigen ingang
   ◦  Unit 3 = grote kantoorruimte ‘in de luwte
   ◦  Unit 4 = kantoorzaal op ‘zichtlocatie’
   ◦  Unit 5 = ruime kantoorruimte direct bij entree
   ◦  Unit 6 = kantoorruimte direct bij entree

ADVERTENTIE

In “De Koers” te Albergen staat de begane grond te huur. 
Om een virtueel kijkje te nemen kun je via www.hetnieuwekantoor.nl 
inloggen; dit kan met de volgende gegevens:

Gebruikersnaam: 
Wachtwoord:

De Koers
Albergen

250,
1.200,

750,
800,

1.750,
625,
475,

-  / mnd
-  / mnd  
-  / mnd
-  / mnd
-  / mnd
-  / mnd
-  / mnd
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Puzzel mee en maak kans op verschillende super prijzen van Albergse Ondernemers.

Hiernaast ziet u in elk vakje een stukje van een advertentie, het cijfer (bijv. 3 6) in het vakje 
refereert aan de letter van de naam van de ondernemer, dat u nodig hebt om tot de oplossing 
van de puzzel te komen.

Vul het ‘antwoord’ in op het onderstaande inleverstrookje.

Lever de oplossing van de puzzel in voor 9 februari 2012 bij Tuincentrum 
de Marke of Basisschool Kadoes. Mailen mag ook naar: marike.damhuis@home.nl

Naam:         

Adres:

Woonplaats:

Tel.:

Oplossing puzzel

KUNSTSTOFFEN
HORSTMAN

Feestelijke Binnenkomers

www.albo.nl

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!

Zak ’s lekker deur

0026ALBOAdvCarnaval_210x297.indd   1 09-11-2009   09:38:05

Grotestraat 60 • Tubbergen • T 0546 622 775  
www.oaleroadhoes.nl

Brunch, lunch of een uitgebreid diner, Eetcafé de 

Burgemeester is dè ontmoetingsplek met sfeer, 

gezelligheid en heerlijk eten! Het menu vindt u op 

www.oaleroadhoes.nl. Laat u alvast lekker maken, wij 

dekken graag een tafel voor u! 

Bij de burgemeester aan tafel...Bij de burgemeester aan tafel...

VOORHUIS
HENGELSPORT
Hengelsport, Dierenspeciaalzaak en Diervoeders

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

Adres
Postcode
telefoon
@mail
internet

Het is niet gek 
zaken doen met ons.

DUIDELIJKHEID OVER RISICO’S, ZEKERHEID OVER ZAKEN

Hoofdstraat 37, 7665 AN Albergen, T 0546 - 449 449, www.koopman-assurantien.nlHoofdstraat 37, 7665 AN Albergen, T 0546 - 449 449, www.koopman-assurantien.nl

Pedicuresalon
Ellen Harink

NIEUW IN ALBERGEN

- reumatische voet
- diabetische voet

tel. 0546 - 442290
 mob. 06 - 251 261 45

Steenkampsweg 12a
7665 RA Albergen

ellen_harink@tele2.nl

Onze Reisgids 2012 is uit!
Met schitterende Steden- Vakantie en Kerstreizen.
Voor het eerst is er ook een vliegreis opgenomen. 
U ontdekt dan het prachtige Bloemeneiland 
Madeira met continue begeleiding (vanaf uw 
opstapplaats in Twente). Uiteraard ontbreken ook 
de succesvolle traditionele èn nieuwe reis-
bestemmingen niet.
Vraag de gratis Reisgids aan of dowload deze  
van onze website:  www.terbeekreizen.nl
   

Dagtochten 2012:
   

            Skiën / Wandelen in Winterberg   €  29,50
            Goed verzorgde pistes voorzien van sneeuw-
            kanonnen, moderne stoeltjesliften, vele lang-
            laufloipes; Winterberg heeft het allemaal !
            Elke vr. & za bij voldoende sneeuw/deelname.
   

Musical Soldaat van Oranje 24/2, 18/3, 1/4 rang1 € 122,- / rang 2   € 110,-
       

Huishoudbeurs 2012  18/2, 20/2 tot en met 25/2  Incl. entree    €   33,-
òf Winkelen in Amsterdam   18/2, 20/2 tot en met 25/2       €   20,-
   

Floriade  21/4, 24/5, 2 /6, 18/7, 23/8, 21/9 Incl. entree       €   45,-
Floriade Extra 28/4, 8/5, 6/6, 6/7, 8/8, 12/9 Incl.ontbijt, entree,diner  €   73,-  
   

Volendam & Marken 25/4, 23/5, 19/6, 26/7, 15/8, 13/9, 25/9, 10/10 
Incl. royaal ontbijtbuffet, gids in Voldendam, boottocht en diner.   €  62,50
   

0

Ootmarsumseweg 188 
7665 SE Albergen 

T 0546-441269
F 0546-442099

info@bouwbedrijfhaarhuis.nl
www.bouwbedrijfhaarhuis.nl

HIJS’N EN BOUW’N, 

OP OONS KUJ VERTROUWN!

de Vastgoedinrichter
Na vijf jaar tijd voor nieuw 
pand De Vastgoedinrichter
Sinds april 2011 zit De Vastgoedinrichter in het pand ‘De Koers’ aan de Zandhuisweg 
te Albergen. Hiervoor is het pand intern grondig verbouwd.
Van onze verslaggever

“Hoe richt een projectinrichter 
zijn eigen kantoorruimte in?” 
Dat is de grote vraag waarmee de 
ontwerpafdeling van DVI zich de 
eerste helft van 2011 mee heeft 
beziggehouden. Alles moest op de 
schop: wanden, plafonds, vloeren, 
licht, geluid en klimaat. Daarnaast 
zijn er een keur aan interieurbouw 
kastelementen, vergaderruimten  en 
werkplekken ontworpen. Als kers op 
de taart is er een gehele woonkamer 
ingericht om informeel te overleggen 
of even rustig te werken. 

De Vastgoedinrichter is een combinatie 
tussen een interieurarchitectenbureau 
en een binnenaannemer voor 
kantoorruimten. Wat ontworpen wordt, 
wordt  ook afgeprijsd en aangenomen. 
Omdat vrijwel alle klanten 
(kantoorhoudende organisaties) 
niet in deze regio zitten, is De 
Vastgoedinrichter  zakelijk gezien een 
grote onbekende in Albergen.
Hierom werd het tijd om een korte 
uitleg te geven over de werkzaamheden 
van DVI. Het bedrijf bestaat grofweg 
uit vier afdelingen: Advies & 
Verkoop, Ontwerp, Projectleiding en 
IT & Ontwikkeling.  Met name IT & 
Ontwikkeling is wat DVI uniek maakt 
ten opzichte van andere aannemers of 
architectenbureaus.  “We hebben  onze 
eigen ontwerpsoftware i3, hiermee 
kunnen we verschillende 2D/3D 
(binnen)views op een unieke website 
presenteren.
Deze ontwerpen zijn direct van een 
offerte voorzien waarna wij turn-key

De woonkamer van De Vastgoedinrichter. “Mede dankzij Het Nieuwe Werken is er steeds meer 
behoefte aan plekken om even informeel te overleggen, een woonkamer is hier de ideale plek voor.”

en risicodragend een opdracht aan 
kunnen nemen. Omdat we de software 
in huis ontwikkelen kunnen we het 
voor 100% naar onze eigen wensen 
aanpassen.”
Omdat de ontwerpen direct afgeprijsd 
zijn kan De Vastgoedinrichter zeer 
snel schakelen met de klanten. Binnen 
24 uur kan er een nieuwe versie 
van een plan online gezet worden. 
Daarnaast kan door goede afpraken 
met aannemers een  compleet kantoor 
‘from scratch’ binnen acht weken 
gerealiseerd worden. “Dat doet geen 
enkele projectinrichter ons na.”

samen een oplossing kunnen bieden tegen de leegstand 
in kantoren in Nederland. Naast De Vastgoedinrichter 
zijn ook Property Upgrade, Kantoorplanner en 
Het Nieuwe Kantoor (HNK) SKEPP Partners.
Property Upgrade geeft kantoorgebouwen zowel  intern
als extern een facelift zodat ze weer als  nieuw verhuurd 
kunnen worden.   Kantoorplanner brengt vraag en aanbod 
bij elkaar middels de website www.kantoorplanner.nl. 
HNK is een kantoorconcept dat kantoren zo inricht zodat ze 
aansluiten bij Het Nieuwe Werken. 

Sinds januari 2010 is De Vastgoedinrichter 
een SKEPP Partner. SKEPP is een 
investeringsmaatschappij met als 

doel te investeren in ondernemingen die 

Nieuw hoofdkantoor voor 
Centerparcs gerealiseerd

Dit heeft geresulteerd in een compleet 
kantoor met een gezonde mix van individuele 
werkplekken en open ruimten waar mensen 
veel met elkaar samenwerken.

Spotify voorzien van nieuw 
kantoor in Amsterdam

In augustus 2011 
is het nieuwe 
hoofdkantoor van 
Centerparcs Eu-
rope in Capelle a/d 
Ijssel opgeleverd.
De Vastgoedinrich-
ter heeft hier de 
wanden, interieur-
bouw en meubilair 
geleverd.  Center-
parcs heeft nu alle 
administratieve en 
fi nance afdelingen 
g e c e n t r a l i s e e r d 
om de overhead-
kosten te reduceren.

Crystal Building
Capelle a/d Ijssel

Vakantieparken
Centerparcs

Muziekstreamservice 
Spotify

De online streaming muziekdienst Spotify 
is booming. Om optimaal gebruik te kunnen 
maken van de mensen moest er binnen zes 
weken een nieuwe vestiging in Amsterdam 
opgestart worden inclusief kantoorruimte.    Na 
een ontwerptraject van twee weken is er binnen 
vier weken een nieuw kantoor gerealiseerd 
inclusief nieuwe vloerafwerking, wanden, 
interieurbouw en  schilderwerk. Alles in 
hartje Amsterdam, ontworpen in industriële 
open stijl met harde vloerafwerking zonder 
systeemplafonds en conventionele verlichting.
Al met al een proces en een resultaat  waar we 
best een beetje trots op zijn.

In december 2011 
is het kantoor van 
Spotify Amsterdam 
opgeleverd. Naast  
New York, Londen, 
Parijs, Kopenhagen, 
Oslo en Madrid  
heeft Nederland nu 
ook een vestiging.

Kantoorruimte te huur in Albergen

Wat kun je verwachten?
•  Afsluitbare kantoorruimte(n) óf eigen bureau in gedeelde ruimte
•  Volledig ingericht
•  Inclusief gas, water, licht en wifi 
•  Inclusief gemeenschappelijke vergader- en lunch-ruimte
•  Inclusief gemeenschappelijke receptie- en wacht-ruimte
•  Inclusief postadres
•  Flexibele contracten met korte looptijden
•  Prijs per maand: 
   ◦  Eigen bureau in gemeenschappelijke ruimte 
   ◦  Unit 1 = 2 gekoppelde kantoorruimten
   ◦  Unit 2 = kantoorruimte met eigen ingang
   ◦  Unit 3 = grote kantoorruimte ‘in de luwte
   ◦  Unit 4 = kantoorzaal op ‘zichtlocatie’
   ◦  Unit 5 = ruime kantoorruimte direct bij entree
   ◦  Unit 6 = kantoorruimte direct bij entree

ADVERTENTIE

In “De Koers” te Albergen staat de begane grond te huur. 
Om een virtueel kijkje te nemen kun je via www.hetnieuwekantoor.nl 
inloggen; dit kan met de volgende gegevens:

Gebruikersnaam: 
Wachtwoord:

De Koers
Albergen

250,
1.200,

750,
800,

1.750,
625,
475,
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In polonaise naar
Kachelhuis Keemers

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

Ho
76
Te
ww
in

Dealer van alle gerenommeerde merken!

Plesmanweg 14
Postbus 358
7600 AJ Almelo

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

www.jterhorst.nl

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

zoals kozijnen voor derden

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

KOMO gecertificeerd.



Vanwege het overweldigende succes van 

vorig jaar, willen we graag de Bokk’nblad 

Tiplijn weer onder uw aandacht brengen.

Denkt u na het lezen van het Bokk’nblad: 

‘Dit zou ook een leuk onderwerp kunnen 

zijn’ of ‘Dit heb ik gemist’?

Dan roepen we u op om dit massaal te 

melden bij de Bokk’nblad Tiplijn, die dag 

en nacht bereikbaar is!

De e-mail adressen van de Tiplijn:

marike.damhuis@home.nl

Of marga@foto-visschedijk.nl

Uw Tip zorgt voor een nog leuker en 

completer Bokk´nblad!



De Prins en Prinses van 
Kadoes: een mooi duo, 

maar –nog- geen setje
‘Meer snoep, 

meer klimtoestellen 
en de leraren straf…’

Net als bij het ‘grote’ carnaval zijn er op 
Kadoes hoogheden gekozen die tijdens het nar-
rentijdperk met de scepter zwaaien. Wij stel-
len u graag de nieuwe Prins en Prinses voor: 
Luc en Rosan. Lekker chill…

Luc Huisman is dit jaar de Prins van Kadoes en 
zal naar eigen zeggen met veel plezier tijdens het 
carnaval op school regeren. Hij is zoon van Jan en 
Esther en twaalf jaar oud. In zijn vrije tijd gaat hij 
graag voetballen en crossen op de motor. Daarnaast 
‘chillt’ hij ook graag met vrienden. Hij zit in groep 
8 bij meester Remco. ‘Een echte grappenmaker, de 

hele dag door. Die kan ook wel goed feest vieren, 
denk ik.’ 

Rosan Oude Vrielink is dit jaar gekozen als Prinses 
van Kadoes. Dochter van Rob en Hilda en elf jaar 
oud. Haar hobby’s zijn handballen, voetballen en 
spelen met haar vriendinnen. Het liefst buiten. Ze 
zit in de klas bij juf Judith. ‘Juf Judith is goed in 
carnaval vieren. Vorig jaar was ze als hippie erg leuk 
verkleed.’ 
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De Prins en Prinses van 
Kadoes: een mooi duo, 

maar –nog- geen setje
‘Meer snoep, 

meer klimtoestellen 
en de leraren straf…’

Veel feestjes…
Voor de Prins en Prinses van Kadoes geldt dat ze een 
aantal verplichtingen hebben. Maar ze zijn het samen 
wel eens: ‘Het zijn wel hele leuke verplichtingen.’ Ze 
gaan naar de opening van de residentie, waarschijnlijk 
het Gala, staan op de wagen tijdens de grote optocht en 
vieren natuurlijk het schoolcarnaval. Wanneer ik op-
merk dat ze heel veel feestjes samen hebben en er mis-
schien wel iets tussen hen op kan bloeien zijn ze allebei 
heel stellig: ‘Dat gaat niet gebeuren.’

De proclamatie is nog niet af, maar na even nadenken 
komt er genoeg input op tafel. Kortere lestijden, meer 
snoepautomaten op school en meer klimtoestellen op 
het schoolplein. Luc merkt op: ‘En ook lijkt het me wel 
leuk om de rollen een keer om te draaien. De leerlingen 
mogen een keer een dag lesgeven. Dan zetten we de 
leraren hard aan het werk en gaan wij zelf op de compu-
ter. Misschien geven we de leraren zelfs wel straf.‘ 

Prins Luc en Prinses Rosan, 
heel veel plezier en succes tijdens 
jullie regeerperiode op Kadoes!

School Prinses: Rosan Oude Vrielink
School Prins: Luc Huisman Jesse Eenkhoorn
Simon Wesselink
Ron Veldhuis
Nell Kuipers
Anouk Oude Monnink
Amy Borgerink
Joey ter Haar
Roos Kokhuis
Anne Weber
Aniek Steffens
Frank Morshuis
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Nina Harink  
Groep 5 Juf Femke en meester Bas
Nina is negen jaar oud en jarig op 11 november. In haar 
vrije tijd vindt ze volleyballen, lezen, kleuren en schrij-
ven leuk. Naast het feit dat Nina dus jarig is op de 11e 
van de 11e vindt ze het lastig om te bedenken wat het 
getal nog meer voor haar betekent. Wanneer ze hoort 
dat 11 ook wel het dwazen- en gekkengetal genoemd 
wordt, vindt ze wel dat het bij haar past: ‘Ik vind het 
leuk om grapjes te maken. Ik trek altijd rare gezichten 
naar mijn broertje en dan moet hij daar erg hard om 
lachen.’   Over 11 jaar hoopt Nina dat ze een goede 
volleybalster is. Momenteel traint ze al bij VVA en bin-
nenkort begint ze ook met het spelen van wedstrijden. 
Naast volleybalster hoopt Nina dan ook kapster te zijn. 
‘Het lijkt me erg leuk om mooie haren te maken bij men-
sen.’   In de weekenden blijft Nina soms tot 11 uur op, 
want ze kijkt erg graag naar ‘The Voice of Holland’. 
‘Maar dit mag mijn broertje eigenlijk niet weten, want 
dan wil hij dat ook.’ 

Het jaarlijks ritueel: de interviews met de kinderen van Kadoes. Dit keer iets anders, 
want het draait om het getal 11, het dwazen- of gekkengetal. Maar…wat heeft de 
Kadoes-jeugd met dit cijfer?



Melvin Veldhof 
Groep 6 Juf Annette en juf Sabine 
Melvin is tien jaar oud en jarig in november, de 11e 
maand van het jaar. Spelen in een elftal doet hij niet, 
want hij zit op judo. Wanneer ik begin over vechten cor-
rigeert Melvin mij snel: ‘Judo is een verdedigingssport, 
geen vechtsport.’ Hij heeft al de gele band en hoopt de 
sport nog vele jaren te beoefenen. 

Over 11 jaar is Melvin student diergeneeskunde, want 
hij wil graag dierenarts worden. Daarna zou hij wel een 
eigen dierentuin willen beginnen. ‘Ik zou klein begin-
nen, misschien wel in mijn achtertuin, en dan uitgroeien 
tot een hele grote dierentuin.’   Melvin ziet zichzelf ook 
wel als Prins Carnaval. Een eigen wagen, dat lijkt hem 
wel wat. De vele feestjes ziet hij als geen probleem: 
‘Dat kan wel heel gezellig zijn.’   Volgend jaar wordt 
Melvin 11. ‘11 jaar zijn is niet heel anders denk ik, mis-
schien mag ik iets later naar bed.’ 

Sjoerd Olde Monnikhof 
Groep 7Juf Petra en juf Ilona  Sjoerd is 11 
jaar en is dit geworden in 2011. Na even tellen merkt 
hij ook op dat hij 11 neefjes en nichtjes heeft. Zijn 
hobby’s zijn voetballen en crossen en ook Carnaval. 
Met zijn kameraden maakt hij elk jaar een wagen. Of 
hij zichzelf als Prins Carnaval ziet? ‘Mijn opa is het wel 
geweest, papa niet, en ik? Het lijkt me heel erg leuk, 
maar ik denk dat er betere Prinsen zijn.’  
Over 11 jaar heeft Sjoerd misschien wel het tankstation 
overgenomen en is hij profvoetballer. Hij is rechtsvoor 
bij de Tukkers D2, geeft goede voorzetten en ziet zich-
zelf wel als opvolger van de nummer 11 van Oranje, 
Arjen Robben. Ook denkt Sjoerd dat hij over 11 jaar 
misschien wel een vriendin heeft.

Gekke en dwaze dingen zijn voor Sjoerd wel wegge-
legd. Met zijn fiets probeert hij veel trucjes, die soms 
wel eens mis gaan. Zo probeert hij af en toe met zijn 
fiets van dingen af te springen. Als het dan fout gaat 
heb je volgens Sjoerd even pijn, maar kun je dan weer 
door. Hij heeft gelukkig nog nooit wat gebroken met zijn 
dwaze gedrag. 



BB 121

Wilt u er nog één? Dan kunt u hem zelf ook van onze site afhalen.
Inleveren voor woensdag 15 februari 2012 bij basisschool Kadoes

Naam Groep:

Adres: Leeftijd:



Rabobank. Een bank met ideeën

www.rabobank.nl

Haal-je-feestneus-
uit-de-kast-tijd
Ook met carnaval regelt u uw bankzaken 
24 uur per dag via internet en telefoon.



Vorig jaar brak dan uiteindelijk het 
moment aan. Plotseling was het raak. 
Onze meester Rik werd Prins van de 
Toet’nbloazers uit Borne en kreeg de 
bijbehorende titel Stadsprins. Voor de 
Albergenaren al jaren de uitgesproken 
kandidaat, maar in Borne wat later ont-
dekt.
In de vorige editie van het Bokk’nblad is 
al kort verslag van zijn opkomst gedaan. 

Wat nu rest is de vraag hoe onze school-
baas dit heeft ervaren. Hierbij zijn re-
laas. Geheel volgens traditie wist slechts 
een select groepje, toen op 7 januari de 
Prins bekend werd gemaakt, dat mees-
ter Rik Sanders het Bornse carnaval zou 
gaan leiden. De verrassing was daarom 
ook groot bij de Toet’nbloazers toen hij 
ten tonele kwam. Toch waren er op dat 
moment al enkele Alberger Bökke en 

Sikk’n (red. F & MV) , die over voorken-
nis beschikten en het huis van Rik eer-
der versierden dan dat de eigen leden de 
armen uit de mouwen hadden gestoken.
Prins Rik I, onze meester en directeur, 
dat klinkt meer dan hoffelijk, toch?  Sa-
men met Adjudant Huub (Leushuis) 
zwaaide hij de scepter over Borne en de 
vijf  carnavalsverenigingen van Borne, 
Zenderen en Hertme.

Prins Rik IEen meesterlijke
Prins is weer Meester 
na een prachtig jaar



Hardlopen 
en bier
De traditionele onderscheidingen wa-
ren speciaal op maat gemaakt voor het 
talentvolle duo. Een gele Kever met het 
‘Step one’ logo dat verwijst naar het hard-
lopen en natuurlijk een glaasje bier, want 
Adjudant Huub is werkzaam bij café De 
Steeg.
De ervaring die de Hoogheid heeft met 
carnaval, zit eigenlijk verstopt achter de 
schermen. Zo is hij ondermeer schrijver 
in dit geweldige blad, jureert hij de Grote 
Optocht, is mede-organisator van het 
schoolcarnaval met de niet weg te den-
ken optocht en bezoekt hij jaarlijks de 
prachtige gala’s.  Een mooie palmares als 
voorbode. 
Samen met Adjudant Huub heeft het 
hoffelijke stel als lijfspreuk gekozen: ‘Met 
ons as stel löp de tapkraan dit joar snel’         
De spreuk duidt op de hobby van beide 
hardlopers en het beroep van Huub, tap-
meester bij De Steeg.
Tijdens het regeringsjaar heeft Rik na-
tuurlijk ook ons Bokk’nlaand bezocht. 
De Eerste Grote Twentse optocht, het 
schoolcarnaval gezamenlijk met Prins 
Othmar en Sik Pedro en de Dolle Dwa-
ze Dweil Dinsdag werden bijgewoond. 
‘Dat waren zeer gave feesten. Ik weet 
dat jullie dat geweldig kunnen regelen. 
Maar als Prins let je op extra details en 
die waren keurig verzorgd. Klasse!’

Enorme steun
Wat Rik opviel is, dat overal de deuren 
opengaan en je veel nieuwe bekenden 
maakt. Ook wil hij de eigen vereniging 
nogmaals bedanken voor de enorme 
steun van de vele commissies en leden: 
‘Onze vereniging is qua structuur goed 
te vergelijken met de Alberger Bökke. 
Veel handelingen worden in het rege-
ringsjaar verricht. Bezoeken aan het 
bejaardentehuis, aan Radio Borghende,  
aan scholen, aan de vele verenigingen 
en natuurlijk aan de Scouting.’ 
Ook is de eerste handeling bij de nieuwe 
Ovonde (een soort rotonde, maar dan 
anders.red) bij het NS-station in Borne 
door het Paar verricht. Eigenlijk stond 
dit op de Proclamatie van de Melbuul-
kes, maar de wethouder nodigde de 
Stadprins uit en die wist daar wel raad 
mee. Begin dit jaar werd Borne ook nog 
eens uitgeroepen tot mooiste dorp van 
Overijssel en dat was nooit gelukt zon-
der het leukste Prinsenpaar. Alle punten 
van de Proclamatie zijn gehaald en dus 
kunnen de Prins en zijn Adjudant  tevre-
den terug kijken.

Vroege Kerst 
in Mokum
Iedereen die denkt dat de periode na het 
carnavalseizoen rustig wordt voor de 
Prins, komt bedrogen uit. Handelingen 
verrichten, Midvastenbal organiseren, 
de fietstocht van de dames en ‘het dag-
je Amsterdam’ niet te vergeten. Met de 
trein naar de hoofdstad en dan feesten. 
Hoewel het enkelen opviel dat in Am-
sterdam vroeg Kerst gevierd wordt met 
al die rode lampjes. 
In de zomer werd de TT van Assen be-
zocht, in het naseizoen de Marathon 
van Enschede en de Nacht van Almelo. 
Tijdens deze activiteiten doen de leden 
van de Toet’nbloazers vrijwilligerswerk, 
waarbij de vergoeding ten goede komt 
aan de kas van de vereniging.
Eind september was er nog het Summer-
fest. De Stichting Borns Carnaval orga-
niseert samen met  KUR uit Rheine een 
BBQ , ‘mit dabei das Echte Bier’.

De jaarlijkse familiedag, zo vlak na de 
zomervakantie, was een succes en de 
laatste activiteit was natuurlijk hardlopen 
voor het goede doel. Op een prachtige 
oktoberzondag werd een mooi bedrag 
opgehaald voor de Stichting Hulp aan Sri 
Lanka.
Al bladerend heeft de lezer een indruk  
gekregen van de vele werkzaamheden 
die een prinselijk paar het hele jaar door 
verricht. Inmiddels Ex-Prins Rik vat het 
samen: ‘Een prachtig jaar dat vele deu-
ren heeft geopend. Wij zijn iedereen erg 
dankbaar voor de bijdrage aan het gewel-
dige seizoen en  kunnen terugkijken op 
een prachtig jaar. Nogmaals allemaal har-
telijk bedankt.’
Rest ons om Rik te bedanken voor de 
openheid en de bijdrage en vanaf  nu is 
de Prins weer de Meester.
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Coen

Gerard

Meinie

Gemma

Janneke

Dennis

Marieke

Wendy

Johan

Bennie Anita



Borne mag dan wel het leukste dorp van Over-
ijssel zijn. Logisch, met zo’n ex-Stadsprins. 
Maar Albergen is dan toch zeker het gezellig-
ste dorp van Overijssel! Hoe komt dat? Door 
de Albergenaren natuurlijk. We zetten ze in de 
rubriek Ranking the Albergenaar op een rij. 

Je hebt nodig: elf prominente Albergenaren en 
een vragenlijst. 
Al deze elf personen hebben deze vragenlijst 
ingevuld. Dit leverde een ranking én heel wat 
pittige quotes op. Is iemand op 1 gerankt? 
Dan past deze stelling het best bij deze per-
soon. Bij 11 is dat, vanzelfsprekend, het minst. 

Lees mee en zie hoe deze Albergenaren elkaar 
inschatten.

Pittige quotes, 
        verrassende ranking

Wie zal het eerst op de bar dansen?
1  Janneke
2  Coen

10 Gemma
11 Bennie

1
Quote:  ‘Dat zal sowieso Janneke 
zijn, als het maar bij dansen blijft en 
ze geen spagaat gaat doen.’ (noot 
van de redactie: die spagaat ging al 
eens mis)

Wie zal het meest geschikt zijn als steward(ess)? 
1  Wendy
2  Marieke

10 Gerard
11 Dennis

5
Quote:  ‘Dennis en Gerard ‘teuten’ 
niet met de mensen heen. Gewoon 
goan zitt’n. Ie komt vanzulf oawer. 
Klachten worden niet in behandeling 
genomen.’ 

Wie besteedt de meeste tijd aan carnaval? 
1  Coen
2  Anita

10 Meinie
11 Bennie

6
Quote:  ‘Anita met stip op 1. Vele 
avonden wordt er in huize Dashorst 
geoefend op de gitaar. Hapjes en 
drankjes, het zal de gasten aan niets 
ontbreken.’

Wie scheidt afval het best? 
1  Gemma
2  Bennie

10 Coen
11 Dennis

7
Quote:  ‘Waar anderen het alleen 
proberen, houdt Gemma dit heel 
goed vol. Een lieve en correcte vrouw, 
die moet haast ook wel milieubewust 
zijn!‘

Wie zal het verst komen in de spelshow 
‘expeditie Robinson’?

1  Johan
2  Gerard

10 Bennie
11 Meinie

3

Quote:  ‘Marieke zal erg ver 
komen, zij heeft het fanatisme 
en de wil om te winnen.’

Wie heeft de meeste verkleedkleren thuis?
1  Wendy
2  Coen/Anita

10 Dennis
11 Bennie

2

Wie heeft met de meeste mensen gezoend? 
1  Janneke
2  Wendy

10 Dennis
11 Anita

4
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Wie praat het best twents?
1  Gerard
2  Anita

10 Wendy
11 Meinie

8
Quote:  ‘Anita, die ademt zelfs 
Twents. Vast vanwege haar  
afkomst uit het ‘t Gesiet.

Wie snapt het minst van de andere sekse?

1  Dennis
2  Bennie

10 Wendy
11 Janneke

10

Quote:  ‘Coen snapt het wel, 
want hij is de Twentse Derek 
Ogilvie, hij leest feilloos hun 
gedachten.‘

Bij wie schuif je het liefst aan bij het kerstdiner?
1  Wendy
2  Janneke

10 Bennie
11 Dennis

9

•  Wendy ter Haarheeft het best gescoord. Haar ranking kwam het 
meest overeen met de gemiddelde lijst. Zij schatte haar mede-Alber-
genaren érg goed in. 

•  Marieke Droste werd bijna altijd in het midden gerankt. Geen rare 
uitspattingen, iedereen rankte Marieke in de veilige middenmoot. 

•  Coen Lubbers wordt ingeschat als goede kenner van de andere sekse, 
al behaalde hij net niet plek 10 en 11. Iemand merkte op dat zijn 
kennis van vrouwen wel eens zou kunnen liggen aan zijn charmante 
vertolkingen op het gala. 

•  Dennis Bake wordt niet gezien als een milieubewuste jongeman die 
zijn afval scheidt: ‘De olie van zijn auto sputtert door de uitlaat op 
straat. Niks afval gescheiden aanleveren.’

•  De vraag over degene die het minst van de andere sekse snapt leverde 
pittige quotes op. Onder andere: ‘Gerard dacht het altijd te snap-
pen...’ en ‘Bennie is oud genoeg om het te kunnen snappen.’ 

•  Gerard oude Geerdink wordt gezien als een echte Twentenaar die 
het dialect wel beheerst. Hoe kom je anders aan de bijnaam Hoss? 

     Weetjes 
        over de ranking
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WWW.POPPINK.NL

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

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

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

Trappen
■   Leveren en plaatsen van 

houten Kozijnen
■   Leveren en plaatsen van 

prefab dakelementen en  
dakkapellen

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

Bouw of verbouwplannen?

Haarweg 15 - 7651 KA  Tubbergen - Tel. 0546-624845

www.studio-sport.nl

WWW.HENDRIKSEN.NL
Tubbergen - Almelo - Rijssen - Oldenzaal - Enschede

WWW.HENDRIKSEN.NL
Tubbergen - Almelo - Rijssen - Oldenzaal - Enschede

Streekwinkel

Boderiegolf

Quad skelterbaan

zondagochtendontbijt

Twentse High Tea

Informatiepunt Landschap NO Twente

Overnachting campinghuisje bed & breakfast

www.deboderie.nl - 0546-442545

Met Carnaval is het café geopend
ook staat er een snackkar

Ootmarsumseweg 168, 7665 SE  Albergen
Tel. 0546-443006



TattooALBERGENAREN MET EEN

ONTWERP: MAARTENOERBEKKE.NL

VOOR BOKK'NBLAD EDITIE 2013 
ZIJN WE OP ZOEK NAAR ALBERGENAREN 

MET 1 OF MEER TATOEAGES EN 
HET EVENTUELE VERHAAL HIERACHTER. 
DUS KEN JE IEMAND MET EEN TATTOO OF 
HEB JE ER ZELF EENTJE? NEEM DAN CONTACT 
OP MET DE REDACTIE VAN HET BOKK'NBLAD.



  De showroom          van het oosten 
voor tegels & sanitair

  Creëer 
je eigen leefomgeving

van Koersveldweg 8   7665 SG Albergen   (0546) 44 20 95   www.oudegeerdink.nl   
Openingstijden:  ma. 8.30 - 12.30   di. t/m vr. 8.30 - 18.00 (do. koopavond tot 20.00)   za. 9.00 - 16.00

“Ik wil een systeem dat werkt, gemakkelijk in 
  gebruik is en lage gebruikskosten heeft”

De techniek. De oplossing
Bij ons koopt u niet alleen techniek, 
maar koopt u vooral een oplossing met 
toegevoegde waarde. Bijvoorbeeld een 
betere bereikbaarheid, een snellere 
verbinding, of een veiliger pand. 
Techniek vertaald naar oplossing. 
Simpel toch? 

Communicatie
IP oplossingen
Telecom
Netwerken
Narrowcasting  

Beveiliging
Inbraak
Brand
Toegang
Camera-observatie

De techniek. De oplossing www.loohuis.nl

  De showroom          van het oosten 
voor tegels & sanitair

  Creëer 
je eigen leefomgeving

van Koersveldweg 8   7665 SG Albergen   (0546) 44 20 95   www.oudegeerdink.nl   
Openingstijden:  ma. 8.30 - 12.30   di. t/m vr. 8.30 - 18.00 (do. koopavond tot 20.00)   za. 9.00 - 16.00

De mors 31
7631 AH Ootmarsum
Tel: 0541 – 29 48 85

www.orthokliniek.com

• Afvallen met BIO HCG+

• Stoppen met roken

• Afvallen met acupuntuur

• Prognos

www,labellabok.nl



Figaro
haarmode        voor dames- en heren

Ootmarsumseweg 173 - Albergen - 0546-441968

bezoek onze showroom!

Lenferink 
Albergen 

Diekersweg 9a   
7665 VB    ALBERGEN

www.lentifa.nl
info@lentifa.nl

Tel. 0546-441568
Fax 0546-442076       

Trappen - Deuren - Kozijnen

bezoek onze showroom!

Lenferink 
Albergen 

Diekersweg 9a   
7665 VB    ALBERGEN

www.lentifa.nl
info@lentifa.nl

Tel. 0546-441568
Fax 0546-442076       

Trappen - Deuren - Kozijnen

www.lentifa.nl



- AED en reanimatie
- EHBO
- BHV
- VCA
- Interntransport
- Nascholing chauffeurs
- Bedrijfs VCA
- RI & E

Huub & Nely Brand

06-55390576
info@bavo.nu
www.bavo.nu

Wij wensen onze 

collega Jeugdprins Bart 

en zijn Sik Chris 

een ijzersterk 

carnavalsjaar toe!

Albergen
R. Munster Zenderseweg 8 7665 TM  Albergen T. 0546 - 44 12 42



Gezellig boodschappen 
doen bij

‘Onze supermarkt’ 
heeft maar één nadeel: 

het kost te veel tijd

We hebben dan wel geen winkelcentrum 
in ons dorp, maar het winkelend publiek 
treft elkaar in en om het centrale ontmoe-
tingspunt: de supermarkt ‘Coop’ Ook wel 
‘Kaamphoes’, ‘de Boer’ of ‘Coops-Ronnie’ 
genoemd. Maar…wat vinden wij eigenlijk 
van de supermarkt? Het Bokk’nblad ging 
op onderzoek en ondervroeg enkele klan-
ten. Lees hieronder het verslag van de 
straatinterviews.

Myrthe Derksen-Dijkstra, 
30 jaar. Gezin bestaat uit man, vrouw en 
twee kleine kinderen.
Myrthe gaat regelmatig met haar kinderen 
naar de Coop. Meestal overdag, want ze 
vindt het heerlijk om er naar toe te lopen. 
In de winkel mag dochter Lenthe het kleine 
wagentje voortduwen. Hierin liggen brood, 
lekkere ‘Danoontjes’ en een grote zak pe-
pernoten. De zak is inmiddels al aangebro-
ken, want Lenthe vindt ze erg lekker. Haar 
broertje Hidde zit er rustig bij te kijken in 
de wandelwagen. Myrthe zegt nooit ‘Coop’, 
maar het blijft voor haar nog het vertrouw-
de ‘Kamphuis’. ‘Je kunt nergens zulk lekker 
brood kopen, daarom ga ik hier altijd naar 
toe!’ 
De boodschappen kan ze in tien minuten 
wel doen, maar het duurt vaak wel iets 
langer, omdat ze dan bekenden spreekt. Ze 
haalt altijd dezelfde boodschappen, maar 
als er optocht in Albergen is, dan brengt ze 
vaak wat lekkers bij de koffie voor alle gas-
ten die ze dan krijgt. Haar man Hans gaat 
ook wel naar de supermarkt, maar ze gaat 
liever zelf. ‘Hans komt vaak met lekkere 
dingen thuis, die niet op het lijstje staan’. 
Myrthe vindt het verrassend leuk, dat ze in 
het Bokkenblad komt. 
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Siny Kroeze-Oerbekke
56 jaar. Gezin bestaat uit man, vrouw en 
drie volwassen jongens. 
Siny gaat ook naar ‘de Coop’ voor haar da-
gelijkse boodschappen. Op zaterdagmorgen 
is ze hier voor de verse broodjes, iets lek-
kers op een toastje en natuurlijk neemt ze 
dan chips mee voor haar ‘jongens’. Het bier 
wordt door manlief Eddie zelf gekocht. Siny 
ontmoet vaak dezelfde mensen in de super-
markt en ze weet dan ook niet hoe lang ze 
onderweg is, want je spreekt altijd wel ie-
mand. De werkende jongeren vindt ze erg 
vriendelijk en behulpzaam. Om Giel Hagel 
(kameraad van zoon Joost) moet ze altijd 
lachen, want hij roept altijd: ‘Ha Sientje!’. 
Evenals de meeste mensen in Albergen is 
Siny ook erg blij met de supermarkt in ons 
dorp. Op de vraag, of ze nog iets speciaals 
haalt voor de dag van de optocht, zegt ze: 
‘Ik maak alleen een grote pan soep, want 
de jongens gaan toch naar de tent!’. Tja, dat 
wordt dus ‘soepen’ na de soep!

Soepen 
 na de soep



Timo

Joost van der Aa
31 jaar. Alleenstaand (‘Nóg wel’, zegt hij 
zelf)
Joost haalt zijn boodschappen na werktijd. 
Je kunt hem dus treffen tegen vijf uur ‘s 
middags. In zijn kar liggen gevarieerde 
producten. Het meeste voor het ‘gemak’ en 
dat is te zien, want dit keer heeft hij een 
pizza, een bak salade, melk, wasmiddel en 
natuurlijk ook eieren. Tijdens de carnaval-
speriode is een doos met eieren een ‘must’,  
aldus Joost. Hij vindt het ideaal dat hij de 
boodschappen zo dicht bij de deur kan ha-
len. Bovendien kan hij er alles vinden wat 
hij nodig heeft, zelfs ‘de ballen van Jan’. 
Het winkelen kost hem bij ‘de Boer’, zoals 
hij voor het gemak de Coop maar noemt, ge-
middeld maar tien minuten. Hij haalt snel 
de boodschappen, want de sociale contac-
ten zoekt hij wel ergens anders! Intussen 
komt Tim van der Aa ook nog even voorbij 
en zegt: ‘Schrief veur mie mer hetzölfde op 
(bij deze is dit dan ook geregeld). In zijn 
wagentje liggen dus ook dezelfde produc-
ten. ‘Lekker makkelijk!’. Mochten er nog 
vrijgezelle dames zijn, die een date zoeken, 
dan adviseren we om tegen ‘vijf uur te gaan 
winkelen bij de Coop. Misschien wordt er 
dan samen wel een pizza gegeten!

Eieren 
een must!



Agnes Geelen en zoon Marco
Op de vraag, of Agnes even tijd heeft om wat 
vragen te beantwoorden voor het Bokk’nblad, 
hoeft ze niet na te denken. Zeker wil ze dat 
wel, want Agnes en haar man Gerrit zijn al 
vanaf de oprichting van de carnavalsvereni-
ging lid van de Alberger Bökke. Ze heeft nog 
nooit in het Bokk’nblad gestaan, dus ze werkt 
graag mee. In haar boodschappenkarretje 
liggen frikadellen en hamburgers. Deze zijn 
bestemd voor de verjaardag. Het gebak moet 
ze straks nog bestellen en het bier en de fris-
drank heeft ze al in huis.  
Agnes haalt alle boodschappen bij de Coop. 
Marco gaat eens in de twee weken mee, want 
Agnes mag en kan niet alles tillen. 

Tussendoor gaat ze altijd wel alleen. Het liefst 
‘s morgens om negen uur, want dan is het niet 
zo druk en kan ze mooi opschieten. Ze moet 
tegen de middag altijd thuis zijn, want dan ko-
men twee van de vijf kleinkinderen. Meestal 
neemt ze een boodschappenlijstje mee. ‘Daar 
wijken we nog wel eens van af’, aldus Mar-
co. ‘Snaaierieën’ worden er dan toegevoegd. 
Beiden vinden het personeel erg vriendelijk 
en behulpzaam. Hidde Eidhof is favoriet van 
Marco, want hij is de zoon van zijn kameraad 
Wim. Tijdens de carnavalsperiode zullen we 
Marco niet bij de supermarkt zien, want dan 
viert hij vakantie in de Dominicaanse Repu-
bliek.

Snaaierieën 
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Kim Schepers
20 jaar. Kim staat gezellig te kletsen met 
vriendin Sanne Kamphuis, die ondertussen 
doorgaat met haar werkzaamheden. Kim 
heeft geen karretje, want ze hoeft alleen 
maar wat soesjes te halen voor haar feest-
je. Ze heeft haar ‘P’ (Propedeuse) gehaald 
op de Saxion Hogeschool in Enschede en ze 
moet nog trakteren. Kim woont nog thuis 
bij haar ouders en ze gaat regelmatig ook 
samen met haar moeder naar de Coop. Als 
ze zelf een boodschappenlijstje mee krijgt, 
dan wijkt ze hier nog wel eens van af. Lek-
kere snoepjes of een tijdschrift belanden 
dan in haar karretje. Ze kent de werkende 
jeugd in de plaatselijke supermarkt bijna 
allemaal. Zelf werkt ze bij Fraans Marie. 
Ook tijdens de carnaval moet ze werken. 
Na werktijd gaat ze dan nog wel naar de 
tent. ‘Je komt er dan wel erg nuchter bin-
nen’, verklapt ze. ‘Maar na een wijntje of 
een Boswandeling is dat zo over’. Kim vindt 
het na de optocht in de tent erg gezellig. Ze 
ziet dan meestal veel bekenden en als je 
met de mensen uit Albergen samen wilt zijn 
dan moet je rechts vooraan gaan kijken, 
want daar kun je ze altijd terug vinden. 

Nuchter

Een duidelijk conclusie van onze 
enquêteurs: alle mensen die geïnterviewd 
werden, zijn oprecht blij met onze 
supermarkt. Het brood wordt het 
meest geprezen, evenals het vriendelijk 
personeel. Er blijft één nadeel en dat is 
het feit, dat je langer weg blijft van huis: 
er is altijd wel een bekende die je tegen 
komt en dat kletsen loopt nog wel eens uit. 
Ach ja, dan ben je meteen weer van alle 
nieuwtjes op de hoogte! 
We namen de proef op de som en vroegen 
wat het winkelend publiek er van vond. 
Het resultaat was een hele positieve 
uitslag. En dat is eigenlijk geen verrassing.
Een dikke pluim op de steek voor ‘Coops-
Ronnie’ en zijn personeel!





Beste 
Carnavalsvierders,
Even voorstellen, mijn naam is Remy Eidhof. Ik 
ben sinds dit jaar de nieuwe voorzitster van JCV De 
Bokk’n Hörnkes. Na Walter Lansink, Gilbert Leem-
huis, Thijs Krüse en Marlou Oude Nijhuis ben ik de 
vijfde voorzit(s)ter van deze geweldig jeugdvereni-
ging,  die zijn sporen al ruimschoots heeft verdiend 
in de Albergse samenleving.

Samen met mijn mede-bestuursleden Pim Van der 
Aa, Joost Lubbers, Sophie Nijhuis en Femke Keu-
pink, onze overige commissies en uiteraard onze 
Prins Bart II, Sik Chris en Hofdame Annelot probe-
ren we alles in goede banen te leiden en maken we 
er een geweldig Carnavalsjaar van!
Tevens wil ik jullie voorstellen aan de nieuwe leden 
van de Raad van Elf: Jasper Lubbers, Rob Wolters, 
Rens Weerink en Joost van der Aa. Ik hoop dat ook 
deze leden een geweldig Carnaval tegemoet gaan en 
dat we nog lang van hun bereidwilligheid gebruik 
kunnen maken.

Maar er zijn nog meer nieuwtjes. Dit jaar hebben 
we namelijk de beschikking over een nieuwe carna-
valswagen. Het was zwoegen en hard werken, maar 
door de goede samenwerking tussen alle vrijwil-
ligers hebben we weer een prachtige wagen, waarop 
we de komende jaren volop feest kunnen vieren. 
Daarnaast is ons ledenaantal toegenomen en gaan 
we er in de toekomst alles aan doen om de vereni-
ging bloeiend te houden. 

Zoals jullie weten is onze vereniging niet alleen 
actief in het carnavalsseizoen. Buiten het Carnaval 
organiseert onze activiteitencommissie diverse 
activiteiten, zoals dit jaar het beachvolleybaltoernooi 
en terraspop in samenwerking met onze Residentie 
Morshuis. Maar denk ook aan de bokkenpootjes- en 
de oud- ijzer actie. 

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om 
onze collega-jeugdvereniging De Sjikke Bökke een 
geweldig Carnavalsjaar toe te wensen.

Tot slot hoop ik op een prettige samenwerking 
tussen onze jeugdvereniging en de Alberger Bökke.
Iedereen een heel knallend en spetterend Carna-
valsjaar toegewenst!

Alaaf! Alaaf! Alaaf!
Remy Eidhof
Voorzitster JVC De Bokk’n Hörnkes
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Ik prins Bart de Tweede
Hooghertog van de Bokk’nhörnkes 
Groothertog van de Oude Schoolstraat
Sön van Hennie van Pingel en Riet van Mekkel-
hearm 
Constructietekenaar bie Tasche
Leider van de Junioren van Jong Nederland
En Voorstopper van Tukkers 7

Samen met mien Sik Chris 
Landgraaf van de Floris Radewijnsstraat 
Sön van Johan van Breembrook en Paulien van 
Groot’n Lows 
Consultant bie Itannex
En Topscorer van Tukkers 3

En samen met oonse Hofdame Annelot willen 
wie oeleu ‘t volgende vertell’n:

Ten Eerste: 
Dat ’t dit seizoen weer zo’n chaos op de A1 mag 
worden, 
wanneer FC Twente met de schaal naar Enschede 
komt.

Ten Tweede: 
Dat wie better majt presteer’n dan Tukkers 1, 
moar dat geet volgens oons wa good komm’n.

Ten Derde: 
Dat de nieje waag ‘t dit joar wa hoald is ne 
duudelik verhaal, 
want ‘t frame is nig meer van hoalt, meer van 
staal.

Ten Vierde:
Dat bie Theo Sonder van crisis geen sprake is, 
35 auto’s in één moal verkocht hept en dan de 
waag wier in ’n hal, 
Theo alvast bedankt. 

Ten Vijfde:
Dat de kamereu met ne mooi’n hofauto op de 
propp’n majt komm’n, 
en daw dur zelf nich achteran hooft.

Ten Zesde:
Met ’n komst van ’n niej bestuur, 
geet de jeugdvereniging de ankomm’nde joar’n 
ok wa wier duur.

Ten Zevende:
Daw met mekaar elk feestje as leste noar hoes 
mayt goan, 
maar daw den dag dur noa nig met ’n kop, tuske 
de been’n hooft te stoan! 

Ten Achtste:
Dat oons’n hofdame oons deur’n carnaval mag 
slep’n, 
en ast neudig is oons ok ne betke op mag pep’n

Ten Negende:
Met 3 Albergse carnavalsverenigingen bie 
grimtoon an ’n barbecue, 
dat doot wie in 2012 zeker weer opnieuw!

Ten Tiende:
An lege stroaten hebt wie geen zin, dit joar hoalt 
wie de vaart erin! 

Ten Elfde:
Met ‘t ontwerp van de blokhut in ’t verschiet, 
hopt wie,
met Jong Nederland, op ne nieje blokhut in 
diss’n crisis tied.
Dit joar goat wie ne carnaval in onder de 
volgende liefspreuk

Proclamatie
Jeugd

1

5

6

7

8

9

10
11

2
3

4

Aj ’t feest nich wilt missen,

dan muj nich tevul zoep’n,

want aans muj vuls te vaak 

hen pissen!



Aan de tand gevoeld:

Jeugdprins Bart 
en Sik Chris



Het is in de carnavalsgelederen een bijzondere datum: 11-
11-2011. Waar de economische crisis op mondiaal niveau 
hoogtij viert, de Belgen nog altijd geen regering hebben 
en Mauro nog steeds om een verblijfsvergunning vecht, 
vindt bij Morshuis de twintigste jeugdprinsopkomst van 
de Bokk’n Hörnkes én de prinsopkomst van de Alberger 
Bökke plaats. Een extra grote happening, waar dit jaar 
beide verenigingen aan deelnemen, omdat het de elfde 
van de elfde in 2011 is. Net als elk jaar nemen de specu-
laties over de nieuwe hoogheden de weken voorafgaand 
aan de prinsopkomst weer flink toe. Een spannende en 
moeilijke tijd voor de nieuwe hoogheden in spé. 
Na een maandenlange periode van zwijgen introduceren 
we hierbij de nieuwe Jeugdprins en Sik van de Albergse 
carnavalsvereniging de Bokk’n Hörnkes:  Jeugdprins Bart 
Oude Middendorp de Tweede met zijn Sik Chris Schone-
veld en Hofdame Annelot Scholten. We trokken er deze 
schrale herfstmiddag opuit om de heren het hemd van 
het lijf te vragen. Een dankbare en vooral eervolle taak 
waar binnen de redactie van het Bokk’nblad altijd fel om 
gestreden wordt. Al is het alleen maar om het buffet dat 
tijdens het interview wordt genuttigd, maar daarover la-
ter meer...
Prins Bart de Tweede, zoon van Henny en Riet en broer 

van Niels, is 24 jaar oud. Een Jeugdprins met een aan-
zienlijk aantal jaren levenservaring dus. Nadat Bart op 
Kadoes heeft gezeten en de middelbare school op St. 
Canisius heeft afgerond, is hij naar het ROC De Sumpel 
in Almelo gegaan. Hier heeft hij de opleiding werktuig-
bouwkunde gevolgd. Met deze opleiding is hij vervolgens 
aan het werk gegaan bij Tasche als constructietekenaar. 
Daar was hij overigens al een aantal jaren werkzaam als 
zaterdagmedewerker. 

Een lichtpuntje 
op zijn CV
Naast werken is Bart druk in het verenigingsleven in 
Albergen. Hij doet een poging tot voetballen bij het 7e 
elftal van De Tukkers, is leider bij de junioren van Jong 
Nederland en is lid van de Record Commissie Albergen. 
Onder leiding van de Record Commissie Albergen werd 
vorig jaar het wereldrecord met de LED lampjes verbro-
ken. Een ‘lichtpuntje’ op het rijkelijke CV van Bart. Naast 
zijn activiteiten binnen het verenigingsleven zit Bart op 
fitness, naar eigen zeggen om een Hofdame te veroveren. 

De ideale combinatie van 
humor, sportiviteit en 
romantiek



Daarnaast gaat hij graag uit met zijn kameraden en is 
hij een fervent FC Twente supporter. Alle thuiswedstrijden 
worden dan ook door deze fanatieke Jeugdprins bezocht. 
Voor Bart begon het carnavalstijdperk vier jaar geleden 
en sindsdien is hij één van de voortrekkers van de club. 
Dat de Bokk’n Hörnkes dit jaar een fanatieke Jeugdprins 
hebben moge dus duidelijk zijn. Maar hij staat er natuur-
lijk niet alleen voor. Een Prins zonder Sik is als het Ne-
derlands elftal zonder Wesley Sneijder, als Ajax zonder 
bestuurlijke problemen.
Sik Chris Schoneveld, zoon van Johan en Paulien en 
broer van Iris en Hilde, is eveneens 24 jaar oud. Chris is 
na de basisschool en de middelbare school uiteindelijk de 
opleiding HBO bouwkunde gaan volgen aan de Saxion 
Hogeschool in Enschede. Aan zijn afstudeertraject hield 
hij een  baan over:  Chris werkt als consultant bij Itannex 
in Almelo. Itannex is een bedrijf in de bouwkundige sector 
en opereert landelijk. Chris heeft dan ook in nog geen jaar 
40.000 kilometer gereden en één auto total loss gereden. 
Een fraai gemiddelde in de ogen van de Sik.  

Statisch 
goede kopper
Naast rondrijden door Nederland speelt Chris in De Tuk-
kers 3 als een nogal statische spits, met een neusje voor 
de goa,l die met een goede voorzet wel raad weet. Kop-
pen is zijn sterke punt. Naast voetballen gaat Chris samen 
met Bart fitnessen en beoefent hij bedgymnastiek met zijn 
Hofdame. Na enig doorvragen van onze kant bemoeit 
moeder Paulien zich ermee en zegt dat ze dit wel kan be-
amen. De rustige nachten in huize Schoneveld zijn dan 
ook verleden tijd.

Evenals zijn Prins bezoekt ook Chris elke thuiswedstrijd 
van FC Twente en gaat hij graag uit met de kameraden. 
Daar waar Jeugdprins Bart nog naarstig opzoek is naar 
een Hofdame, is zijn Sik hier al in geslaagd. 

Annelot Scholten, dochter van Herman en Francien, zal 
dit regeringsjaar aan de zijde van onze kersverse Sik Chris 
staan. Annelot is 21 jaar en woonachtig op loopafstand 
van Bruins, ofwel in Saasveld. Of dit toeval is, of dat dit 
komt door het selectiebeleid van onze Sik laten we maar 
in het midden. Annelot en Chris hebben elkaar echter ont-
moet op het Saxion. Annelot studeert daar  HBO-V en zit 
bij Chris’ zusje Iris in de klas. Op de afdeling bouwkunde 
werd wel eens samen koffie gedronken. We zijn overigens 
nog bezig dit causale verband nader te verklaren. Hoewel 
Annelot niet goed weet wat ze van het regeringsjaar en 
haar rol als hofdame moet verwachten, kijkt ze erg uit 
naar de komende tijd. Ze is gek van carnaval en heeft er 
veel zin in. Dit alles laat ze weten vanuit Afrika, waar ze 
op moment van schrijven stage loopt. Gelukkig is ze tijdig 
terug om aan de zijde van haar Sik te staan.
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Geziene gasten
De twee hoogheden zitten in dezelfde kameradengroep. 
Deze groep draagt de naam “De bende van 6”. De groep 
bestaat naast Bart en Chris uit Dirk Evers, Marijn Kroeze, 
Ralf Lubbers en Jeroen Zwijnenberg. De bende is ont-
staan op de middelbare school en sindsdien een veel en 
graag geziene club bij de plaatselijke horeca en wordt 
omschreven als een hechte groep die wel van een feestje 
houdt. Samen met Bart en Chris gaat ook de rest van de 
groep mee naar alle thuiswedstrijden van FC Twente.  Ho-
pelijk dat zij FC Twente naar een prijs kunnen schreeuwen 
dit jaar.
Het uitgaansleven van de heren is begonnen bij Bays. De 
place to be was de bandzaal, met af en toe een uitschieter 
naar de piratenzaal. Na een aantal jaren Bays onveilig 
te hebben gemaakt, werd er  uitgeweken naar Bruins. 
Hier is een aantal van de heren nog steeds regelmatig te 
zien. Op zaterdagavond wordt tegenwoordig uitgegaan in 
Hengelo. Daarnaast worden de nodige uren bij Morshuis 
doorgebracht. 
De hoogheden verwachten een zeer actief, mooi en bijzon-
der carnavalsjaar tegemoet te gaan. Vol toewijding zullen 
zij op de voorgrond treden. Bart weet al hoe het carnaval 
vieren bij de Bokk’nhörnkes in zijn werk gaat. Chris is de 
nieuweling op het podium die alles over zich heen moet 
laten komen. Hoogtepunt voor de heren worden toch wel 
de carnavalsoptochten. De Bokk’nhörnkes hebben dit 
jaar een splinternieuwe wagen gebouwd. Dat deze wagen 
flink moet worden ingewijd moge duidelijk zijn.

Over elkaar…
Na de nodige biertjes is het tijd om de hoogheden een 
aantal vragen voor te leggen die zij over elkaar moch-
ten aanvullen. Te beginnen bij Jeugdprins Bart, door Sik 
Chris;
Wat moet Albergen weten over Jeugdprins Bart: Bart is 
een vrolijke jongen die absoluut niks van de feestjes wil 
missen. Dat hij tijdens deze feestjes graag een sigaartje 
rookt, zullen veel van jullie waarschijnlijk wel weten. De 
nodige biertjes worden achterover geslagen en dat hij 
hierdoor wel eens in de bosjes eindigt, wordt dan op de 
koop toe genomen. Daarnaast is Bart naar verluidt al een 
tijdje bezig met een nieuwe hofdame, maar daarover mis-
schien tijdens het carnavalsjaar meer...
Waarom is Bart de ideale Jeugdprins: Bart heeft een dui-
delijke, harde stem en komt goed over op de mensen. Hij 
is niet bang om op de voorgrond te treden en zijn zegje 
te doen. Eigenschappen die een Jeugdprins goed van pas 
komen. Daarnaast kent Bart veel mensen en kan hij goed 
met mensen overweg. Tel hier zijn drang om te feesten bij 
op en dan kan het ook komend carnavalsjaar niet mis-
gaan!
Omschrijf een romantisch avondje van de Jeugdprins: 
Bart is een filmliefhebber dus een filmpje kijken in de bio-
scoop zal deze avond zeker niet ontbreken. Misschien een 
hapje en een drankje vooraf of na de tijd om lekker in de 
stemming te komen. Bart heeft het ooit eens geprobeerd 
bij de Mc Donalds. Daar wordt dan onder romantische 
TL verlichting vakkundig een BigMac naar binnen ge-
werkt, stelt Chris zich zo voor. Hierna lekker naar huis om 
de avond nog even gezellig op de slaapkamer af te sluiten. 
Althans... als Riet niet thuis is. Riet is professioneel on-
dervraagster en wanneer zij thuis is, is voor onze Bart hét 
moment al verpest. 



Na deze stellingen te hebben voorgelegd aan Chris, is het 
tijd voor een aantal stellingen die Bart mag beantwoor-
den over Chris, te beginnen met;
Wat moet Albergen weten over Sik Chris?  Chris is een 
echte special guy, hij is goed in het herkennen van de ‘ta-
lenten’ onder de dames en is altijd aanwezig. Een handige 
eigenschap voor een Sik. De gezelligheid die Chris met 
zich meebrengt past goed in het carnaval. Voeg dit samen 
bij Jeugdprins Bart en dan weten wij zeker dat er dit jaar 
weer een perfect koppel met de scepter over de Bokk’n-
hörnkes zwaait.
Waarom is Chris de ideale Sik; Chris staat altijd voor ie-
dereen klaar. De keus om Chris als Sik te kiezen was voor 
Bart dan ook niet moeilijk. Chris is intuïtief en neemt 
vaak het voortouw. Je kunt veel met Chris lachen, zelfs 
nadat op de avond van de prinsopkomst de staf in de han-
den van Chris al enige beschadigingen vertoonde. 
Omschrijf een romantisch avondje van Chris:  Chris is, in 
tegenstelling tot Bart, niet iemand die zijn avondje in de 
bioscoop doorbrengt. Bij Chris komen de kaarsjes tevoor-
schijn en massageolie mag dan niet ontbreken. Volgens 
Bart is Chris naar eigen zeggen een type met een goed 
ritme, die de avond goed aanvoelt…. 

Het rapport
Tot slot de bekendmaking van de rapport cijfers. Na twee 
jaar geleden door de hoogheden van toen te zijn ontvan-
gen met een Chinees buffet en een jaar later met karbo-
nades, mag er inmiddels wel gesproken worden over een 
traditie. Geen omkoping van de redactie, maar een de-
monstratie van gastvrijheid. En dat mag beloond worden. 
Vandaar dat er is besloten om vanaf dit jaar het bezoek 
aan de nieuwe hoogheden met cijfers te beoordelen. Het 
geheel belangeloze doel hiervan is om de toekomstige 
hoogheden alvast scherp te laten beginnen aan het jaar. 
Het  bezoek aan Jeugdprins Bart en Sik Chris scoort 
al met al dikke voldoende. De ontvangst was goed, met 
name de kaarsjes buiten zorgden voor een gezellige sfeer. 
Er was bier in overvloed en op de juiste temperatuur. De 
spareribs en patat waren erg lekker. Daarnaast zorgde de 
mogelijkheid om Heracles-FC Twente te kijken voor een 
positieve invloed op de beoordeling.

Ontvangst: 9

Sfeer: 10

Eten: 9

Drank: 8

Eindcijfer: 9

                           Goed gedaan hoogheden. 
Als dit geen geslaagd carnavalsjaar 
           wordt weten wij het ook niet meer!



Pedicuresalon
Ellen Harink

NIEUW IN ALBERGEN

- reumatische voet
- diabetische voet

tel. 0546 - 442290
 mob. 06 - 251 261 45

Steenkampsweg 12a
7665 RA Albergen

ellen_harink@tele2.nl
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en het midden- en kleinbedrijf 

 

 

Galvanistraat 32 Tubbergen 
Postbus 19 7650 AA Tubbergen 

Tel.: 0546-622332, Fax.: 0546-623775 



 

 

 
 

Auto & motorrijschool 

Guido Lansink 

Albergen 
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Uw Warme Bakker

BAKKERij
Albergen tel.: 0546-442588

Geesteren tel.: 0546-631220

paRTy-sERvICE
CaTERINg
vERhUUR
sNaCks



Op een zaterdagmiddag aan het eind van de middag, stap ik 
op m’n roze fietsje op weg naar weer een oud-Jeugdprins. Ik 
kan me nog goed herinneren hoe ik samen met alle oud-Prin-
sen kennis gingen maken met deze toen nog frisse, nieuwe 
Jeugdprins. Het werd een gezellige avond met veel ‘eieren’. 
Maar dat is weer een ander verhaal. Nu ga ik naar de oud-
Jeugdprins Jorn en Sik Wout voor een kleine evaluatie van 
wat ze zoal uitgespookt hebben in het afgelopen carnavalsjaar.

Ik word hartelijk onthaald door Jorn, die niet alleen op mij zit 
te wachten. Want de zaterdagmiddag is bijna een vast ritueel 
aan het worden, waarbij Jorn en een aantal van z’n kameraden 
een pilsje gaan drinken. Laat ik daar nu toevallig ook tussen 
komen te zitten. Wat vervelend.

Langzaam druppelen ze binnen, oud Sik George, twee jaar 
geleden samen met Pim Borgerink ook al Sik. Dan komen Stef 
Borgerink en Pim Hagel ook binnen. De kaas en worst worden 
geregeld door George, tenminste dat is normaal gesproken 
de bedoeling. Worst was er wel, kaas kwam bij Jorn uit de 
koelkast.
Verplegers?

We komen aan de praat over The Big Question: hoe werd jij 
gevraagd? Jorn vertelt dat hij op stap was geweest met zijn 
baas Frank Oude Geerdink. Die zat hem onderweg constant 
aan de kop te zeuren en de gek aan te steken dat hij een ver-
rassing voor Jorn had en dat er wat stond te gebeuren. Maar 
vertellen wat er aan de hand was, ho maar. Jorn deed er 
eigenlijk niets op uit. Hij was wel wat gewend van Frank. Frank 

Een Evaluatie 
van een regeerperiode
Oud-Jeugdprins Jorn en Sik Wout kijken terug op een gezellig jaar
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bracht hem naar huis en ging met hem naar binnen waarna 
er onverwachts bezoek binnenkwam. Twee mensen, onherken-
baar verkleed als verplegers, kwamen binnen en begonnen al-
lerlei vragen te stellen over het werk. Wat hij van het werk 
vond, wat hij van de mensen bij Oude Geerdink vond en wat 
hij van Frank zelf vond. Jorn liet het gebeuren en antwoord-
de netjes. Vragen over voetbal kwamen langs en de laatste 
vraag was of hij ook Jeugdprins wilde worden. Even nuchter 
en nietsvermoedend als op de andere vragen antwoordde hij 
daarop dat hij dat wel wilde. Daarop trokken de verplegers 
hun maskers van hun gezichten en zag Jorn dat het Gerard 
Mensink en Marlou Oude Nijhuis waren. Met stomheid ge-
slagen en nietsvermoedend was hij gestrikt als Jeugdprins. 
Maar het moest zeker doorgaan. De ouders van Jorn hadden 
hier niets meer over te zeggen. En al even verrassend werd 
zijn broertje Wout de Sik.

Vuurwerk en kabaal
Voorafgaande aan de opkomst gonsde het in de wandelgan-
gen van de geruchten over wie eventueel Prins zou worden 
dat jaar. Niemand had eigenlijk rekening gehouden met Jorn 
want deze had aangegeven dat hij zou stoppen bij de jeugd. 
Vooral Bart Oude Middendorp werd genoemd. Er was dus 
niet veel voor nodig om het spannend te maken. Een grote 
doos met daarin de Jeugdprins en Sik waren voldoende. Met 
veel vuurwerk en kabaal sprongen ze uit de doos, het jaar van 
Jeugdprins Jorn en Sik Wout was begonnen. Ze hoefden dit 
niet alleen te doen, want er was ook nog de hofdame, Manon. 
Toen nog de vriendin van Jorn, maar dat heeft alleen niet het 
hele carnavalsjaar mogen duren.
Ook de kameraden van Jorn wilden de uitverkiezing niet onop-
gemerkt voorbij laten gaan en zorgden voor een geschikte hof-
auto, een roze Opel Kadett met op de motorkap hun hofdame 
gespoten. De auto werd overal voor ingezet, schitterde in elke 
optocht en pronkte tussen de bolides van de andere Prinsen 
tijden het gemeentegala in Vasse.

Met Vasse als sleuteldorp hadden ze een mooi campingpakket 
samengesteld voor Jan van Naffelhendrik als campingbaas. 
Dit werd aangeboden tijdens het Prinsenbal op de dag van de 
sleuteloverdracht. Ook het gemeentegala in een manege in 
Vasse was goed voor elkaar en fantastisch om mee te maken.

Borrelhapjes als
goedmaker
De gala’s in Albergen waren natuurlijk om nooit te vergeten. 
Jorn die alles tot in de puntjes had voorbereid zou de Prin-
senbak dan ook met kaas en worst voorzien. De voorgaande 
gala-avonden had Prins Othmar dit rijkelijk gedaan voor de 
Raad van Elf. Alles stond in de keuken klaar om meegenomen 
te worden. En…daar is het ook blijven staan want Jorn was 
alles vergeten. In de keuken bij Morshuis werden ze druk: het 
werden borrelhapjes die Jorn dan maar moest aanbieden als 
goedmakertje.
Ik zat te kijken en vraag me af: de kaas en worst die we nu 

eten zal toch niet van die grote overgebleven voorraad zijn?

Jeugdprins en Sik zijn niets dan lovend over hun collega’s van 
de grote carnaval. Overal werden ze voor uitgenodigd en er 
was regelmatig contact over de carnavalsactiviteiten die er 
aan zaten te komen. Samengevat was het een supergezellige 
tijd met Prins Othmar, Sik Pedro en Hofdames Mariska en 
Christel.

Zo kregen we het ook over de andere Prinsen en kerkdorpen. 
Ze konden mij vertellen dat er nog een feest aan zat te komen 
en wel volledig georganiseerd en betaald door Geesteren. Tij-
dens het carnavalsjaar wist Freek Evers de staf van de Prins 
van Geesteren te bemachtigen. Nadat Freek deze eerst ook 
zelf nog weer kwijt was geworden werd hij de volgende dag 
teruggebracht met als belofte dat er een tegenprestatie zou 
worden geleverd. Het carnavalsjaar liep tegen het einde maar 
geen actie van de Prins van Geesteren. Tot voor kort en zelfs 
het bestuur van Geesteren had de Prins er op gewezen dat er 
nog een openstaande rekening te vereffenden was met Alber-
gen. Dat had resultaat want kortgeleden kwam de Prins hier 
op terug en bood de Albergenaren een volledig betaald feest 
in de ijskeet in Albergen aan. 

Hou het binnen
Een paar zaken die onze oud-Jeugdprins en Sik willen meege-
ven aan de nieuwe Prins Bart en Sik Chris. Om het carnaval-
seizoen goed door te komen gaat er niets boven een goede 
maaltijd van ‘oe ma oet de kökk’n. Als je er dan toch niet aan 
toe komt om goed te eten zorg er dan in ieder geval voor dat 
je het binnenhoudt (dit is ook een tip van Roel).

Wie nog meer wil weten over de escapades en verhalen van 
Jorn en Wout, kan altijd zaterdag bij Jorn of George Koopman 
langs komen. Rond een uur of vijf staat het bier koud en als 
het goed is de worst en kaas ook. Ik heb er in ieder geval van 
genoten. Het was een gezellige middag/avond!
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...basis voor de toekomst!

• 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



BOUW ?

BESLUIT IBZ

BOUWBESLUIT

REKENWERK

CONSTRUCTIE

TEKENWERK

GELUIDSWERING

WONINGBOUW

BOUWADVIES

RENOVATIE

UTILITEITSBOUW

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

weer prestatie van forMAAT



Jeugd Carnavals Vereniging de Bokk’n Hörnkes bouwt al sinds 
de oprichting haar eigen carnavalswagens. Waar vaak grote 
praalwagens uit het zuiden van het land worden gehaald, 
bouwen de Bokk’n Hörnkes eens in de vier à vijf jaar zelf 
een nieuwe Prinsenwagen. Tijd om deze fanatieke groep 
wagenbouwers eens te volgen om vervolgens aan u, lezers van 
het Bokk’nblad te rapporteren. 

Kort na het carnavalsseizoen 2010-2011 wordt er vergaderd 
over de bouw van een nieuwe wagen. De groep 
wagenbouwers is het er unaniem over eens dat het dit jaar 
moet gebeuren! De wagen is op, we hebben dit jaar een groep 
handige mensen bij elkaar en we zijn toe aan een nieuw 
thema, luidt de conclusie. Dit houdt in dat de wagen vanaf 
de grond af aan opnieuw moet worden opgebouwd. Een hele 
klus, zo bleek.

voLGEnDE 
GEnErATIE
Vlak voor de jaarlijkse oud ijzeractie, ergens in maart vorig jaar, 
wordt de wagen compleet gesloopt. Het ijzer kan mooi mee 
met de oud ijzeractie, er is geen weg meer terug!  
Besloten wordt om in de bouwvak te starten met de opbouw. 
Echter voordat er begonnen kan worden met de opbouw 
moet een aantal dingen geregeld worden. Zo wordt er in 
samenwerking met kunstenares en creatieveling Marieke 
Bekke een thema bedacht en een ontwerp gemaakt. Onze 
Jeugdprins van dit jaar, Bart Oude Middendorp, heeft het 
framewerk uitgetekend en natuurlijk het ijzersterke staal 
hiervoor geregeld. Waar zou dat staal toch vandaan komen? 
Door het framewerk compleet van staal te maken zou ook de 
volgende generatie Bokk’n Hörnkes nog verzekerd moeten 
zijn van een stevige wagen. 

Naarmate de bouwvak dichterbij kwam, wordt er door de 
wagenbouwers steeds dringender gezocht naar een geschikte 
locatie om aan de eerste fases van de wagen te bouwen. 
Uiteindelijk is de redding daar en kunnen zij bij de uiterst 
gastvrije familie Lubbers aan de Zondermansweg terecht.  

EIGEn 
ToILETPoT
Bij de familie Lubbers is in de kapschuur het framewerk in 
elkaar gelast en de houten vloer er opgemaakt. De volgende 
fase in de bouw is om het prachtige ontwerp te realiseren. 
Allerlei figuren worden uitgetekend en vervolgens uit tempex 

blokken (een soort piepschuim) gezaagd. Ook wordt er op de 
ouderwetse manier kippengaas gespannen en gevormd als 
basis voor het papier-maché. Tijdens de bouw wordt overal 
aan gedacht. Zo wordt er zelfs een wc in de carnavalswagen 
gemaakt, want ‘Aj’t feest nich wil missen,
dan muj nich tevul zoep’n, want aans muj vuls te vaak hen 
pissen!’ aldus Prins Bart.

Een klein half jaar, heel wat gezellig avonden en lege kratjes 
bier verder, is het tijd om door te gaan met het realiseren van 
de nieuwe wagen. Dat betekent dat de wagenbouwers naar 
hun vertrouwde plekje gaan. Jawel, naar de hal van Theo 
Sonder auto’s aan de Eenhuisstraat waar zij al vele jaren aan 
de wagen bouwen. Zo ook dit jaar. Hier wordt de wagen 
beplakt met papier-maché en worden de tempexpoppen 
verder afgewerkt. Vervolgens is het tijd voor de laatste fase, 
het schilderen. Hierbij krijgen de wagenbouwers wederom 
hulp van Marieke Bekke, waarvoor de dank dan ook groot 
is. Daarnaast verzoeken de wagenbouwers om tevens in het 
artikel op te nemen dat ze iedereen, die op welke manier 
dan ook, heeft geholpen deze wagen te realiseren en te 
financieren heel erg hartelijk bedanken, bij deze! Mede 
dankzij onder andere de opbrengsten van de oud ijzeractie en 
de bokkenpootjesactie is er een resultaat behaald om trots op 
te zijn: de mooiste wagen die ooit door de Bokk’n Hörnkes is 
gebouwd! 

BEnT u nu ooK Zo 
BEnIEuWD GEWorDEn 
nAAr DE nIEuWE 
PrInsEnWAGEn vAn 
DE BoKK’n HörnKEs? 
KoM DAn nAAr 
DE EErsTE GroTE 
CArnAvALsoPToCHT 
oP ZonDAG 12 fEBruArI 
En KIJK uIT nAAr DE 
sTrIJDWAGEn vAn 
DE BoKK’n HörnKEs! 
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Daar zit je dan op kamers. Je hebt alles voor elkaar: 
een eigen kamer, gezellige huisgenoten en een koel-
kast vol bier/wijn. Maar alvorens je daarmee kunt 
beginnen, moet er nog wel eerst gegeten worden. 
Wat voor sommigen heel makkelijk is, wordt voor anderen 
een onmogelijke opgave: een fatsoenlijke maaltijd berei-
den. Ikzelf, als eeuwige student, heb natuurlijk al een 
aantal jaren ervaring  met de studentenmaaltijd. Na de eer-
ste drie maanden als student woog ik tot mijn verbazing 
zes kilo meer. Maar elke dag  met  een maaltijd bestaan-
de uit gebakken aardappelen met een flinke klodder 
mayonaise en twee grote stukken vlees (omdat dit 
altijd per twee zijn verpakt in de supermarkt) was dat te 
verwachten. Een student heeft natuurlijk wel betere din-
gen te doen dan elke dag aardappels schillen. Maar dan 
nog, fatsoenlijk koken is niet voor iedereen weggelegd. 
Het koken voor studenten gaat namelijk met vallen en 
opstaan. In mijn carrière als student ben ik ondertussen 
al veel verschillende studenten met elk hun eigen manier 
van 'koken' tegengekomen. Je hebt  studenten die elke 
dag hun maaltijd laten bezorgen en studenten die al 
hun boodschappen doen bij de biologische slager. 
En dan heb je nog studentenhuizen waar eerst nog de af-
was gedaan moet worden voordat je überhaupt kunt 
beginnen met koken...  Als je, zoals ik, een gemiddelde 
student bent, zit je hier waarschijnlijk ergens tussenin en 
overleg je gewoon per dag met je huisgenoten of ande-
re studenten waar je zin in hebt en wat er 's avonds nog 
op de planning staat. Als je een nachtje wilt doorha-
len of al een nachtje hebt doorgehaald in de stad ga je 
natuurlijk voor een stevige boerenmaaltijd.  Maar 
in de tentamenweken met weinig tijd kies je al snel voor 
een opwarmmaaltijd. Als afsluiter van de avond 
is het eieren bakken helaas verplaatst naar 's ochtends 
en wordt vaak gekozen voor de plaatselijke shoarma-
boer Hasret. Het mooie van studentenmaaltijden 
is dat alles kan en niks moet, bijvoorbeeld erwtensoep 
als ontbijt, knakworst als avondeten, het kan allemaal!

Studentenmöalkes 
in Groningen/Grunn: 

Good ett't: nen paar vuurbeelden 
oet 'n Grunnigse studeantnkö'kkn: 



‘ik heb mezelf 
goed leren 
kennen’ 

Fotogenieke Mayke Bijen; 
wel mooi één van de mooisten…
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Albergen kent een rijk scala aan mensen: van topsporters 
tot wethouders, we hebben ze. Nu konden we aan dit rijtje 
ook bijna een Miss toevoegen. Miss Overijssel welteverstaan. 
Mayke Bijen (19) deed eerder dit jaar namelijk mee aan deze 
verkiezing en schopte het zelfs tot de finale. De aanloop naar 
deze finale was heftig, maar volgens Mayke een geweldige er-
varing: “Het heeft me meer gebracht dan ik ooit had durven 
dromen”.

Mayke is een drukke dame; aan het ROC van Twente volgt 
ze de opleiding schoonheidsspecialiste/wellness, ze werkt bij 
een parfumerie en voor zichzelf in haar eigen salon. Daarnaast 
handbalt ze en houdt ze als het even kan ook nog tijd vrij voor 
haar vriendinnen en vriend. Als Mayke in het begin van het 
jaar aan het winkelen is in Almelo wordt ze aangesproken op 
het feit dat ze zich echt op moet geven voor de Miss Overijssel 
verkiezing. Dat zet haar aan het denken, maar toch is er dat 
gevoel van twijfel: “Ik ben zelf nuchter ingesteld en soms ook 
best onzeker. In bikini op het podium staan voor een zaal vol 
mensen, tja dat maakte mij toch wel heel erg aan het twijfelen. 
Ook was ik bang voor de reactie van mensen uit mijn omge-
ving. Misschien zouden ze wel anders over mij gaan denken.” 
Maar wanneer Mayke hoort dat een klasgenootje van haar ook 
is benaderd om mee te doen, besluiten ze zich samen op te 
geven. “En”, merkt Mayke op, “iedereen in mijn omgeving was 
juist erg enthousiast toen ze dit hoorden.”

 Fotoshoot en catwalk Toen begon 
het hele avontuur voor Mayke. Uit 250 aanmeldingen wer-
den 94 meiden geselecteerd om op de castingdag te komen. 
Een drukke dag met onder andere een bikinironde, fotoshoot 
en catwalk training. Allemaal nog erg onbekend voor Mayke, 
dus des te spannender. Als aan het eind van de dag blijkt dat 
Mayke bij de 30 meisjes hoort die door zijn naar de halve fi-
nale valt er iets van spanning van haar af. Het komt ook als een 
grote verrassing voor haar: “Het niveau lag toen al ontzettend 
hoog en waar de meeste meiden ervaring hadden, had ik dat 
zelf niet.” 

De halve finale vond plaats op 16 april in dancing Bruins. Deze 
avond moesten de meiden een dansact opvoeren, vond de im-
mer bekende bikinironde plaats en showden ze de nieuwste 
galamode. Kim Kötter presenteerde deze avond en zij gaf 
Mayke aan het eind van de avond het verlossende woord: “je 
bent door naar de finale!”

Aan deze finale ging heel wat vooraf. De twaalf finalisten zijn 
drie dagen met elkaar op ‘bootcamp’ geweest en moesten heel 
wat voorbereidingen voor de finale doen: jurken passen, een 
metamorfose, een diner met de sponsoren en natuurlijk het 
oefenen van de choreografie.

 Miss Fotogeniek Ruim een maand na de 
halve finale vond op 14 mei in de Schouwburg in Deventer de 
finale plaats. Een hectische avond voor Mayke: omkleden, om-
kleden en nog eens omkleden. En natuurlijk moest ook telkens 
het haar en de make-up worden bijgewerkt. 

Mayke doorloopt de avond goed en zit zelfs bij de laatste zes 
overgebleven meiden. Tijdens de uitslag blijkt Mayke niet 
Miss Overijssel te zijn, erg jammer natuurlijk. Maar het meisje 
dat wel als Miss wordt gekroond is dit volgens Mayke ook 
terecht geworden. “Een spontane, lieve meid met een vlotte 
babbel”. Wel wordt Mayke benoemd tot Miss Fotogeniek. Dit 
betekent dat ze een jaar lang het gezicht is van Hofland optiek. 
Een mooie ‘troostprijs’ dus. 

 ‘Jezelf blijven’Mayke denkt niet dat ze in 
de toekomst weer aan iets als een Missverkiezing zal deelne-
men, ook al heeft ze er veel van geleerd: “Ik heb mezelf goed 
leren kennen en ik weet nu beter wat mijn sterke en zwakke 
punten zijn. Al met al was het een geweldige ervaring en ik 
ben ontzettend blij dat ik dit mee heb mogen maken. Het be-
langrijkste dat ik deze periode heb geleerd? Dat is dat je altijd 
en overal jezelf moet blijven. Door te geloven in jezelf kun je 
heel veel bereiken in je leven.” 

Natuurlijk vraag ik Mayke nog even naar de eigenschappen 
die een goede Miss volgens haar moet bezitten. “Ze moet 
spontaan zijn en goed kunnen praten voor publiek. Ook moet 
ze altijd zichzelf zijn en nuchter ingesteld. En natuurlijk een 
goede algemene kennis hebben, gemotiveerd zijn en een goed 
doorzettingsvermogen hebben. Ook beschaafd Nederlands en 
goed Engels kunnen praten is belangrijk. En tot slot moet je 
naast zelfverzekerd vooral heel sociaal zijn.” 
Dus, potentiële Missen in Albergen, denk jij je hierin te her-
kennen? Denk er dan eens over na om je voor Miss Overijssel 
op te geven. Dan kunnen we misschien in de toekomst naast 
een Miss Fotogeniek ook een Miss Overijssel aan het Albergse 
rijtje toevoegen. 

‘ik heb mezelf 
goed leren 
kennen’ 

   “je bent 
door naar
  de finale!”



Advies 
en kusje 

van…
Belinda

Belinda weet het beter!

In onze jaarlijkse rubriek mogen ‘normale’ 

inwoners van onze gemeenschap hun dagelijkse 

problemen ventileren. Belinda, ons eigen orakel en 

vraagbaak, zat weer helemaal klaar om de vragen 

diplomatiek, eerlijk en soms vinnig te beantwoor-

den. Dit jaar variërend van een domme klusser tot 

een plantendief.

Veel leesplezier!

Liefs Belinda

Belinda,

Als het op jongens aan komt ben ik een nogal wispelturig meisje. Grote 

jongens, kleine jongens, blonde jongens, donkere jongens, groot gescha-

pen, klein geschapen, Bokk’n Hornkes of Sjikkebökke; voor alle categorieën 

zwicht ik. Wat heet; ik zwicht elke week wel voor een ander. Zo lang ze met 

het Carnaval maar een steek dragen of andere uitingen van een Carnava-

lesk verbandschap met zich meedragen. Mijn bed is een zoete inval, en is 

m’n bed te ver van het feestje waarop ik weer een ander kopstuk van een 

Carnavalsvereniging aan de haak sla dan volstaat een paardenstal, boomhut 

of bushokje ook. Wat dat betreft ben ik helemaal niet moeilijk. Wat ik wel 

moeilijk vind, is het feit dat mijn naam sinds kort licht besmeurd is. Wat wil 

nou het geval? Terwijl ik mijn amoureuze partners altijd ernstig op het hart 

druk om vooral niet te loslippig te zijn over onze lichaamsworstelingen is 

één van hen, een lid van één der Carnavalsverenigingen, met gepaste trots 

uit de school geklapt. Gevolg hiervan is dat de acht anderen, waar ik later 

het bed mee deelde, ons avontuurtje óók aan de grote klok hebben gehan-

gen en ze nu weten dat ik liefde heb gevoeld voor àl deze jongens, terwijl 

zij stuk voor stuk in de licht naïeve veronderstelling verkeerden dat zij voor 

mij de ware zouden zijn. Nu zij doorhebben dat mijn benen voor vele Car-

navalsleden gespreid zijn gegaan, ondervind ik lichte hoon wanneer ik mij 

binnen de Alberger dorpspoorten bevind. Lieve Belinda, wat heb ik mezelf 

aangedaan en hoe moet ik hier mee leven?

Groetjes,

uit Almelo

 

Beste Almelose,  

Tja, vrijgevigheid is een groot goed. Alleen, op je eigen lichaam zou je best iets 

zuiniger mogen zijn. Gastvrijheid is een belangrijk Twents exportproduct, maar 

intieme gastvrijheid wordt slechts in Amsterdam bedreven. Misschien kan het geen 

kwaad iets kieskeuriger te zijn en je niet door elke Carnavalssteek het bed in te 

laten praten. Ik heb mijn oren bij beide Carnavalsverenigingen ten hore gelegd en 

heb inderdaad vernomen dat er over je wordt gesproken. Maar louter positief; dat 

staat buiten kijf. Diverse jongens praten vol temperament en passie over je blonde 

manen en zijn nog steeds in de veronderstelling dat zij de ware voor jou zijn. Maak 

hier handig gebruik van en sla één van deze jongens voorgoed aan de haak. Stop 

de losse contacten en wees gevierd binnen de Alberger dorpspoorten; trouw één 

dezer gelukkigen en je naam zal gezuiverd zijn.

Belinda



Heb 
je proble-men?

Schrijf 
het mij,
Belinda

Albergenaren lopen met heel wat problemen rond 

en willen daar graag een antwoord op. Niet zo-

maar een antwoord maar een deskundig antwoord. 

Ook dit keer weer de rubriek van Belinda, die met 

raad en daad de problemen te lijf gaat. Van haar 

adviezen kan iedereen wat leren…

Beste Belinda,

Als speler van La Premiere uit Almelo heb ik een zwak voor 

jongens uit kleine dorpjes, Albergen bijvoorbeeld. In december 

2011 speelden we een wedstrijd tegen De Tukkers 4, een elftal 

bestaande uit afgetrainde halfgoden met getrainde lichamen. Six-

packs, bovenarmen zo breed als die van Rambo en kuiten als die 

van Johnny Hoogerland. Vast een gevolg van het dagelijkse werk 

op de boerderij, met hooivork en bats. Allemaal niet mijn smaak, 

die afgetrainde boerenkinkels. Nee, ik val meer op consumptieli-

chamen, echte mannen waaraan je kunt zien dat ze het Carnava-

leske leven niet schuwen. Nou, er zat toch één snoepje tussen dat 

precies aan mijn ideaalbeeld voldeed! Een noeste meubelmaker, 

gezegend met een lichaam vol karakter en barkrukconditie. Dàt 

moest ‘m worden! Helemaal toen ik tijdens de aftrap zag dat hij 

als verdediger stond opgesteld werd ik overtuigd van onze match; 

als aanvaller zijnde zou ik ‘m tijdens deze wedstrijd vaak ont-

moeten en mijn liefde voor hem in zijn oor fluisteren. Tijdens 

de wedstrijd bleek deze kans, een rustig onderonsje, maar niet te 

komen. Op een gegeven moment kon ik mezelf niet meer in be-

dwang kon houden. Terwijl de blonde god op handen en knieën 

op de grasmat zat uit te blazen greep ik m’n kans en zonder na te 

denken over de gevolgen heb ik mijn seksuele voorkeur aan ‘m 

duidelijk gemaakt. Nou ja, zoals de tuchtcommissie het later op 

papier zou krijgen; ik heb ‘m aangerand. Tenminste, zo bleek hij 

het te ervaren... Dit tot mijn grote verdriet. Sindsdien is m’n hart 

een moordkuil, een bodemloze put waar de passie en liefde ver 

te zoeken is. Mijn stoere Albergenaar, die blonde meubelmaker, 

de noeste verdediger, míjn snoepje! Maar helaas, ik lijk m’n kans 

verspeeld te hebben. Oh, lieve Belinda, wat moet ik doen om hem 

te overtuigen van onze voorbestemdheid?

Groetjes,

Speler La Premiere

Hallo Speler La Premiere,

Jouw manier van benaderen is wel érg direct geweest. Ik heb even geïn-

formeerd bij enkele teamgenoten van hem, door mij als G. aangeduid, 

en ik ben ietsje wijzer geworden. Wat blijkt nu? G. krijgt nog dagelijks 

een rood hoofd wanneer het ‘vingerincident’, zo wordt het binnenteams 

genoemd, ter sprake komt. Vele pesterijen zijn het gevolg en misschien 

heeft G. daardoor tot op heden geen contact met je op durven nemen. 

Misschien is het verstandig dat je dit voorval, en je liefde, even laat 

rusten totdat G. in rustigere wateren is beland. 
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Lieve, lieve Belinda,

De prinsopkomst was gezellig. Althans, het begin. Veel bier, wat 

sterke drank en nog wat kleine shotjes zorgden al gauw voor een 

kleine black-out. Het is zoals elk jaar weer het èchte eerste feest 

van een nieuw Carnavalsseizoen en bij mij werd al gauw duide-

lijk dat m’n trainingsintensiteit in de zomerstop niet voldoende is 

geweest. Ik heb iets te sober geleefd, op ongegist vruchtensap en 

frisdrank, en daardoor moest ik al gauw tussentijds naar het toilet. 

Daar heb ik het bier, de sterke drank en nog wat shotjes door de 

wc-bril aan het gemeenteriool geschonken. Een beetje op de wc-

bril ook, trouwens. En nog wat op m’n schoenen en nog wat op de 

mouwen van m’n net nieuwe blouse. Dit had ik helaas niet door 

en het wassen van m’n mondhoeken bleek niet genoeg om alle 

sporen uit te wissen. Maar ja, hoe kon ik dat nou weten? Diegene 

die na mij naar het toilet bij Morshuis ging zal met z’n kont wel 

op de resten van m’n avondmaaltijd zijn gaan zitten. Stamppot 

moos; mocht iemand zich afvragen waar die groene strepen in 

z’n onderbroek, de volgende ochtend, toch van kwamen. Helaas 

werd ik dus bij terugkeer in de feestzaal onmiddellijk geconfron-

teerd met de resten op m’n mouwen en schoenen. ‘Wat doet die 

half verteerde stamppot-moos, zonder jus maar mét een scheutje 

cassis-jenever, op je schoenen?’ Dat soort vragen kreeg ik voorge-

schoteld. Mij restte geen andere mogelijkheid dan een beteuterd 

gezicht opzetten en via de achterdeur Zaal Morshuis verlaten. Het 

was nog geen half één! Ik ben drie weken beschimpt en uitgela-

chen door m’n vrienden, die tot diep in de nacht zijn doorgegaan. 

Wat kan ik er toch aan doen om volgend jaar direct bij het eerste 

Carnavalsfeestje volop te kunnen knallen?

Groeten,

B

Beste B,

Je hebt je duidelijk vergist, en gezien je vraag aan het einde heb je het 

zelf nog niet door. Maar Carnaval is een conditiesport en kan, zoals je 

zelf hebt ondervonden, niet onderschat worden. Zowel geest, lichaam 

als lever dienen in goede conditie te verkeren om direct met de grote 

jongens mee te kunnen. Wees de volgende keer beter bewust van je fy-

sieke en psychische gesteldheid, bouw je conditie rustig op en weet waar 

je grens ligt. Carnaval is een aanslag op je lichaam en als je doet zoals 

jij het doet, zul je het geen jaren volhouden. Maar, wees gerust. Je bent 

nog maar een groentje en iedereen heeft dit wel eens moeten meemaken 

om weer even met de beide benen op de grond te komen

Belinda,

Ik schrijf deze brief niet voor mezelf, maar voor het heerschap dat 

ik tijdens Carnaval in 2011 in m’n voortuin heb gevonden. Half 

doorweekt lag daar een man die ongeveer 35 jaar oud geweest 

moet zijn. Nou ja, ‘man’, qua gedrag en woordenschat was het 

meer een jochie. Veel meer dan ‘sorry’, ‘excuus’ en ‘waar is de 

tent?’ kwam er niet uit z’n mond, naast wat half verteerd cafetaria-

voer. Maar wat ik dus wil zeggen; hij heeft z’n telefoon laten liggen 

maar nooit opgehaald. Een fraaie smartphone, helaas geblokkeerd 

met een pincode. Ik kan dus niet in z’n telefoonboek kijken of 

z’n adresgegevens opvragen. Zou je voor mij een oproepje willen 

plaatsen, zodat het benevelde heerschap z’n persoonlijke eigen-

dom tijdens de volgende Carnaval weer op komt halen? Een waar-

debon van Tuincentrum De Marke zou ik in retour wel kunnen 

waarderen, want m’n buxushaagje heeft z’n slingerende uittocht 

slechts deels overleefd.

Groetjes,

A. 

Beste A.

Wat jammer van die dure telefoon en je fraaie buxushaagje. Wie weet 

meldt de persoon in kwestie zich tijdens de aankomende Carnaval even, 

en toont ‘ie iets meer schuldgevoel dan afgelopen jaar.

Groetjes,

Belinda

Lieve Belinda,

Au, au, au. Nog steeds heb ik een zeer hoofd nadat ik tijdens de 

Carnavalsoptocht van 2011 een flesje bier op m’n hoofd kreeg. 

Één of ander onverlaat wou naar eigen zeggen een pijpje bier naar 

iemand op een Carnavalswagen gooien maar gooide te hard, waar-

door het goudgele gerstenat, inclusief glazen omhulsel, op mijn 

hoofd belandde. Het was gelukkig maar een schampschot, anders 

had het naar kunnen aflopen. Zou je iedereen even willen waar-

schuwen voor het gooien van bier? 

Hallo,

Bij deze. En euh, bij Tukkers 1 kunnen ze nog wel een goeie kopper 

gebruiken.

Groetjes



dorpsstraat 31
Geesteren

tel. 0546-631206



Adverteren doet verkopen!
Volgend jaar adverteren, bel
dan met Miriam Wesselink
Mob. 06-10087480 of mail

 Mirwesselink@home.nl

Genoten van het Bokk’nblad?

Ideeën, klachten of wil je zelf 
schrijven, laat het ons weten via 

de tiplijn!

Verschijningsdatum BB volgend 
jaar 17 januari 2013.

Ondertussen wensen 
wij Prins Helmuth en 

Prins Bart met hun gevolg 
en alle Carnavalsvierders een 
geweldig Carnavalsfeest toe!

Lekkerrrr... nootjes 
tijdens het Gala!
Koop een blikje 

en steun 
het Goede Doel

Verkrijgbaar 
bij de 

muntentafel!


