
De pen is neergelegd, de rust is wedergekeerd. Het Bokk’nblad is 

weer klaar en het resultaat heeft u hier in handen. Een hectische peri-

ode is achter de rug, want hoewel de redactie gewend is met deadlines 

om te gaan, was het ditmaal uiterst krap. Maar onder druk wordt alles 

vloeibaar en dat is weer gebleken. 

Een prachtig Bokk’nblad, met liefde gemaakt door de redactie, die 

weer avond aan avond op reportage ging, vergaderde voor nieuwe 

frisse ideeën.  Een fotostudio die weer het decor was voor bijzondere 

platen en zich een slag in de rondte “photoshopte”. Een vormgever 

die weer al zijn creativiteit kwijt kon en een drukker die, zoals druk-

kers nu eenmaal zijn, er weer alle eer in heeft gelegd om een perfect 

magazine af te leveren. 

Dat ziet u, dat leest u, dat “proeft” u.  Dat laatste moet u natuurlijk niet 

letterlijk nemen…

Wat ons, alle medewerkers van dit narrenblad, betreft, is het nu weer 

even gedaan. De adrenaline is weer tot normale niveaus gedaald, de 

pen is leeg, voorlopig gaan we met reces.

Wat blijft, is dat het hele team weer terugkijkt op een periode waarin 

met veel plezier is gewerkt. Plezier waaraan Albergen zelf zo’n be-

langrijke bijdrage heeft geleverd. Door belangeloos mee te werken, 

door onze reporters gastvrij te ontvangen, door de leuke gesprekken. 

En niet in de laatste plaats, dankzij onze adverteerders, die het ieder 

jaar opnieuw mogelijk maken dat de Alberger Bökke en de Bokk’n 

Hörnkes hun achterban verrassen met het mooiste Carnavalsblad van 

Nederland! Daar doen we het voor!

Wat nu rest is het Carnaval zelf. We dompelen er ons in onder, gaan 

ons te buiten en vieren het als nooit te voren. En… we houden onze 

ogen open en oren gespitst. Op nieuwe ideeën en originele artikelen 

voor de komende editie!

De makers van dit magazine wensen u een onvergetelijk Carnaval. 

Alaaf, alaaf, alaaf!
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een mooiere taak kun je 
je niet wensen.
Change! 
Een vreemd gevoel pakt me. Dit is mijn laatste voorwoord. 
Na lang wikken en wegen heb ik besloten na drie termijnen mijn 
taak als voorzitter door te schuiven naar een opvolger. Negen jaar 
mocht ik de voorzittershamer hanteren, maar nu is het tijd voor 
nieuw bloed!
En nu moet me even van het hart: “Ik heb jarenlang met ‘Onmeunig’ 
veel plezier het Bokk’nvolk mede mogen besturen. Geweldig”. 
Samen met ons bestuur, onze kerngroepleden en onze leden hebben 
we veel progressie binnen de club weten te bewerkstelligen. Maar 
aan alle mooie dingen komt een eind. 
Want voorzitter van het Bokk’nvolk, een mooiere taak kun je je niet 
wensen.
Maar eens valt het doek en geef je de hamer door. In oktober zit 
mijn taak erop.
Ik neem daarna eerst een sabbatical. Ga een jaartje in retraite. Even 
toekijken vanaf de zijlijn, om te zien waar ik me als vrijwilliger van 
de Carnaval de komende jaren het meest dienstbaar kan maken. 
Want niets doen komt nicht im Frage, Carnaval zit in je bloed. Het 
is gewoon een virus waarmee je besmet raakt. Ik kan niet zonder 
narrig volk.
Maar genoeg over mijn wezen. Zekerheid is dat we een nieuwe weg 
inslaan. Maar Alberger Bökke zijn niet bang voor ‘Change’, die roe-
pen massaal: “Yes we can”!

Allereerst wil ik u meenemen voor een terugblik. Prins Helmuth, 
Sik Robert en de hofdames Jolanda en Bernadette. Wat een toppers 
waren dat! Ik zal de uitspraak van de Prins nooit vergeten. Helmuth 
roemde de draaiboeken en de reglementen en maar toen zei hij heel 
ondeugend: “Ik wil dit joar nog wa iets oetvrett’n wat nich mag!
En dat heeft hij gedaan. Hij was een echte nar van ons Carnavals-
volk. 
Gesteund door zijn hofhouding, maakte zij de feesten aan het draai-
en en was er iedereen een goed woord. Zij sprongen in de leemtes, 
de dieptes en gingen uit de band. De optimisten, het viertal dat 
zelfs de meest stoïcijnse, nukkige anti carnavalisten meekregen op 
de dansvloer. Wat hebben wij genoten van hun en zij van het feest 
Carnaval. Ik zou het ‘Blijvertjes’ willen noemen.

Maar zoals het leven gaat; …een lach en een traan. We hebben dit 
jaar afscheid moeten nemen van een aantal zeer gewaardeerde le-
den. Zo is heen gegaan Jan en Marietje Scholte op Reimer en Fieke 
Olde Monnikhof. Dit is ons niet in de koude kleren gaan zitten. Alle 
drie waren zij mensen van het eerste uur. De grondleggers, de men-
sen die het fundament opbouwden waar we nu nog dagelijks onze 
vereniging op besturen. In hun jonge jaren waren ze onze ‘Drauf-
gangers’. Wij wensen hun families en vrienden heel veel sterkte toe. 
Zoals gezegd ‘een lach en een traan’. Maar het Bokk’nvolk is er één 
dat om kan gaan met tegenslag. We huilen uit en kijken naar de dag 
van morgen, maar vergeten onze dierbaren niet.
En dat moet ook. Life goes on. Inmiddels wordt de stof van de in-
strumenten gehaald door La Bella Bok. De bloezen gesteven door 
de Raad van Elf. De noten geoefend door de Hofband. De mensen 
van de gala zitten uren rond de tafel op zoek naar anekdotes, mooie 
verhalen en lachwekkende buuts. We moeten weer het plankier op. 
Het begint weer te kriebelen.
En waar jeuk is moet worden gekrabd.
 
“Was u erbij de Elfde van de Elfde”? Wat een verrassing, wat een 
geweldig quartet.
Prins Eric, Sik Rob en de Hofdames Riëtta en Hilda. Dat wil nog 
wat beloven dit jaar. Ze noemen zichzelf in de wandelgangen ‘De 
Crisisprins’. Ik denk dat dit quartet het schier onmogelijk maakt dat 
we nog aan de malaise op de economische markt denken. Nee het 
is: “Dran met de Lippe! Feest in de kajuit”, ik beloof het u. 
Ze staan te trappelen van ongeduld. Maar daarover leest u verderop 
in het Bokk’nblad.

Bestuurlijke veranderingen hebben er dit jaar niet plaatsgevonden. 
Nee, wat dat betreft hebben we een rustig jaar gekend. We hadden 
een prima Optocht, die liep als een trein. De feesten werden goed 
bezocht en het Gala was weer als vanouds uitverkocht en zeer suc-
cesvol. Kortom, als voorzitter heb ik dit jaar niet veel hoofdbrekens 
gehad, voornamelijk genoten. 

Voor de mensen van het Bokk’nblad zit het jaar er nu al weer bijna 
op. Zij beginnen al met het slijpen van hun potlood in de maand 
mei. Terwijl iedereen weer Carnavalskleren naar zolder brengt, 
staan zij weer in de startblokken en brainstormen over het nieuwe 
Bokk’nblad.
Volgend jaar zullen ze misschien nog wel eerder de typemachine 
uit het stof halen, want dan moet er een dubbeldikke uitgave van 
het Jubileum-Bokk’nblad-44 komen. Want dat moet een feestelijke 
uitgave worden! 

Zo we zijn weer bijgepraat. We staan op de vooravond van een 
nieuw Carnavalsseizoen. Om u niet te onthouden van alle nieuwtjes 
en informatie zou ik willen zeggen: Mensen, nu in de luiestoel. De 
deuren op slot. Muziek uit, licht aan en geniet van uw 43ste Bok-
k’nblad. Ik zie u tijdens de Carnavalsdagen. Alaaf!

    Gérard Wagemans

Van de voorzitter: 
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U een feest. 
Wij van de partij.

Wij verzorgen uw feest tot in de puntjes. Van catering tot concept en thema. 
Als u zorgt voor de mensen, zorgen wij voor de perfecte ambiance

Bezoek onze site voor occassions

www.autoeerdman.nl



Beste Leu,

De eerste Prinsen zijn al weer gekozen. Je merkt 
dat iedereen weer alert wordt in zijn opmerkingen en 
daden, want oh wee je zit zo in het gala!. Er wordt 
hard gewerkt aan de praalwagens. Je hoort er weinig 
van maar je merkt het wel. In het diepste geheim 
worden de meest vernuftige trucs toegepast om 
straks met de mooiste wagen voor de dag te komen. 
Ook wij zijn natuurlijk al bezig met de ‘Steek onder 
water’ de jaarlijkse Carnavalsprijs van de gemeente. 
Dit jaar is de voorbereiding weer erg kort maar dat 
lijkt het succes van het komende carnaval niet in de 
weg te staan. Ik verbaas me telkens weer over de 
verbeteringen die toch elk jaar weer doorgevoerd 
kunnen worden. Het wordt steeds mooier, leuker en 
vooral ook gezelliger. Dat kan alleen maar door de 
inzet van al die vrijwilligers die de carnavalsperiode 
tot een grandioos succes maken. Excessen komen 
in de gemeente nauwelijks voor en daarmee mag 
u zichzelf complimenteren. Juist daardoor is het elk 
jaar weer een groot mooi feest. Ik wens u dat allen 
ook dit jaar toe. Een mooi gala, prima optochten, 
puntige Buuts en vooral veel gezelligheid!

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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Proclamatie
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Ten eerste:
Als verzekerings man bie Koopman Assurantien kan 
ik oe verzeker’n dat het een onmeunig mooi carnaval 
wod dit joar. 

Ten tweede:
Als heerser oaver de productie van A1 Electronics kan 
ik oe vertell'n dat ok met n’ carnaval de productie volop 
draei’jt maer wa effen zonner mie.  

Ten derde:
Nen goeien Bok zeukt het kot bie, noaberschop is 
belangriek veur allemoal, veural in disse crisistied. 

Ten vierde:
Noa al’ t  bouwverkeer van de school, kan de carnavals-
optocht ok wa bie ons deur t Wollegras, wie bint noe 
wa wat weent.

Ten vijfde:
Dat wie en ons gevolg bie het drank haal’n veurrang 
kriegt bie de bar.

Ten zesde:
De nieuwe springschans bie de rondweg is wa slecht 
veur de auto’s mear veur de overstekende jeugd is ‘t ne 
goeie zaak.

Ten zevende:
Noe de gemeente Tubbig te hoop  wil goan met 
Dennenkaamp, stelt wie veur dat Albergen de 
onafhankelijkheed oet röp.

Ten achtste:
Dat ie de penningmeester rustig ne hand kunt gevven, 
mear daj dan ok geliek donateur mocht worden van de 
Alberger Bökke.

Ten negende:
Wij hopt dat de buurt zorgt veur de mooist versierde 
stroat,  dat ze met doot an de optocht en ‘s avonds 
zoarg draegt veur het eierbakk’n.

Ten tiende:
Dat de leed’n van de wiskeyclub, woar wie lid van bint, 
in ne Schotse’n rok noar het carnaval koomp.

Ten elfde:
Wie de jeugd hef, hef  de toekomst, doarum hebt wie 
als goeie doel de Werkgroep Jeugd Albergen. Veur de 
jeugd van 13 en 14 die te groot bint veur het servet en 
te kleen veur het toafellaak’n. Die met zoovöl vrijwilli-
gers, zoovöl keender in die joarn mooie oamd’n geft.

Ik Prins Eric de 1e, hoogheid van de Alberger Bökke, geboar’n  en getoog’n Papsleef  met Albergse roots. 
Zun van Sluus Jan en  Marietje van Reetberg. Trouwt met Riëtta, geboar’n en getoog’n Pinn. 
Trotse vader van 3 jongs, Maarten, Guus en Chris.

Ik Sik Rob geboar’n en getoog’n veldboer, trouwt met Hilda, een echte Alberger Bok, Vader van 2 wichter, 
Rosan en Nora woa  ik onmeunig wies met bin.

Heersers van het Wollegras kunnigt oe an met’n dreewerf  Alaaf

Wie eindigt met oonze liefsprök:  

Ok a is’t crisis met’n carnaval, 

t’is noe feest in diss’n Bokk’nstal. 





Een goede buur 
als even 
goede vriend

Prins Eric 
& Sik Rob

hofdames Riëtta & Hilda



Een goede buur is beter dan een verre vriend. Maar nog beter is een 
goede buur en een vriend die aan de overkant van de straat woont.  En 
als de dames dan ook nog goed met elkaar overweg kunnen, dan is het 
summum zo ongeveer bereikt. 
Dat geldt dus voor onze Prins Eric en zijn Sik Rob. En dito voor de 
Hofdames. Want dit toonbeeld voor ouderwetse noaberschap gaat het 
komende carnaval de Alberger narren voor in het festijn der zotten. 
Ondanks de crisis…

Het Wollegras, één van de riante buitenwijken van het Bokk’ndorp, 
wordt door de bewoners getypeerd als de gezelligste straat van Albergen. 
Dat is niet verwonderlijk, omdat vijftig procent van de bewoners bestaat 
uit de gezinnen Pouwels en Oude Vrielink. Toch kan de gezelligheid ter 
plaatse niet verhinderen dat het viertal met enige regelmaat de straat 
ontvlucht om onder te dompelen in grootsteedse dynamiek. Trips naar 
mondaine bestemmingen als Londen, Rome, Parijs en zelfs Maastricht 
worden met regelmaat ondernomen. En bovendien kan de kersverse 
Prins zijn Sik op elk moment van de dag of avond bellen om te gaan 
biljarten. En andersom. Wat wil een mens nog meer? Een gesprek aan 
de keukentafel in huize Oude Vrielink.

Carnavals-DNA
Voordat dieper wordt ingegaan op whisky-proeverijen,  squash, terras-
bezoek en andere frivoliteiten, moeten de geloofsbrieven op tafel. Veer-
tigers Prins Eric en zijn eega en tevens Hofdame Riëtta zijn respectie-
velijke afkomstig uit Geesteren en Reutum. De vader van Eric, ook wel 
bekend als Jan van de Sluus, was ooit Prins Jan III van de Papsleef’n. 
Dus het carnavals-DNA moet er bij Eric altijd in hebben gezeten. Het 
stel ontmoette elkaar bij Bays, waar ook de eerste zoenen werden uitge-
wisseld. Riëtta: “Eric was mijn eerste vaste liefde.” Dat geldt tot op de 
dag van vandaag, hetgeen gaandeweg ook resulteerde in gezinsuitbrei-
ding. Drie knapen in dit geval: Maarten van 17, Guus van 15 en Chris 
van 13. Een mooi standvastig tempo. 

Prins Eric regeert 
op stevige basis 

van vriendschap



Waar Riëtta zich dagelijks bezighoudt met de administratie van kin-
deropvang SKIK in Tubbergen, beheerst Eric de hogere kunst van de 
financiële dienstverlening. Als hypotheekadviseur is hij verbonden aan 
Koopman Assurantiën. Het is tijdens het gesprek een eerste uitstapje 
naar de sombere economie. De huizenverkoop is namelijk niet om 
naar huis te schrijven en daar weet Eric uit zijn dagelijkse praktijk al-
les van: “Ik doe de buitendienst en de hypotheken. Er worden uiter-
aard nog huizen verkocht, maar er is veel onzekerheid ontstaan door 
de kabinetsplannen. Dat merk je doordat heel veel mensen bellen en 
informatie willen.”

Overbuurman Rob Oude Vrielink en Hilda, wonen ook al zo’n ander-
half decennium aan het Wollegras en leerden elkaar eveneens kennen 
bij de Reutumse dancing. Zij zagen hun geluk bekroond met de ge-
boorte van twee dochters: Rosan van 12 en Nora van 10. Dochters waren 
tot 2000 trouwens een uitzonderlijk fenomeen aan Het Wollegras,  tot 
die tijd bestond de aanwas  louter uit het mannelijke geslacht . Rob, het 
moet gezegd, heeft geen makkelijk jaar achter de rug. Zijn bedrijf A1 
Electronics maakte een doorstart. Het bedrijf doet iets ingewikkelds met 
elektrobesturingen en levert die producten wereldwijd. Waar Rob uit 
Almelo komt is Hilda de enige van het viertal die  geboren en getogen is 
in Albergen. Als communicatieadviseur bij de Rabobank Noord Twente 
kent  zij de ins en outs van het communicatielandschap en weet ze , net 
als Eric, het nodige van de financiële dienstverlening. “Nee”, zegt zij, 
“Het zijn natuurlijk niet de leukste tijden. En bovendien is het allemaal 
vrij onvoorspelbaar,  maar dat maakt de uitdaging des te groter.”

Meppen 
en boonaken
Genoeg over de economie en door naar het carnaval. Want dat heeft 
het leven van de twee gezinnen de afgelopen maanden behoorlijk op 
de kop gezet. Een leven dat werd gekenmerkt door de goede relatie tus-
sen het viertal. De dames houden namelijk wel van een gezamenlijk 
terrasje en een koel glas Chardonnay. En de heren, die vermaken zich 
prima met een wekelijks potje meppen tegen een klein squashballetje, 
om de verbruikte calorieën vervolgens efficiënt weer aan te vullen in 
café Steggink in Geesteren tijdens een potje boonaken. 
Dit tempo werd  ergens deze zomer verstoord toen Riëtta belde met de 
mededeling dat Bennie van de Pannenloods zich bij huize Pouwels 
had vervoegd. Zij: “Ik dacht eerst dat hij een schade kwam melden, 
dat komt nog wel eens voor.” Maar Eric had direct al argwaan: “Of het 
moest gaan over de voetbal of de carnaval. Ik heb er wel even wakker 
van gelegen, maar dacht: het waait wel weer over.”
Niet dus, want Bennie, vasthoudend als een dwergpincher, stond de vol-
gende dag weer in Het Wollegras. En dit keer maakte hij er tegen Eric 
geen geheim van: hij was de beoogde Prins van het Bokk’nvolk.  “Tja, 
wat denk je dan. Ik had het natuurlijk meegemaakt met mijn vader en 
vorig jaar was een vriend van mij Prins bij de Papsleef’n. Ik heb dat 
toen allemaal eens goed bekeken. Nee, niet dat ik een vermoeden had.”

Overigens is de keuze ook weer niet zo bijzonder: het kwartet is name-
lijk niet vies van een feestje en carnaval.  De optocht, waarbij beide 
heren zich wel eens vertoonden met een papieren steek, het Narrenbal, 
Rosenmontag; het is ze allemaal niet vreemd. En Hilda werkte boven-

dien mee aan het Bokk’n Blad.  Dus zei Riëtta: laten we het maar doen.

Geen ja, geen Prins
Maar door een Prins alleen kunnen de Bokken niet worden geregeerd. 
En dus moest Eric op zoek naar een Sik. Die had hij natuurlijk al ge-
vonden, alleen moest Rob dat nog te horen krijgen. Hetgeen gebeurde 
tijdens de Profronde van Almelo. Terwijl de dames op een Oldenzaals 
terrasje zaten, met een niets vermoedende Hilda, deed Eric zijn aanzoek 
aan Rob. 
Eric: “Ja, het kon gewoon niet anders dat Rob de Sik zou worden. Als hij 
geen ja zou zeggen, dan was ik naar Bennie gegaan met de mededeling  
een andere Prins te zoeken. Kijk, we zijn hele goede vrienden. Al jaren. 
We gaan met z’n vieren weekendjes op stap, we squashen samen, doen 
een paar keer per jaar mee aan de whisky-proeverij. Rob moest mijn 
Sik worden. Klaar.”
Hilda: “Ik had misschien nog de meeste bedenkingen, maar over som-
mige dingen moet je ook  niet te lang nadenken. “ 
Rob verklaart de bedenkingen: “We hadden net de doorstart gemaakt 
met het bedrijf. Dan zit je met je gedachten bij andere zaken natuurlijk. 



Als Eric een paar weken eerder was gekomen had ik nee gezegd. Maar 
de zaak was weer op de rit, dus het kon weer.”

En daarmee was de kogel door de kerk. Prins Eric, Sik Rob, de Hofda-
mes Riëtta en Hilda. Als trouw lezer van deze jaarlijkse editie kent u 
de rest van het verhaal. Er moesten kostuums worden gekocht voor de 
heren, waarbij de Makro in Hengelo uitkomst bood. En uiteraard zagen 
de dames hun kans schoon om hun garderobe uit te breiden. Efficiënt 
als ze zijn, gebeurde dat voornamelijk via internet. Vrijwel dagelijks 
reden er busjes af en aan van postorder- en internetbedrijven als Weh-
kamp , Zalando en Expresso om nieuwe outfits te leveren. En even zo 
vaak werd de kleding weer retour gestuurd, maar uiteindelijk slaagden 
de Hofdames wel via internet. 

Cultuur, shopping 
en kroegen
Een voordeel bij dit alles is dat het Prins- en Sikkenpaar elkaar natuur-
lijk door en door kent. Dit mede dankzij de reeds genoemde stedentrips 
die worden ondernomen. Het zijn weekends die zij omschrijven als ‘een 
mix van cultuur, shopping en kroegen’. In dat laatste zijn ze alle vier 
goed, het eerste is het specialisme van Eric, zegt Rob: “Hij zoekt dan 

vooraf al uit welke interessante musea en gebouwen er zijn en sleept 
ons dan in Rome door tachtig kerken.” 
Hilda en Riëtta weten vervolgens haarfijn de Gucci en Prada-filiaaltjes 
te vinden in de betere winkelcentra van de stad. Waarna aansluitend de 
culturele impact van een stad wordt geanalyseerd vanaf een terras of in 
een kroeg. Kortom, leerzame dagen. 

Brug te ver
Hierbij dient aangetekend te worden dat gezamenlijke vakanties, aldus 
Hilda, “een brug te ver zijn”.  Waar de Oude Vrielinkjes hun ideale va-
kantiebestemming kernachtig omschrijven als vliegtuig, hotel, warm 
strand, zijn de Pouweltjes meer van de ontbering op de camping. Kort-
om, een onoverbrugbare kloof. “Maar Eric kan mij om drie ’s nachts 
bellen om te gaan biljarten. En andersom ook. Dat weer wel”, aldus 
Rob. 

De aanloop tot het grote moment, de elfde van de elfde, was vooral een 
mix van emoties. Uiteraard was de strikte geheimhoudingsplicht van 
grote invloed: zelfs ten opzichte van de eigen kroost, die natuurlijk ook 
niet gek is. En dan de constatering dat iedereen bezig is met de vraag 
wie de Prins wordt en dat er een hele organisatie druk doende is om 
alles in goede banen te leiden. Eric: “Ik heb me nooit afgevraagd wie 
de Prins zou worden. Maar het is mij nu wel duidelijk dat heel veel 
mensen daar wel druk mee zijn. En wij moeten twee maanden liegen!”

Uit de beugels
De opkomst was weer de traditionele toertocht vanuit Huize Brands 
richting de residentie: een klotsende kist met vier schaterlachende inzit-
tenden, een niet geheel vlekkeloze timing en vrienden en bekenden die 
in de zaal stonden, waarbij van verbazing ‘de bek uit de beugels hing’ 
toen Prins Eric zijn proclamatie mocht gaan voorlezen. Dit alles onder 
het optimistische motto: ‘Ok a is’t crisis met carnaval, t‘Is noe feest in 
diss’n Bokk’nstal’.
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Voor de statistici onder u: naderhand werden nog negentig eieren ge-
bakken, flink koffie genuttigd en hier en daar nog wat ‘struif’ van de 
ramen in huize Pouwels verwijderd. Verder waren er geen noemens-
waardige ongelukken.

Het grote werk komt natuurlijk nog. Over een paar weken staat Prins 
Eric met zijn Sik Rob en de beide Hofdames voor de troepen. Een vast-
omlijnd plan is er nauwelijks, zegt Eric: “Nee, we hebben geen plan-
ning gemaakt. De organisatie is prima, we weten straks waar we moeten 
verschijnen en ik hoor wel wanneer ik wat cliché’s moet uitbraken… 
Natuurlijk, ik neem het wel serieus. We hebben een verantwoordelijk-
heid als hofhouding.”  
Dat vindt zijn Sik Rob ook, alleen heeft hij een licht afwijkende me-
ning: “Serieus? Nou, het is natuurlijk wel een feestje.”

En zo denken de beide Hofdames er ook over, waarbij de vier tevens 
aangeven dat het komende carnaval een nieuw hoogtepunt in de 
vriendschap wordt. Met een dergelijk onwrikbaar vertrouwen kan Al-
bergen gerust worden overgedragen aan Prins Eric en zijn gevolg. Met 

een kanttekening trouwens, want alle vier geven ze toe dat het gevaar 
bestaat dat het ‘te gezellig’ wordt. Laat dat nou juist een risico zijn waar 
de rechtgeaarde Bok geen moment over nadenkt. 
En waar onze Prins zich het meeste op verheugt? “Straks, op de optoch-
ten. In Albergen rijden we door onze eigen straat en in Geesteren bij 
mijn moeder onder het balkon door.



Bewust een 
Albergs doel!

Het goede doel dat Prins Eric en zijn hofhouding hebben gekozen is dit 
jaar zeer locaal: de Werkgroep Jeugd. Eric: “Ja, we vonden dat we het 
bewust nu in Albergen moesten zoeken. De Werkgroep Jeugd doet veel 
goeds en is een financiële steun in de rug zeker waard.”

De werkgroep behoeft natuurlijk nauwelijks introductie: de vrijwilligers 
zetten zich in om de jongeren van 13, 14 en 15 jaar op alle mogelijk 
manieren voor te bereiden op het ‘echte leven’. Dat is soms ook wel 
nodig, want het is een lastige leeftijd, zegt Sik Rob: “Te groot voor servet 
en te klein voor tafellaken. Dan kom je tussen wal en schip.”

Dat hoeft niet dramatisch te zijn, maar dankzij de Werkgroep Jeugd 
wordt er tal van activiteiten voor de puberende jeugd op touw gezet. 
Met een vleugje educatie en opvoeding, maar vooral ontspannend en 
leuk. Wat  is er bijvoorbeeld voor die blagen nou leuker om een keertje 
te stappen bij Bays. Net als grote broer of zus, maar dan wel zonder de 
alcoholische versnaperingen.

Kortom: draag bij aan een nieuwe generatie top-Albergenaren en geef 
gul. Het is uiteindelijk in uw eigen belang!

1 worst = 
1 munt!





Gijs Bekhuis: hart voor carnaval.

Kunstenaar 
uit één stuk 
metaal.



Jaarlijks vindt de Kunstveiling plaats. Een kunste-
naar wordt, na een zorgvuldige selectie, gevraagd 
een werk te maken voor de veiling. Dit keer is het 
Gijs Bekhuis, een liefhebber van metaal in hart en 
nieren. Een ontmoeting met een kunstenaar met 
het hart op de goede plek.

Op een regenachtige maandagavond in november 
zijn we op bezoek bij de kunstenaar van dit jaar. 
Niemand minder dan Gijs Bekhuis mag iets ma-
ken voor de Kunstveiling 2013. 
Na een flinke speurtocht door het donkere kanaal-
gebied komen we uiteindelijk aan bij ’t Vossen-
veen. Nog even bellen met Gijs waar we naar bin-
nen moeten en daar zitten we dan: in de kantine 
van ‘t Vossenveen. 

High tech.
De meesten van ons zullen Gijs kennen als lid van 
de Raad van Elf. Al jaren is hij actief bij de Alber-
ger Bökke. Gevraagd en vooral ongevraagd geeft 
dit gezelschap advies aan de Prins en Sik. Maar 
Gijs heeft meer in zijn mars. Overdag geeft hij 
leiding aan zeven gedreven metaalbewerkers, zeg 
maar: metaalkunstenaars. In zijn eigen bedrijf GB 
Metaal maken ze high tech- onderdelen voor, on-
der andere, de voedingsmiddelenindustrie, maar 
ook voor straalmotoren en de automobielindus-
trie. Op zijn website www.gb.nu is meer informatie 
over het bedrijf van Gijs te vinden.

In de avonduren kan Gijs niet stilzitten en moe-
ten zijn handen in contact blijven met het harde 
maar oh zo mooie metaal. Van jongs af aan is Gijs 
bezig, in de schuur of buiten, en wat zijn ogen 
zien, kunnen zijn handen maken. Hij leeft tussen 
de kunst. De schuur op het erf is verbouwd tot een 
prachtige galerie en een schitterende werkplaats. 
Buiten, rond het erf, is een beeldentuin ingericht,  
die niet zal misstaan bij een kasteel of museum.

Elk object een koper.
Gedurende de ontmoeting ontstaat even de indruk 
dat Gijs het metaal ademt. Overal om je heen zie je 
machines en objecten, tuinornamenten, wasbak-
ken, fruitschalen, wijnfleshouders: het is zo gek 
niet te bedenken of Gijs kan het maken. Hij werkt 
soms in opdracht van een klant, maar hij maakt 
het liefst eigen kunst. De ideeën borrelen vanzelf 
omhoog, soms heeft hij ergens iets gezien of ge-
lezen en dan maakt hij daar een sculptuur van. “ 
Voor elk object is een koper”, zegt Gijs, “je moet 
hem alleen zien te vinden”. 

Hoe vaker je naar de producten van hem kijkt, 
des te meer je er in ziet. Steeds weer verrast het 
object en raakt het je. Na vanavond heeft het me-
taal zelfs mij geraakt. Ook mijn handen beginnen 
te jeuken en ik wil niets liever dan dieptrekken, 
draaien en frezen. 
Maar helaas een kunstenaar kun je niet worden, 
dat ben je. En Gijs is er een, niet met een hart van 
steen, ook niet met een hart van staal, maar met 
een hart voor de carnaval.



Hoogheden 
in crisistijd

“Ie goat d’r nat met!”



Twee dagen voor pakjesavond. De eerste 
natte sneeuw van deze winter maakt 
weinig enthousiasme in me los. Ik ben 
op weg naar de Hofhouding van het 
afgelopen jaar. Hoog tijd, het is al drie 
weken geleden dat ze zijn afgetreden 
en de deadline voor dit Bokk’n Blad is 
allang verstreken.

Helmuth is na het afsluiten van zijn 
regeringsjaar nog steeds een drukbezet 
persoon. Een eigen zaak run je niet in een 
reguliere werkweek en het schaatsen en 
de voetbal slokken veel vrije uurtjes op. 
Daar komt bij dat hij zowel bij de IJsclub 
als bij de Tukkers een bestuursfunctie 
vervult. 
En, al is hij dan nog niet officieel 
toegetreden tot de Prinsengarde, 
Helmuth oefent al wel volop mee voor 
twee verschillende optredens. Het 
nu al legendarische Door’n Roosje 
wordt nogmaals opgevoerd tijdens 
het Gemeentegala en daarnaast is er 
natuurlijk het nieuwe stuk voor de 
Albergse Gala’s, enkele weken later. Dat 
verklaart waarom er niet eerder een 
datum werd gevonden. 
Helmuth had nog wel eerst een 
vergadering, dus de avond is al 
redelijk gevorderd als ik aan de 
keukentafel in huize Haarhuis schuif. 
Time management is in zo’n geval het 
sleutelwoord. De koffie overslaan, direct 
en ongevraagd drie flesjes bier doppen 
en gelijk beginnen te vertellen. Onze 
oud-Prins is er een meester in. Gewezen 
Sik Robert heeft een andere manier om 
tijd te besparen, die minstens zo effectief 
is. Als je iets in één zin duidelijk kunt 
maken, moet je er niet meer woorden 
aan wijden. Eventuele hiaten die 
hierdoor ontstaan, worden wel opgevuld 
door Jolanda en Bernadette. Kortom, 
een viertal dat elkaar op de juiste wijze 
aanvult.

Hoezo crisis?
In het Bokk’nblad van 2012 werd 
Helmuth gepresenteerd als de crisisprins. 
Niet bepaald een benaming die positieve 
verwachtingen wekte. De Sik die hem 
flankeerde werd opgevoerd als Robert 
de rustige. Ook dat leek niet echt de 
garantie voor een bruisend carnavalsjaar. 
Nu, een jaar later, weten we wel beter. 
Slechts zelden hebben we Hoogheden 
meegemaakt die met zoveel verve hun 
taken hebben uitgevoerd. Bijgestaan 
door twee minstens zo enthousiaste 
Hofdames, bezorgden ze Albergen een 
gedenkwaardig carnaval. De crisis, die 
juist de bouwsector keihard trof, kreeg 
geen vat op Helmuth. Zijn humeur 
bleef opperbest, hij dronk er geen glas 
bier minder om en hij vond in zijn 
regeringsjaar nog ruimte voor flink wat 
tussendoortjes. Wintersport, rondreis 
door Amerika, uitstapje naar Istanbul en 

niet te vergeten het grandioze Sara- en 
Abrahamfeest, dat hij samen met Jolanda 
gaf. Het kon allemaal niet op met onze 
Prins, al leek er aan het eind toch sprake 
van enig verval. Daarover later meer.

Schoonheidsfoutjes
Om te voorkomen dat onze oud-Prins 
na deze complimenten teveel naast zijn 
werkschoenen gaat lopen, moeten er wel 
enige nuances worden aangebracht. Hij 
was goed, erg goed zelfs, maar vlekkeloos 
was zijn regeringsjaar zeker niet. Vlak 
voor zijn opkomst schoot onze handige 
bouwvakker zich nog dusdanig hard met 
een champagnekurk voor het hoofd, dat 
het een wonder mocht heten dat hij 
überhaupt nog op het podium verscheen. 
Ook zijn eerste officiële daad als de 
Prins van Albergen verdient ook niet 
bepaald de schoonheidsprijs. Er werd 
traditiegetrouw een afspraak gemaakt 
voor een bezoek aan de eerstgeborene 
in het regeringsjaar. De kersverse ouders 
verheugden zich echter voor niets op 
het bezoek van de Hofhouding. Op het 
laatste nippertje belde Helmuth af. Hij 
was tot de ontdekking gekomen dat er 
op een ander adres al weken eerder een 
baby was geboren…. 

Daarna kwam er een periode zonder 
misstappen en onze prins leek in 
zijn rol te groeien. Op Rosenmontag 
ging het echter wederom fout. Een 
basisprincipe van de vereniging werd 
met voeten getreden. Er is een protocol 
ten aanzien van het toekennen van 
een onderscheiding, bedoeld om 
het exclusieve karakter te bewaken. 
Helmuth gaf daar zijn eigen invulling 
aan, een onherstelbare devaluatie. Na 
het dweilorkestenfestival in Vasse werd 
er bij Brudas nog even nageborreld. Wat 
er precies is gebeurd blijft ongewis, maar 
feit is dat er die avond een onderscheiden 
hond door het dorp liep. Het beest was 
de Prins dusdanig dankbaar voor deze 
eer, dat hij hem op de voet volgde. Een 
toevallig passerende taxi bood uitkomst. 
Helmuth laadde het trotse beest in en 
liet hem weer bij Brudas bezorgen. De 
volgende dag belde Helmuth nog even 
aan om te zien of de hond veilig was 
thuisgekomen. Hij werd enthousiast 
begroet door de trouwe viervoeter, de 
onderscheiding nog om de nek.

Hoogtepunten
Tijd voor een korte terugblik. Wat waren 
de hoogtepunten van het afgelopen 
jaar? Het gala wordt als eerste genoemd. 
De kwaliteit van de optredens was 
weer uitzonderlijk en het onverwachte 
optreden van de Hofdames en de eigen 
kinderen bezorgde Helmuth en Robert 
letterlijk kippenvel.
Ook de optocht maakt een onuitwisbare 
indruk. Niet alleen de familie nam deel, 

maar ook de motorclub, de kameraden, 
de buren, het werk, de ijsclub en het 
voetbalelftal liepen mee. “Geweldig dat 
al deze mensen dat speciaal voor ons 
hebben gedaan”, is het unanieme oordeel. 
Ook de winst van de Dansmariekes 
tijdens het concours in Fleringen mag 
niet onvermeld blijven. “Een geweldige 
prestatie van die meiden!” Uiteraard 
wordt ook het Goede Doel genoemd. 
De inspanningen van de Hofhouding 
leverde maar liefst €2.525,25 op voor 
‘Kans voor een kind’. “Het doet ons erg 
goed dat we daarmee wat geluk kunnen 
brengen bij kinderen die het moeilijk 
hebben”, laat Jolanda weten.
Vol lof is het viertal over de Raad van 
Elf. “Een hechte groep, met stuk voor 
stuk prima keerls”, aldus Helmuth. 
“We hebben enorm veel schik met ze 
gehad, zonder ook maar één wanklank”, 
vult Bernadette aan. Zo was er het 
kleidoevenscheet’n op een zaterdag. Voor 
het vervoer huurden ze een limousine, 
een Trabant en een oude Duitse 
politiewagen, compleet met microfoon 
en luidspreker op het dak. Met deze 
colonne werd ook Zenderen aangedaan, 
waar in die week zojuist de miljoenen 
van de postcodeloterij waren gevallen. 
Met het ‘GOOOEEEDEMIDDAG…’ 
van Gaston werd straat voor straat 
opgeschrikt. Ook de motorrijder, die 
wat verderop met pech langs de weg 
stond, zal zich deze middag nog wel 
herinneren. Op zijn hurken sleutelde 
hij nietsvermoedend aan het onwillige 
ding. Toen pal achter hem ‘HE’J OEN 
MOTOR KAPOT?’uit de luidspreker 
klonk, belandde hij bijna met motor en 
al in de sloot. 

Cultureel Amsterdam
Het meest memorabel was toch wel het 
weekendje Amsterdam, aan het eind van 
het regeringsjaar. De Hofhouding toog 
met bijna de complete Raad van Elf naar 
onze hoofdstad, die bekend staat om de 
vele musea in het centrum. Die werden 
stuk voor stuk voorbij gelopen, om maar 
zo snel mogelijk in de rosse buurt te 
komen. Met een gids, die meteen getooid 
werd met een steek van de Alberger 
Bökke, toog het gezelschap over de 
Wallen. Tijdens de wandeling werd er 
even stilgestaan bij een roodverlicht 
raam. Het hele stel naast elkaar, zich 
niet bewust van het drempelverhogende 
effect voor een potentiële klant. Toen er 
toch iemand de moed had om aan de 
deurklink te voelen, werd deze gelijk 
terecht gewezen. “Ja, hallo. Wel even 
netjes achteraan sluiten, hè!”

Nog even terugkomend op de crisis, die 
volledig aan onze Prins voorbij leek te 
gaan. De volgende feiten onderstrepen in 
dat opzicht toch het vermeende verval. 
Geslapen werd er in een hostel, op een 
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“Ie goat d’r nat met!”



Ootmarsumseweg 188 
7665 SE Albergen 

T 0546-441269
F 0546-442099

info@bouwbedrijfhaarhuis.nl
www.bouwbedrijfhaarhuis.nl

Albergen,
 bedankt voor een 

geweldig Carnavalsjaar!

Bernadette & Robert,

Jolanda & Helmuth



12-persoons kamer met stapelbedden. De prijs van het ontbijt lag 
net iets hoger dan die bij de Ikea. Om te kunnen douchen kreeg 
Helmuth shampoo van een barmhartige kamergenoot. Afdrogen 
deed hij met het bedlaken, om vervolgens zijn tanden te poetsen 
met een geleende tandenborstel. Waar zit hier het verschil met 
een daklozenopvang?

Een aanwinst
Sik Robert had dit zorgwekkende verval al wel voorzien. Al ruim 
voor het aantreden sprak hij de profetische woorden: “Ie goat d’r 
nat met!” Toch heeft hij het afgelopen jaar zeker niet ervaren als 
een koude douche. Achteraf vindt hij ‘een warm bad’ een betere 
benaming. Robert is om en dat mag in zijn geval een klein wonder 
heten. Hoe vaak heeft hij niet geroepen dat hij nooit met ‘zunne 
gebaksdeus’ op het hoofd zou gaan lopen? Vervolgens hebben 
we hem een jaar lang bijna niet zonder zijn steek gezien, het 
schijnt zelfs dat hij er mee ging slapen. Robert betreurt het dan 
ook enorm dat hij zijn ‘gebaksdeus’ ergens in het feestgewoel is 
kwijtgeraakt. 

Gelukkig treedt hij binnenkort toe tot het Sikkenfons en kan 
hij zich zonder wroeging een nieuw exemplaar aanschaffen. Dat 
Jolanda en Bernadette toe zouden treden tot de Mutsenclub was 
vanaf dag één eigenlijk al wel duidelijk. Van begin tot eind stonden 
ze de Hoogheden stralend terzijde, alsof het carnaval ze met de 
paplepel was ingegoten. En dan hebben we natuurlijk Helmuth, 
het nieuwe lid van de Prinsengarde. Met zijn enthousiasme een 
onbetwiste versterking. 
Het moge duidelijk zijn, de Alberger Bökke is weer vier 
waardevolle kerngroepleden rijker!

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

In hoofdzaak bestaan onze werkzaamheden uit het ontwerpen van draag-
constructies van bouwwerken. De opdrachten varieren van kleinschalige 
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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
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Verbouw Renovatie
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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

AUTO-TOTAAL
TUBBERGEN
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op ‘n proatstool

Bennie van de Pannenloods, wie kent hem niet? Bennie oude 
Nijhuis, sinds 1979 woonachtig aan de Refterstraat, getrouwd 
met Elly, vader van Marlou, Ron en Ivan. Een zakenman die 
zijn sporen in Albergen heeft verdiend. Niet alleen bij de car-
naval, maar ook bij RKSV De Tukkers waarvoor hij zich meer 
dan dertig jaar vol energie en enthousiasme heeft ingezet, be-
loond met een koninklijk lintje in 2012. Een man met een me-
ning, een man met een verhaal. Hoog tijd om deze rasechte bok 
eens een keer goed op ’n proatstool te zetten.

Het moet midden zeventiger jaren zijn geweest dat onze 
hoofdpersoon voor het eerst met het carnavalsgebeuren in 
Albergen te maken kreeg. Waar anders dan in café Morshuis 
werd hij benaderd door wie anders dan Sjoerd olde Monnikhof 
om zitting te nemen in de Raad van Elf van carnavalsvereni-
ging De Alberger Bökke. Aangezien Bennie ook toen al niet 
snel over één nacht ijs ging, was er bedenktijd nodig. Bedenk-
tijd die hij gebruikte om de conclusie te trekken dat er maar 
één mogelijkheid was: doen! Zo kon het geschieden dat hij 
de eerste stappen zette in het knotsgekke carnavalsfeest dat 
ook toen al fanatiek in Albergen werd gevierd. Alles was nog 
minder groots opgezet, doch de Gala-avonden en de optocht 
spraken ook toen al enorm tot de verbeelding. Een grote glim-
lach maakt zich meester van onze gastspreker wanneer hij te-
rugdenkt aan zijn eerste mooie periode die hij bij de carnaval 
meemaakte. Dit hoofdstuk eindigde begin jaren tachtig, na te 
zijn getrouwd werd de aandacht meer verlegd naar RKSV De 
Tukkers en kwam er als vanzelf een moment om De Bökke ge-
dag te zeggen. Voor een tijdje …

‘Mer wij wa’
Want in het jaar 2001-2002 schreef Bennie oude Nijhuis 
misschien wel zijn mooiste hoofdstuk: in dat jaar was hij de 
hoogheid van de vereniging, prins Bennie IV met als trouwe 
metgezel Sik Robin Keemers. Totaal onvoorbereid was hij ge-
weest toen op een late zondagavond ineens Harrie oude Breuil 
bij hem op de stoep stond met de vraag of hij Prins Carnaval 
wilde worden. “Doar had ik nooit bie stil stoan”, blikt Bennie 
terug. “Mer wij wa”, gaf Harrie hem destijds duidelijk te ver-
staan. Het bleek achteraf het begin te zijn van een prachtige 
periode waar met plezier aan wordt teruggedacht. Het begon 
al op de dag van de prinswisseling toen Bennie ’s middags 
broer Frans op de zaak sprak. Frans mijmerde wat voor zich 
uit: “Oaver twaalf uur is ’n gek van Alberg’n ok wier bekend”. 

Niet wetende dat die gek op dat moment voor hem zat …  
De gedachten gaan vervolgens terug naar de opkomst die 
avond. “Erg indrukwekkend” weet Bennie nog, als was het de 
dag van gisteren. Ook de mensenmassa die hij bij de start van 
de optocht bij de kerk ontwaarde vanaf de prinsenwagen staat 
in zijn geheugen gegrift. “Wat een volk!”  Een prinsenwagen die 
overigens voor de nodige uitdagingen heeft gezorgd voor onze 
hoogheid. Hoogtevrees en een enorme hoogteconstructie die 
zich schommelend door de straten van Albergen begeeft gaan 
nu eenmaal niet echt soepel met elkaar samen. Het mocht de 
pret niet drukken, het werd een geweldige belevenis. Het feest 
na afloop bij Morshuis en het stamppot eten ’s avonds bij Miets 
in de keuken was op-en-top. 

Creatieve geesten
De regeerperiode van Bennie IV ligt inmiddels elf jaar achter 
ons. Sinds die periode is Bennie oude Nijhuis lid van de roem-
ruchte Prinsengarde van de Alberger Bökke. Dit keurkorps, 
louter bestaand uit oud-Prinsen, is niet zomaar een elitegezel-
schap dat zich verheven voelt boven de overige carnavalsvier-
ders. Integendeel. De Prinsengarde heeft bij De Alberger Bök-
ke een aantal belangrijke taken te vervullen. Elk jaar wordt 
er vanaf begin oktober in De Danne intensief overleg gevoerd 
over allerhande zaken die binnen de vereniging geregeld moe-
ten worden. Vanaf dat moment wordt er ook druk gerepeteerd 
voor de uitvoering die deze mannen jaarlijks te berde bren-
gen tijdens de Gala-avonden. Bennie prijst zich gelukkig met 
de creatieve geesten van mannen als Johan Bouhuis, Gerard 
Hofhuis, Jos Kuipers, Jacky Bijen, Herald Degger en Ronnie 
Borgerink die het ieder jaar opnieuw weer klaarspelen om de 
Prinsengarde op een volwaardige manier het podium op te 
krijgen. “Met mekaar, veur mekaar” is daarbij het passende 
credo. En juist in deze uitspraak zit de zorg verscholen die zich 
in de loop van de jaren ook van Bennie meester heeft gemaakt. 
Te veel komt neer op te weinig schouders. Een maatschappe-
lijk probleem dat ook zeker niet aan Albergen voorbij gaat. 

In deze rubriek “Bok op ’n proatstool” hebben de afgelopen 
jaren tal van mensen hun verhaal kunnen vertellen. Deze edi-
tie is bijzonder omdat we deze keer niet alleen met een oud-
Hoogheid te maken hebben, sinds 2006 draagt Bennie oude 
Nijhuis ook de titel van President van De Alberger Bökke. 
Als opvolger van Jan van der Aa dient hij in deze hoedanig-
heid een belangrijk doel. Door boven de partijen te staan heeft 
de President zeker niet alleen een ceremoniële functie: “Eerst 
goed luisteren, dan pas je mening geven”. Het lijkt hem op het 
lijf te zijn geschreven. Vanuit zijn rol als President kijkt deze 
oud-Prins vol vertrouwen vooruit naar de dag van morgen. 
Hij is er van overtuigd dat het carnaval in Albergen staat als 
een huis en daarmee een stevig fundament vormt voor de toe-
komst. “We moeten de goede dingen behouden en verder bou-
wen op de relevante ontwikkelingen” klinkt het afsluitend en 
vastberaden. Huis? Fundament? Bouwen? Inderdaad, Bennie 
van de Pannenloods.
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“Stevig fundament 
voor de toekomst!”



Utiliteitsbouw

Woningen

Renovatie

Agrarische sector

Nieuwbouw - verbouw

Zandhuisweg 37 - 7665 SH  Albergen
www.hrbouwkonsult.nl

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.

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 ...
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tel: 0546 441248, WWW.SchOlteOpReimeR.nl
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cOncuReRende pRijzen
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In de omgeving van het kanaal Almelo-Nordhorn ligt een prach-
tig natuurgebied. Ook wel bekend van de voormalige carnavals-
vereniging ‘Hét Fietspad’. In deze fraaie omgeving woont aan 
de Looweg 6 het gezin van duivenmelker Theo Keemers. ‘Eén 
van de grote tenoren van de duivensport in Oost-Nederland’ 
aldus de website www.theokeemers.nl. Tijd voor een bezoek!

De omgeving is al fraai, maar de vijver kleedt het geheel nog mooier 
aan. De ontvangst door Theo is allerhartelijkst. Bij de warmte van de 
kachel word ik voorgesteld aan zijn vrouw Francien, zoon David, doch-
ter Manon, en niet te vergeten hun nieuwste aanwinst, hondenpuppy 
Zimba. 
Al snel komt een stapel oude Bokk’nbladen op tafel. “Effen loeren”, 
zegt Theo. Het gezin Keemers is enthousiast over eerdere uitgaves. Nr. 
37 uit 2007 was een bijzondere uitgave. Zoon David was toen jeugd-
prins. “Dat verget ie nooit weer”, zegt hij. Het verhaal over mensen met 
een gouden randje staat ze nog het meest bij. David maakt al weer 
geruime tijd deel uit van het carnavalsleven in Albergen. Momenteel is 
hij bestuurslid. Zijn interesse ligt bij de wagenbouw. “Wij zoeken een 
wagen op prijs en kwaliteit. Het zit tegen het professionele aan. We 
doen graag mee om de prijzen!”, vertelt hij. Twee weken voor de car-
naval, komt een open dag veur ’t publiek. “Schooljeugd laten zien hoe 
dat geet, hoe ‘t allemoal werkt.  Techniek in de wagen? Jeugd d’r wa 
bie halen!” 
Hele grote loopgroepen, maar ook éénlingen worden gewaardeerd. En-
kele voorbeelden worden aangehaald. Bijvoorbeeld Chris Veldhof en 
Ties Schepers met apen. Manon heeft de laatste zes jaar deelgenomen 
aan de loopgroep van de Venfluiters en is natuurlijk ook altijd present 
bij de gala-avond. Gala-avonden worden uitermate gewaardeerd. De 
laatste twee jaar hebben Theo en Francien echter via de ‘stream’ ge-
keken. “Gait oet Klooster was vroeger ook mooi. Hoe dreug, super, drie 
lp’s van hem. Net as ‘t wel en wee, Annie Kok deed dat eerder… Wie 
deed dat d’r na? Zoveel leuke stukjes. Schiet jullie nog iets te binnen?”, 
zegt Francien.

Krachtpatser en BliKsem De ogen 
van Theo beginnen te glinsteren. Zijn grote passie, de duivensport komt 
aan de orde. Enkele illustere duivennamen passeren de revue. Verma-
kelijke namen als Generaal (kampioen) Zorro, Krachtpatser, Bliksem (uit 
de duim van Francien) en Kannibaal vliegen over de tafel.  Zoon David 
maakt het niet zoveel uit. “Het maakt nie uut, as d’r maar wat steet”, 
is zijn motto. Krachtpatser met zijn veertien jaar is de oudste en hij be-
vrucht nog steeds. Gemiddeld wordt een duif tien tot twaalf jaar, maar 
er zijn ook uitschieters naar twintig jaar. Alle duiven krijgen een num-
mer toegewezen, maar alleen de goede wedstrijdduiven krijgen een 
naam toebedeeld. “Duiven zijn intelligente dieren. Als Theo binnenkomt 
is er herkenning. Ook kleuren van de kleding valt ze op”, zegt Francien. 

Jaren geleden, in 1976, heeft Theo zelfs zijn eerste afspraak met 
Francien afgezegd. Bij Polman in Almelo was een dansavond, maar de 
duiven waren nog niet terug. Wat op dat moment belangrijker was laat 
zich raden. Inmiddels is het sympathieke stel ruim dertig jaar getrouwd. 
Het aantal gewonnen prijzen is niet mals. Eerste en tweede in de ver-
eniging en CC (deze bestaat uit zes verenigingen uit de buurt),  het 
generaal kampioenschap in Kring 1 (24 verenigingen) en altijd bij de 
eerste tien. Gemiddeld zijn er rond de 200 duiven onder de hoede van 
Theo en zoon. Bij manege Kemperink, in het ‘t Geziet, is de Rode Doffer 
gehuisvest. Dit is de vereniging waarbij hij is aangesloten, met ‘achttien 
vliegende leden’. Francien’s  oom was mede-oprichter in 1948. Bij de 
Rode Doffer worden de goed ogende dieren met superzachte pluimen 
en met gestroomlijnd verendek ingekorfd, ongeveer dertig duiven zitten 
in een wedstrijdmand. Tegen 19.00 komt de vrachtwagen, waarna de 

De familie 
Keemers

De tenoren 
van de duivensport



eerste rit begint met ongeveer 100 km. In Boxtel worden de duiven 
gelost. Op Youtube zijn mooie filmpjes te zien van lossingen, alleen de 
laptop loopt even vast. Dat mag de pret niet drukken. De afdeling strekt 
zich grofweg uit van Didam tot Langeveen, van Glanerbrug tot Holten. 
Zelfs de naam van Parijs gaat over de tafel als plaats waar duiven 
worden losgelaten. 

KnoflooKwater Sinds 2004 zitten de duiven nog 
beter in hun vel. Onze gevleugelde vrienden hebben de eer, na de be-
houden thuiskomst, te mogen verblijven in een ruim modern geventi-
leerd onderkomen. Het hok bevat nog net geen airco. De dieren komen 
niets tekort. Ook biergerst en knoflookwater behoren tot hun lekker-
nijen. Onder deze vip-lounge voor de duiven is een prachtig kantoor 
ingericht waarin het goed toeven is. Alle door Theo behaalde bekers 
staan trots glimmend te wachten om te worden bewonderd. Bijvoor-
beeld goud, zilver, glaswerk, foto’s van Kleine Theo, Olympic Speedy 
(in groot en klein), De Beer, De Kogel, Olympiade Poznan en Oostende. 
Laatstgenoemde zijn de Olympische spelen bij de duiven. Een oude 
historische tijdklok siert de tafel. Niets zo charmant als een spreuk aan 
de wand. Dit blijkt uit het feit dat een tegeltje met de tekst: ‘Wie het 
kleine niet leert, doet het grote verkeerd’ opgehangen is tussen het 
vele eremetaal. 

Iedere duif heeft een groen/rode chip om zijn poot. Bij alle vier kleppen 
waar de duiven weer binnenkomen is een ontvanger geplaatst, waar-
door is na te gaan in hoeveel tijd, de duif deze afstand heeft afgelegd. 
Duiven vliegen niet vaak over water, wordt mij verzekerd. Fondduiven 
kunnen overigens wel 1000 km afleggen.

Dieptepunten De televisie staat geregeld aan in huize 
Keemers. Er wordt veel gekeken naar voetbal. Eredivisie live en Studio 
Sport maken absoluut deel uit van de weekenden van deze rasechte FC 
Twente fans. David heeft echter geen glansrijke carrière als voetballer 
bij de Tukkers achter de rug. “Vele dieptepunten, geen hoogtepunten”, 
krijgt hij de lachers op zijn hand. “Altijd achter de lichting die kampioen 
was, helaas.” 
Spoorloos en Boer zoekt vrouw maken ook deel uit van het program-
maboekje. Tenminste, als de dames de kans ervoor krijgen om te kij-
ken, wordt er gekscherend achteraan gezegd. De hele familie is ge-
charmeerd van Bokk’nlaand, het Albergerlaand. “Blie da’w nog echt 
Twents kunt proat’n”, zegt Theo. En, vult David aan: “Albergen is mien 
alles. Ze gunt mekaar hier wat, gemoedelijke mensen, superdorp. Ik wil 
hier nooit vot.”

Met name in de periode van april tot en met september vliegen vele 
duiven weer naar hun veilige thuishaven aan de Looweg 6. “Een zeer 
mooi gezicht, we genieten er gewoon van”, aldus de familie. Dus zoals 
wordt gezegd: Fiets er eens uit, de familie Keemers is altijd bereid om 
tekst en uitleg te geven aan geïnteresseerde mensen.
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www.caferestaurantdemolen.nl 
 
       Ootmarsumseweg 203 – Fleringen 
                 Telefoon 0546-441204 
 *Geheel vernieuwde zaal voor bruiloften & partijen  
* Echte Twentse pannenkoeken  * Recepties 

 * A la carte restaurant   * Party service & catering 
 * Koude & warme buffetten   * Vergadering & trainingen 
 * Koffietafels     * Bus gezelschappen 
 * Salades, hapjes enz. uit eigen keuken * Ruime parkeerplaats 
 
    Vraag vrijblijvend inlichtingen of.….. 
    kom even langs. 
       Familie Frielink 
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Molendijk 43
7665 VA  Albergen
Tel.: 0546 - 441917
Fax 0546 - 441917

Mob. 0653 - 192894

   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
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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

Ontbijt/Lunch
Twentea (Twentse High Tea)

Streekwinkel
Skelterbaan

Appartementen/Camping B&B
Boderiegolf/Boerenspellen

www.deboderie.nl - 0546-442545

Biologisch leghennenbedrijf
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FEESTVARKEN

MAICO
KLAAS



Maico Klaas vierde zijn vijfentwintig 
jarig jubileum, als ‘mede-organisator’ 
van de Volksfeesten in Albergen. In 
het Pinksterweekend werd hier geen 
aandacht aan besteed, maar tijdens 
de feestavond voor de organisatie 
werd Maico gehuldigd. Hij kreeg 
een cadeau en een persoonlijk 
boek waarin hij terug kan kijken op 
vijfentwintig jaar trouwe dienst. 

In 1985 begon Maico Klaas aan een 
zogenaamd stagejaar en daarna is 
hij in 1987 officieel toegetreden 
als lid van de commissie. Tien jaar 
later werd hij voorzitter van de uit 
negentien mensen bestaande groep 
organisatoren, die ieder jaar weer zorg 
draagt voor een fantastisch feest in 
ons dorp. Maico is vanaf het begin 
verantwoordelijk geweest voor de 
artiesten. “We bekijken allereerst de 
nationale bekendheid en gaan daarna 
om tafel met een artiestenbureau”, 
aldus Maico. Natuurlijk is het erg 
belangrijk wat het publiek graag wil 
zien, maar de entreeprijs moet ook 
redelijk blijven. “Wat je zelf graag wilt, 
is niet altijd mogelijk, omdat er ook 
artiesten zijn die bijvoorbeeld alleen 
maar theater-concerten verzorgen 
en niet in de tent willen optreden”. 

Het hele jaar door, behalve in de 
zomervakantie, wordt er vergaderd 
met het 3-koppig bestuur, de overige 
organisatoren en met commissies. 
Een hele klus, maar Maico, als 
facilitair specialist werkzaam bij de 
Rabobank Noord Twente, is dit op 
het lijf geschreven. Er is een ‘strak’ 
draaiboek en vanaf januari is er 
dagelijks mail-verkeer. Dat was in de 
beginjaren toch wel wat anders. Toen 
werd alles uitgetypt en thuis bezorgd. 

Modderpoel
Een groot verschil is natuurlijk ook 
de capaciteit. Vroeger bezochten 
ongeveer vijfhonderd mensen op een 
avond de feesttent. Tegenwoordig 
praten we over ongeveer 2300 
personen op een avond. De tent 
is een stuk groter en het terrein is 
verhard. Gelukkig maar, want als 
het slecht weer was, dan moest de 
modderpoel worden weggewerkt 
met houtsnippers en vlonders. 
Minstens veertien dagen van tevoren 
begint het meestal “te kriebelen” bij 
Maico. Daarna begint de superdrukke 
periode waarin hij bezig is met 
vragen oplossen, organiseren en 
podiumtechniek. Dit laatste doet hij 
het liefst, want hij zegt: “ik blijf die 
kabeltjes en snoertjes leuk vinden”. 
Hij blijft dus de Pinksterdagen ‘onder 
spanning’ werken. 
Natuurlijk is er ook ontspanning! Met 
name vindt Maico het ‘nazitten’ toch 
wel één van de leuke dingen. Als de 
tent leeg is na een geslaagde avond, 
de tappunten zijn schoon, Christiaan 
heeft de vloer gedweild, dan is het 
tijd om met de groep nog ‘even’ na 
te kletsen tot in de kleine uurtjes. 
Er wordt gepraat over de sfeer, de 
muziek en de artiesten. Maico weet 
te vertellen, dat veel artiesten het erg 
naar hun zin hebben in Albergen. Op 
een keer waren de Sjonnies te gast in 
ons Bokk’nlaand. Maico moest ze in 
zijn auto naar de kleedkamer brengen, 
die destijds nog gesitueerd was in de 
bestuurskamer van voetbalvereniging 
de Tukkers. Toen de heren de lange rij 
voor de tent zagen, werden ze écht 
nerveus. 
Het bord uitverkocht hing er al en de 
kaartjes werden zwart verhandeld. 
Dit hadden de Sjonnies nog niet 
eerder meegemaakt. Klaas: “Dat zijn 
dingen die je niet snel vergeet en daar 
kun je nog lang van nagenieten.”

Maar het organiseren van de 
Volksfeesten is niet de enige hobby 
van Maico. Hij houdt van hardlopen 
en gaat graag naar Oostenrijk om te 
skieën. Voor het maken van muziek  
bij Concordia, La Bella Bok, het 
jongerenkoor en ‘t Koortje heeft hij  
nu minder tijd. Misschien pakt hij  
dit nog weer op na zijn studie. 
We wensen hem hierbij succes, en 
natuurlijk ook bij de organisatie van 
de Volksfeesten Albergen. 

FEESTVARKEN

MAICO
KLAAS

“Met Pinksteren 
onder spanning”

De Alberger Bökke viert volgende jaar haar 44-jarig jubileum!Om alvast in de stemming te komen trakteert hetBokk’nBlad u nu op verhalen van feestvierende jubilarissen 2012. Hieperdepiep...
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Eetcafé 't Coophuys

Ootmarsumseweg 182
Albergen

Tel.: 0546-443080



Het verhaal 
van Herald 
en Miriam 

Wissink
‘We moeten 

ervan maken, 
wat ervan 

te maken is’
Je wordt op straat aangesproken door  een oude bekende, maar op dat 
moment kom je niet op zijn naam. In een gesprek struikel je plotseling 
over een alledaags woord, dat spreekwoordelijk op het puntje van je 
tong blijft liggen. Een routineklusje, waar je normaal je hand niet voor 
omdraait, wil ineens niet meer lukken. Herkenbare situaties, die je 
gegarandeerd een kortdurende irritatie opleveren. 

Maar wat nu als je leven bepaald wordt door een aaneenschakeling 
van deze situaties? Dat is het verhaal van Herald Wissink, bij wie ik 
tijdens de voetbalklassieker Nederland-Duitsland aan de keukentafel 
zit. Naast hem zit zijn vrouw Miriam, in de keuken zijn de twee doch-
ters, Marlin en Eslie, aan het kokkerellen. Beiden hopen dit jaar af te 
studeren en wonen in ieder geval tot dat moment nog gezellig thuis.

Herald is als geboren en getogen Albergernaar een bekende in het dorp. 
Hij ging er naar de lagere school en bouwde er zijn vriendenkring op. 
Op de zaterdagen werkte hij, zoals veel van zijn leeftijdgenoten, bij De 
Marke. Daar leerde hij Miriam kennen. Ze trouwden en gingen wonen aan 
de Smeding. Velen hebben ooit met Herald gevoetbald. Hij is immers van 
kind af aan lid van de Tukkers, nu al meer dan veertig jaar. Wie van de jeugd 
heeft er geen training van hem gehad? Zolang we ons herinneren stond hij 
wekelijks op het trainingsveld. Iedereen kent hem als een enthousiaste en 
bijzonder positieve persoonlijkheid. Aan dat karakter is niets veranderd, 
maar fysiek heeft zijn leven een drastische wending gekregen. 

Zware operatie
Vier jaar geleden werd er bij Herald per toeval een goedaardige tumor in 
zijn hoofd geconstateerd. Hij was toen 49 jaar. In Groningen werd de tu-
mor, ter grootte van een pingpongballetje, succesvol verwijderd. Het her-
stel verliep voorspoedig, maar het herwinnen van het vertrouwen in zijn 

eigen lichaam kostte veel tijd. Juist toen hij zijn leven weer op de rit leek te 
hebben, kwam er een telefoontje van het werk. Herald zat op een stoel en 
voelde zich niet goed. Het leek de collega’s verstandig dat Miriam hem op 
zou halen. Herald stond haar al op te wachten met zijn jas aan en de tas in 
de hand. Geen reden tot al te grote onrust, maar voor de zekerheid werd 
wel even de huisarts bezocht. Vanaf dat moment is er veel misgegaan. Kort 
gezegd komt het er op neer dat Herald enkele keren is doorverwezen, 
zonder dat de juiste diagnose werd gesteld. Pas na een paar dagen werd 
duidelijk dat hij een herseninfarct had gehad, terwijl in zo’n geval juist de 
eerste uren cruciaal zijn. Nu was zijn toestand dermate verslechterd dat 
een spoedopname zijn leven moest redden. Herald en Miriam willen er 
niet al teveel over kwijt. “Alles is uitgesproken, we hebben geen wroeging 
meer en we willen geen energie meer in negatieve zaken steken”, aldus 
Herald en Miriam.



Nieuwe tegenslag
Er bleek geen enkel verband te bestaan tussen de eerdere tumor en dit 
infarct. Bijna niet voor te stellen dat iemand zo de wind tegen kan hebben. 
Hoe ga je om met deze tweede tegenslag in zo’n korte tijd?  Gelukkig is 
Herald een enorme vechter en met de onvoorwaardelijke steun van zijn 
gezin vindt hij opnieuw de kracht om de strijd aan te gaan. 
Na enkele weken ziekenhuis volgt een lange periode van revalideren op 
het Roessingh. Veel primaire vaardigheden moeten opnieuw worden aan-
geleerd. Miriam noemt het traplopen als voorbeeld. “In het begin zette hij 
een been op de eerste trede, maar daarna bleef hij staan, omdat hij niet 
meer wist wat hij met het andere been moest doen.” Omdat Herald ook 
opnieuw moest leren spreken en lezen, werden de kleuterboekjes van de 
kinderen weer van zolder gehaald. Ontroerend is de opmerking  van de 
oudste dochter, als ze haar vader op de bedrand voorleest . “Papa, uit dit 
boekje heb je mij leren lezen, nu leer ik het jou.”

Veel steun
“We hebben de kinderen vanaf het begin overal bij betrokken”, vertelt Mi-
riam. “Daarbij zijn we altijd open en eerlijk geweest. Hierdoor hebben ze 
begrip voor de situatie en springen ze bij waar nodig.” Dat geldt overigens 
voor veel mensen in de directe omgeving. Of het nu gaat om de familie, 
de collega’s of de buren, iedereen blijft Herald zoveel mogelijk bij alles 
betrekken. 

Ook bij de Marke, waar Miriam nu al 33 jaar werkt, hebben ze altijd vol-
op meegeleefd en meegedacht. Ze hoefde eigenlijk nooit vrij te vragen, 
meestal was dat al spontaan geregeld door de collega’s . “Al die lieve men-
sen om ons heen geven ons enorm veel steun.”  

Kop ervoor
Herald probeert zoveel mogelijk aan alles deel te nemen. Hij zet de kop 
ervoor, ook al moet hij daar dan de volgende dag de tol voor betalen. Zo 
was hij nog even bij de opkomst van Jeugdprins Roel. Neef en buurjongen 
Mike was namelijk tot Sik verkozen en dat wilde Herald niet missen. Dat 
betekende wel dat hij de zaterdag erna helemaal op was. “Hij kan sinds 
zijn infarct niet meer tegen drukte en een teveel aan prikkels”, legt Miriam 
uit. “Na afloop van een feestje praten we thuis ook  altijd even na. Even de 
dingen benoemen en het hoofd leeg maken.”

Hersenbeschadiging 
Conditioneel is Herald weer redelijk de oude. Hij loopt en fietst veel en 
gaat regelmatig naar de fitness. Ook werkt hij weer twee ochtenden in 
de week, als bode bij de rechtbank. In het verleden fietsten we wel eens 
samen langs het kanaal, op weg naar Almelo. Nu gaat hij later van huis om 
de drukte van de ochtendspits te mijden. 



Het liefst zou Herald weer volledig gaan werken, maar er zit een groot 
verschil tussen willen en kunnen. De revalidatie heeft hem slechts tot 
een bepaald niveau kunnen helpen. De linker hersenhelft is beschadigd, 
waardoor er uitval is aan de rechterkant en het reactievermogen sterk is 
verminderd. Alledaagse, basale handelingen gaan moeizaam. Lezen en tv 
kijken lukt nog, maar in beperkte mate, en hij mag niet meer autorijden. 
Het functioneren wordt extra bemoeilijkt, doordat Herald niets meer ziet 
met zijn rechteroog. 

Taalstoornis
Het meest vervelende is echter de afasie, een taalstoornis veroorzaakt 
door de hersenbeschadiging. De continue frustratie van het niet uit kun-
nen spreken van de woorden, terwijl je ze wel kent. Afasie veroorzaakt een 
constante hindernis bij de communicatie en daardoor ook bij het deelne-
men aan het dagelijkse leven. Ook het uitdrukken van emoties gaat moei-
zaam. Vaak komt hij niet verder dan ‘het is wat’ of ‘het is niet anders’. Na 26 
jaar huwelijk voelt Miriam hem bijna feilloos aan en weet ze zijn gevoelens 
wel te verwoorden. Toch zijn er momenten waarop hij dreigt vast te lopen. 
De therapie, die Herald nu nog op het Roessingh krijgt, is daarom minder 
gericht op het aanleren van vaardigheden en meer op het omgaan met de 
psychische gevolgen. 

Niet zielig
Herald benadrukt nog eens dat hij niet zielig gevonden wil worden. Zelf zal 
hij zich nooit neerleggen bij zijn beperkingen. Hij probeert alles gewoon 
en dan ziet hij wel of het lukt. “Hij zal zich niet snel het werk uit handen 
laten nemen”, vult Miriam aan. Terwijl ze dit zegt, friemelt Herald wat aan 
zijn losgeschoten horlogebandje. Als een soort van automatisme wil ze 
hem daarbij helpen, maar Herald trekt meteen zijn hand terug. Hij wil het 
zelf doen, een betere illustratie kon hij niet geven.
Een tijdje terug heeft Herald weer een aantal keren op het trainingsveld 
gestaan, waarna hij zelf de conclusie heeft getrokken dat dit voor hem 
geen haalbare kaart meer is. Het lukt hem niet meer om zijn voetbalkennis 
over te dragen op de jeugd. Ook zelf voetballen gaat niet meer. Een paar 
keer speelde hij mee met de mannen, die op zondagochtend een onder-
linge partij voetballen. Hij werd goed opgevangen door het team, waarin 
ook drie van zijn buurmannen spelen. Toch besloot hij om te stoppen. Wel 
weten wat te doen met de bal, maar het niet meer uit kunnen voeren.  Het 
leverde hem geen goed gevoel op. 

Doorzetter
Gelukkig weet Herald zijn leven nog zo zinvol mogelijk in te vullen. Hij 
staat al vroeg op, smeert het brood voor de kinderen en neemt de krant 
door. Het opnemen van de informatie die hij leest gaat moeizaam, maar 
hij vindt het belangrijk om zijn brein te blijven trainen. Om die reden puz-
zelt hij ook vaak op woordzoekers. Gedurende de dag neemt Herald het 
nodige huishoudelijk werk over van Miriam. Het liefst werkt hij in de tuin, 
niet alleen bij zichzelf, maar ook bij de buren aan de Smeding. Voor hen 
maakt Herald ook de vuilnisbakken schoon en brengt hij regelmatig het 
oud papier naar de container. Volgens Miriam kan het niet anders dan dat 
Herald de meest gefilmde Albergenaar op de bewakingscamera is. Op dit 
moment loopt er een aanvraag bij het afasiecentrum voor deelname aan 
dagbesteding. Als dat doorgaat kan Herald weer een deel van de tijd zinvol 
invullen. Kortom, uit alles blijkt dat Herald niet bij de pakken neer gaat 
zitten. Met de hulp van zijn gezin en de mensen uit zijn directe omgeving 
houdt hij zich op bewonderenswaardige wijze staande. 
“We moeten ervan maken, wat ervan te maken is”, zegt Miriam tot besluit. 
Herald vult haar direct aan: “Zo is het maar net!”



GeJo Techniek V.O.F.
Molendijk 7  Albergen
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Gespecialiseerd in koper-,
zink-, lood- en dakbedekking



Over de rooie(n)Rooien en valen zijn donderstralen. 
Vuurtoren! Zijn je luizen ongesteld? Stoplicht, spring eens op groen?! 
Rooie biet. Had je vader roest in zijn pijp? Maar ook: Mooi rood is niet 
lelijk! En meisjes met rode haren, die kunnen kussen, dat is niet mis! Dit 
zijn over het algemeen opmerkingen die roodharigen regelmatig te horen 
krijgen. Rood haar kan in verschillende tinten voorkomen: van bleek ros-
sig tot diep koperrood. De rode haardos gaat ook vaak samen met een 
blanke huid en sproeten. 
Roodharigen staan bekend om hun temperament en sensualiteit. Door de 
eeuwen heen zijn ze met vooroordelen en achterdocht behandeld. Het 
mag duidelijk zijn dat rood haar reacties oproept, positief of negatief. Eén 
ding is zeker: rood haar is zeldzaam en, zo wordt ons voorspeld, over 100 
jaar zijn er geen mensen meer met rood haar. Om erachter te komen of 
bovenstaande uitlatingen bij de roodharigen bekend voorkomen zijn we 
op zoek gegaan naar enkele ‘rooien’  in ons Bokk’nlaand.

Beetje zelfspot Onze eerste roodharige is Ron Wes-
selink, zoon van Loo-Harrie en Petra. Petra is geboren in Brabant, waar 
het vieren van carnaval haar met de paplepel is ingegoten. Ron woont 
aan de Peggenweg in ‘t Geziet. Hij volgt de opleiding Kunst en Tech-
niek in Enschede. Hiermee hoopt hij ooit nog door te breken in de stu-
dio’s van Hilversum, om daar iets met licht en geluid te doen. Wel wil 
hij in Albergen blijven wonen. Zijn hobby’s zijn Jong Nederland en de 
Vakantiespelen. Deze gezellige achttienjarige Albergenaar zit er abso-
luut niet mee dat zijn haar rood is, hij vindt het prima. Last van pesten 
of vervelende opmerkingen over zijn haarkleur heeft hij niet gehad: 
“Och, er wordt wel een keer iets geroepen, zoals: hé rooie of vuurtoren. 
Je moet er niet tegenin gaan, het gaat vanzelf over.” Na groep 5-6 was 
er niks meer aan de hand. En met een beetje zelfspot was het ook wel 
eens komisch. Zijn ouders hebben geen rood haar, maar het komt wel 
ergens in de familie van de Loo-kant voor. Met het kopen van kleding heeft 
Ron geen problemen, alleen even uitkijken dat het geen rode of paarse 
kleur trui is, dat kleurt niet goed bij rood haar. Men beweert dat mensen 
met rood haar een lage pijngrens hebben. “Och”, zegt Ron, “niet zoveel 
van gemerkt, wel sneller een geïrriteerde huid bij de kapper of bij het 
scheren met een mesje.” Ondanks zijn lichtere huid die snel verbrandt 
is het favoriete seizoen van Ron toch wel de zomer. We vragen Ron of hij 
weet of de volgende uitspraak waar is: “Meisjes met rode haren kunnen 
kussen, dat is niet mis.” Ron heeft geen idee, maar dat gaat hij vanaf nu 
allemaal maar eens goed onderzoeken! Hij vindt het wel jammer dat er 
waarschijnlijk over 100 jaar geen roodharigen meer bestaan: “Een beetje 
kleur is best leuk!” 
Op de vraag:”Zou je weer voor rood haar gaan, als je zelf mocht kiezen?” 
Is hij kort maar krachtig: “Als het zo is dan is het zo. Niet moeilijk over 

doen.” In sommige karaktertrekken van roodharigen kan Ron zich wel 
vinden; snel geïrriteerd: “Vroeger wel, nu niet meer.” Eigenwijs: “klopt 
wel.” Ondernemend klopt ook wel, oprecht is Ron zeker. En uniek? “Och, 
iedereen is toch uniek?” De haarkleur van een meisje is voor Ron niet 
belangrijk, het totale plaatje moet kloppen en dat ligt niet aan wel of geen 
rood haar. Over het carnavalsfestijn in Albergen is Ron duidelijk: “De tent 
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is leuk, maar wel erg druk. Het wordt er minder gezellig door.” Hij heeft 
afgelopen jaar voor de eerste keer de Gala-avond bezocht, dit was zeker 
voor herhaling vatbaar! Met Jong Nederland doet Ron mee aan de optocht 
met een eigen wagen om geld in te zamelen voor de vereniging. Het lijkt 
Ron niet verkeerd om ooit een keer Prins Carnaval te worden, dus wie 
weet… Onder het genot van een biertje en de verhalen van Ron eindigde 
deze gezellige avond.

Nooit klachten…Ons tweede interview vond 
plaats aan de keukentafel met moeder Karin en dochter Mir-
the Woudstra.  Ze wonen sinds een jaar aan de Gravendijk in  
Albergen, waar eerder Karin’s tante heeft gewoond. Karin is veertig jaar, 
dochter van Willy Oude Moleman, dus haar roots liggen in Albergen. Ook 
haar ‘rode genen’ heeft ze van de familie Oude Moleman geërfd. Haar 
beroep is psychosociaal therapeut. Ze houdt van wandelen, lezen, het huis 
gezellig inrichten, winkelen en feestjes. Mirthe is elf jaar en zit in groep 8 
van Kadoes. Haar hobby’s zijn dansen, majorettes en shoppen met haar 
moeder. De vrijdagavond is de moeder-dochteravond; dan komt er chips 
en drinken op tafel. Er wordt gezellig naar ‘the voice of Holland’ gekeken. 
Vroeger vond Karin het erg om rood haar te hebben. “Je voelt je anders 
en dat wil je als kind niet”, zegt ze. Mirthe daarentegen vindt rood haar 
leuk, ze is er niet mee geplaagd. Ze heeft zelfs al regelmatig een mode-
show gelopen door haar rode haar! Roodharigen zijn geliefd als model, 
dus wie weet ligt er voor Mirthe een carrière in het verschiet. Mirthe heeft 
geen problemen met het kiezen van kleding, als het maar geen rood is. 
Ze gaat vaak samen met haar moeder winkelen. Als ze klaar zijn wordt er 
gezellig geluncht. In de zomer moet Mirthe zich regelmatig insmeren met 

factor 50 om niet te verbranden, dat vindt ze soms lastig. Karin heeft daar 
minder last van. Dat meisjes met rode haren goed kunnen kussen klopt 
wel volgens Karin: “Ik heb daar nooit klachten over gehad van mijn man”. 
Mirthe vindt het liedje van Arne Jansen wel leuk. Ze had eerder een juf 
met rood haar die geregeld dit plaatje draaide. Sinds een paar jaar wordt 
in Breda een ‘roodharigendag’ georganiseerd. Dit is een evenement waar 
alle Nederlandse roodharigen welkom zijn. Mirthe zou het erg leuk vinden 
om hier eens naar toe te gaan. Karin heeft daar niet zo’n behoefte aan, 
maar als Mirthe er naar toe gaat, dan gaat ze zeker met haar dochter mee.

“Dat er over honderd jaar geen roodharigen meer bestaan zou jammer 
zijn, want eigenlijk zijn we wel heel bijzonder”, zegt Karin. Mirthe denkt 
gelijk aan dinosaurussen: “Die zijn namelijk ook uitgestorven en nu is men 
druk bezig met het verfilmen en verzamelen van deze dieren. Zou dat dan 
ook met de roodharigen gebeuren?” 
Karin en Mirthe denken er niet aan om hun haar in een andere kleur te 
laten verven, rood haar hoort gewoon bij hun. Wanneer we de karakter-
eigenschappen van roodharigen bespreken herkent Karin zichzelf hier 
duidelijk met een knipoog in! Sexy, verleidelijk, gepassioneerd, tempe-
ramentvol, mysterieus, eigenwijs, vurig, ondernemend, uitbundig, sterk, 
uniek en oprecht. Het past allemaal bij haar. Omdat ze nog maar een jaar 
in Albergen wonen kunnen ze nog weinig over het carnaval zeggen. Wel 
vinden ze de optocht mooi. Mirthe vindt het carnaval op school “cool”, 
maar na de optocht in de hal van de school is het niet koel, dan is het zo 
warm en druk! 
Karin ging in haar jeugd elk jaar met de hele familie Oude Moleman de 
optocht kijken om vervolgens carnaval te vieren bij Cafe Elshuis. Daar zat 
toen de residentie van carnavalsvereniging ‘t Fietspad. 
We hebben Karin en Mirthe leren kennen als zeer gastvrije mensen. Toen 
wij al bijna buiten stonden kwam Mirthe ons achterna met haar hondje: 
ze wou ons laten zien dat deze ook rood haar heeft bij zijn oortje. Hoe 
bijzonder… 

Rotte Poezele Vervolgens zijn we bij onze derde rood-
harige Albergenaar beland. Aan de Hoofdstraat werden we hartelijk ver-
welkomd door Chantal Leemkuil, partner van Marc Morshuis. Onder het 
genot van een kop koffie vertelt ze dat ze 38 jaar geleden geboren is in 
Haaksbergen. Haar hobby’s zijn hardlopen, lezen, wintersport en feestjes 
(maar dan wel van een ander). Chantal is erg tevreden met haar rode ha-
ren: “Mooi rood is niet lelijk”. 
Haar rode haar is afkomstig van moeders kant, daar lopen meerdere rooi-
en rond. Zij heeft geen last gehad van haar kleur haar, maar ook geen 
gemak. Chantal voelde dat ze anders was dan anderen. En dat is nou net 
wat ze niet wil, want ze houdt er niet van om in de belangstelling te staan. 
Toen Chantal negentienjaar was werkte ze bij de Holtweijde. Daar werden 
toen rode jasjes gedragen door het personeel, maar voor Chantal moest 
er een andere kleur besteld worden. Want Chantal in een rood jasje, dat 
kon toch echt niet? Maar nu koopt ze wel alles, alleen geen pastel kleuren. 

Roodharigen schijnen een lage pijngrens te hebben. Nou, hier kan Chantal 
zich wel wat bij voorstellen! Bij de tandarts staat ze erop dat ze een drie 
dubbele dosis verdoving krijgt! 
De herfst en de winter zijn haar favoriete seizoenen, de zomer is aan Chan-
tal niet besteed. Ze verbrandt snel en kan slecht tegen de hitte: “Mij zie 
je niet in een hemdje of korte broek lopen, ben ik veel te wit voor!” “Het 
liedje van Arne Jansen klopt zeker”, zegt ze. Volgens Marc kan ze geweldig 
kussen. Alleen als men dit liedje draait dan kijkt iedereen haar aan en dat 
is nou net weer iets wat ze niet zo leuk vindt. Dat er over honderd jaar 
geen mensen met rood haar meer zullen zijn vindt ze jammer maar het 
is wel speciaal deel uit te maken van een uitstervend ras. De carnavalsop-
tocht  gaat bij Chantal voor het huis langs en wordt samen met vrienden en  
familie bekeken. Ook heeft ze een keer meegelopen met de kameraden. 
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De gala-avond vindt ze ook altijd erg leuk. 
Hoe ze het zou vinden als de Bende van Drie Marc zou vragen om Prins 
Carnaval te worden? Chantal: “Geen rode haar op mijn hoofd die daar aan 
denkt!!!” Marc is Chantal ooit eens tegengekomen in een T-shirt  met de 
tekst daarop: “Ga maar eens lekker over de rooie”. Daar heeft Marc niet 
lang over hoeven nadenken! Hij heeft sindsdien het koosnaampje “die 
kleine rote Poemelke” aan haar gegeven.

Dit is Poemelke  !!!!!!

Karnemelk De maandag na de prinsopkomst was Niek van 
der Aa aan de beurt om geïnterviewd te worden. Deze gezellige carna-
valeske roodharige is getrouwd met Annemieke. Samen hebben ze een 
zoontje, Joris van twee jaar (die ook rood haar heeft). De tweede telg is op 
komst. Niek is de zoon van Jan van Beer’nsboer en Dinie Roelvink. Ze wo-
nen in de Molenbuurt. Zijn beroep is boomkweker. Niek is 36 jaar en zijn 
hobby’s zijn feest vieren en het organiseren ervan. Hij is erg betrokken bij 
het carnaval in het Bokk’n laand. Hij zit in de Bende van Drie, het bestuur 
en het Sikkenfonds. De optocht en de gala-avond vindt hij prachtig, maar 
het liefst is hij zelf actief bezig. 
Nu hij zo terugkijkt op zijn jonge jaren heeft hij het niet vervelend gevon-
den dat hij rood haar had, maar merkte wel dat hij anders was om zijn 
haarkleur. Bij Niek komt rood haar voor van Roelvink’s kant, zijn opa had 
ook rood haar. Kleren kopen was door zijn rode haar voor hem geen pro-
bleem. Hij ging net als bijna iedereen naar koophal de Mekkelenberg en 
als de verkoper dan zei: “Deze broek heb ik vandaag al tien keer verkocht”, 
dan kocht Niek de elfde met de gedachte dat het dan wel goed was. Wat de 
lage pijngrens betreft, vindt hij het wel prettig dat er bij de tandarts verdo-
ving bestaat. Maar of dit nou met rood haar te maken heeft betwijfelt hij. 
Op de vraag of hij wel eens als model is gevraagd vanwege zijn rode haar 
antwoordt Niek: “Nee, dat is ook niet mijn ding. Trouwens, nu wel! 
Door jullie!” 
De zomer is voor Niek geen vervelend jaargetijde. Wel kan hij zich nog 
goed herinneren dat hij een keer met de hele familie naar het Hulsbeek 
is geweest en erg verbrandt weer thuis kwam. Hij is toen nog dagen inge-
smeerd met karnemelk. Door zijn werk in de buitenlucht is zijn huid aar-
dig gewend geraakt aan de zon, dus insmeren is niet meer nodig. Jongens  
met rode haren kunnen goed kussen, klopt dat Niek? “Dat moet je An-
nemieke vragen”, zegt hij. Maar meisjes met rode haren kunnen wel goed 
zoenen? “Dat klopt, want Annemieke heeft ook rood haar en kan heerlijk 
kussen.” Hij vindt het mooi dat de Roodharigendag in Breda wordt geor-
ganiseerd, vooral voor de jeugd. Niek houdt erg van roodharige vrouwen, 
hij vindt ze mooi met hun blanke huid en sproeten. 
Hij gelooft er niks van dat roodharigen over honderd jaar niet meer be-
staan. Mocht dit wel zo zijn, dan vindt hij dat jammer voor Joris en alle 
mannen die vrouwen met rood haar mooi vinden. Zijn haar laten verven is 
geen optie. Hij voegt er juist aan toe dat hij erg gek is met zijn rode haar en 
hij baalt  ervan dat dit minder wordt en de inhammen op zijn hoofd groter 
worden. De roodharige eigenschap ‘mysterieus’ past uitstekend bij Niek, 
denkend aan de Bende van Drie. Op de eigenschap eigenwijs reageert hij 
als volgt: “Kan door rood haar komen of het is een van der Aa eigenschap, 
ik weet het niet zeker.” 
Prins worden wil hij wel, maar dan wel na zijn vijftigste!
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JUBILARISSEN

‘t Koortje



Vijfentwintig jaar geleden werden aan 
de wand op de garagezolder van de 
familie Wesselink eierrekjes getim-
merd. Dit was tegen geluidsover-
last, want hier zou worden gezongen 
en muziek gemaakt. Miriam en haar 
zus Pauline van ‘de Tuut’ beoefenden 
daar, samen met een groep muzikan-
ten, hun grootste hobby. Ze waren in 
die tijd wel lid van het Jongerenkoor, 
maar de toenmalige gitarist Walter 
Luttikhuis stelde voor om een gele-
genheidskoortje te maken. 

Dit koortje mocht dan zingen in de 
kerk, bij het 25-jarig huwelijk van zijn 
ouders. Dat dit zulke grote gevolgen 
kon hebben wisten ze toen nog niet, 
want een jaar later mochten ze op-
nieuw optreden voor het huwelijk van 
Karin en Marcel Grunder en daarna 
ging alles in een stroomversnelling. 
Een naam hebben ze nooit bedacht. 
Ze noemden zich, net als iedereen, ‘ ‘t 
Koortje’ en dat is steeds zo gebleven. 
Inmiddels zingen de zussen Miriam, 
Elise, Pauline, broer Martin Wesse-
link en Arjan Verver (hun zoals ze zelf 
soms zeggen ‘geadopteerde broer’), 
die ’t Koortje ook begeleidt op key-
board, alweer jaren samen. Ze heb-
ben een breed repertoire en zingen 
nummers van Dana Winner, Guus 
Meeuwis en zelfs hits van Elvis Pre-
sley of Bon Jovi. 

In het verleden traden ze bijna elke 
week op tijdens een huwelijksvie-
ring, maar er wordt nog maar weinig 
getrouwd. Dat wil nog niet zeggen, 
dat ‘t Koortje nooit meer zingt. Inte-
gendeel, want tijdens de december-
maand zijn ze vaak op pad voor een 
kerstoptreden bij een vereniging, een 
tuincentrum of bij een kerstmarkt. 
Naast kerstliederen verzorgen ze ook 
avonden of middagen met een ander 
repertoire. Ze kunnen ook niet zonder 

de muziek. Al vanaf de auditie voor 
het kinderkoor bij Jan Degger, zijn ze 
allemaal lid geweest van dat kinder-
koor en daarna bij het jongerenkoor, 
dat nu Cantiamo heet. De muziek 
loopt als een rode draad door het 
leven van deze gedreven mensen. In 
2001 namen ze hun eerste kerst cd 
op: ‘Krachtig Licht’ geheten. Hiervan 
kochten ze hun eigen muziekinstal-
latie. Deze cd’s raakten uitverkocht 
en ‘t Koortje besloot na tien jaar dat 
het ter ere van hun 25-jarig bestaan 
tijd was om een nieuw exemplaar uit 
te brengen. 

Na een intensieve opnameperiode 
werd in december 2012 de nieuwe 
kerst cd ‘Kerst Voor Iedereen’ gepre-
senteerd. Het was een hele klus om 
het resultaat van de vorige te evena-
ren, maar het is gelukt! ‘Mede dankzij 
Robin, Wim, Frits, Britt en Daan, die 
op verschillende manieren hebben 
bijgedragen om een fantastisch re-
sultaat neer te zetten. ‘t Koortje mag 
verschrikkelijk trots zijn! Degene die 
dat wel het meest zou zijn, is Moeder 
Wesselink. Helaas is ze er niet meer, 
dus haar plekje voor in de kerk blijft 
leeg. De Alberger Bökke zijn ook ver-
eerd, dat jullie mee wilden werken 
aan het Bokk’nblad en ze feliciteren 
jullie van harte met dit zilveren ju-
bileum. We hopen dat jullie nog vele 
jaren door mogen blijven gaan en dat 
onder jullie eigen motto: 

25 jaar muziek, 25 jaar plezier!

25 jaar 
muziek, 
25 jaar 
plezier!

JUBILARISSEN

‘t Koortje

Ze kunnen niet
zonder muziek

De Alberger Bökke viert volgende jaar haar 44-jarig jubileum!Om alvast in de stemming te komen trakteert hetBokk’nBlad u nu op verhalen van feestvierende jubilarissen 2012. Hieperdepiep...
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Grotestraat 61 • Tubbergen • 0546-621 312

Bakkeri j•Patisserie•Chocolaterie

Taart aangeboden door:



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!

Bokt oene 
waag’n?

garage

Haarman
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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garage

Haarman
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!

garage

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

Café-Restaurant 

Fraans Marie

Zenderseweg 53
7665 TK  Albergen - Tel. 0546 - 441209

info@fraansmarie.nl - www.fraansmarie.nl



Groot AssortimentBouwmaterialenen Sierbestrating

Groot AssortimentBouwmaterialenen Sierbestrating

Volop ideeën voor uw woning en tuin!

          BOUW-       MATERIALEN& SIERBESTRATING

Ootmarsumseweg 42 - Albergen - Tel: 0546 44 13 85 - www.depannenloods.nl
Openingstijden: ma t/m vr 07:00 - 18:00 uur en op zaterdag van 07:00 - 12:00 uur

Heel veel nieuwe kleuren en trends

De Pannenloods
voor al uw:

Bouwmaterialen
en Sierbestrating

Groot AssortimentBouwmaterialenen Sierbestrating

Groot AssortimentBouwmaterialenen Sierbestrating

Volop ideeën voor uw woning en tuin!

          BOUW-       MATERIALEN& SIERBESTRATING

Ootmarsumseweg 42 - Albergen - Tel: 0546 44 13 85 - www.depannenloods.nl
Openingstijden: ma t/m vr 07:00 - 18:00 uur en op zaterdag van 07:00 - 12:00 uur

Heel veel nieuwe kleuren en trends

De Pannenloods
voor al uw:

Bouwmaterialen
en Sierbestrating



Helemaal waar zoals het hierboven staat omschreven. Maar wat in de 
Dikke van Dale niet omschreven wordt is het uiteindelijke doel maar ook 
vooral wat de wisselwerking van sponsoring hoort te zijn.
Wisselwerking? Sponsoring? Hoe moeten we dat nu zien?
Binnen kleine gemeenschappen, zoals Albergen, lijkt het vanzelfsprekend 
dat ondernemers geld beschikbaar stellen voor het sponsoren van ver-
schillende plaatselijke clubs, stichtingen en fondsen.
Ook wordt het als logisch ervaren dat een ondernemer niet een club van 
ver buiten het dorp sponsort maar een club uit eigen dorp/gemeenschap. 
En als je dat nou eens omdraait en er bij stilstaat waar jij je boodschap-
pen koopt? Wat dan? Bij de supermarkt, de bakker en de groenteboer in 
Enschede? “jaaaaah dat is zo makkelijk want dat zit vlak bij mijn werk” Ja, 
ongetwijfeld, maar sponsort die Enschedese ondernemer dan ook jouw 
wedstrijdtenue of carnavalsoptocht? Nou, eeuh..........nee! 
Hoe krom zit het dan in elkaar: je vraagt de plaatselijke ondernemer jouw 
plaatselijke club te sponsoren, maar je doet je eigen boodschappen bui-
ten het dorp? Daar gaat het dus mis in de “wisselwerking” waar dit artikel 
mee begon. Is het spreekwoord niet ‘wie goed doet, goed ontmoet?’ Dáár 
zit het sleutelwoord: Gunaspect. Misschien een goede suggestie voor het 
woord van het jaar 2013?Mooie uitdaging en heel wat beter dan ‘Project 
X-feest’ toch??
Wanneer het een ondernemer goed gaat kan hij meer en eerder sponso-
ren. In tijden van crisis is dit het eerste waar op bezuinigd wordt. En wat 
is de beste remedie tegen een crisis? Consumeren! En niet alleen in “de 
stad” maar bij de ondernemers in je eigen dorp! Mooi makkelijk op de 
fiets, spaart milieu en brandstof en levert je club wat op! 
Post dit op je facebook en zie de “vind ik leuks” verschijnen…..
Dus beste lezer: Maak er een geweldig carnavalsfeest van bij Café Mors-
huis, Fraans Marie en het Coopshuys! En mocht je na de carnaval de pan-
nen van het dak hebben gefeest en de tent hebben afgebroken: bel de 
Pannenloods en Bouwbedrijf Haarhuis, zij zorgen ervoor dat je huis voor 
Pasen weer is opgelapt, verbouwd of herbouwd. Dat kan makkelijk, want 
tenslotte was je goed verzekerd via Koopman Assurantiën, zorgt Lucas 
IT dat je binnen no time weer draadloze internetverbinding hebt en een 
nieuwe laptop, waarmee je via Social Media weer reclame maakt voor alle 
sponsoren. Dat vinden ze leuk!

Een fijne carnaval toegewenst!

Betekenis ' sponsor '
spon·sor (de; m,v; meervoud: sponsors, sponsoren) 1 persoon of instelling die ten bate van 
iemand of iets geld beschikbaar stelt spon·so·ren (werkwoord; sponsorde, heeft gesponsord) 
1 geld beschikbaar stellen voor een sport, een onderzoek enz., veelal met reclamedoeleinden.

Sponsoring, wat betekent dat nu eigenlijk?

We pakken de Dikke van Dale 

           
er even bij.

Applaus voor de Sponsoren



Goud, Zilver en Brons
Albergse ondernemers we Like
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Goud, Zilver en Brons
Albergse ondernemers we Like
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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
Lucas IT

Pannenloods

Morshuis zalencentrum

Co-Sponsoren
Fraans Marie

Koopman Assurantien

Coophuys Restaurant

Haarhuis Bouwbedrijf

Bokk’n veur ’n lintje
Bekhuis Spuitinrichting

Brudas Groente en Fruit

Klumpers Installatie

Maurice Oude Geerdink Tegelzetbedrijf

Bossink Techniek

Letteboer  Autoservice  Harbrinkhoek

Combibouw Almelo

Scholte Op Reimer

COOP Supermarkt

Marcel Schouten Kaashandel

The Pine Apple Meubelmakerij

Itmundi Internet

Voortman Autobedrijf

Fotostudio Frank Visschedijk

Elshuis Kuikenbroederij

Ten Velde Poelier

Berkhof Optiek – Almelo

Rabobank

Broekhuis Autodemontage bedrijf

Kemperink Bouwbedrijf/Houthandel

Theo Sonder 

Lammerink Vroonk Installatie bedrijf

Tijhuis Partyservice

Wissink Schilders

Combiglas  Geesteren

Hondenschool de Roedel

Bavo Opleidingen

Alberink Autoschadebedrijf

Bambino Kinderopvang

aRt Hoveniers



Zet je straat of buurt in de 
schijnwerpers
Ieder 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 buiten 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 liggen, 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. 

Gentiaan

Molendijk
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U hoeft slechts een telefoontje te plegen naar Erik Dam 
om u aan te melden. Erik is hoofd van de jury. Zijn 
telefoonnummer is 0546-623212. U geeft de wijk/
buurt door: de straatnaam(en) en de deelnemende 
huisnummers en voilà. Zo simpel.
Tussen 10.00 en 11.00 uur fietst de jury langs de route 
en beoordeelt de versiering op uitstraling, thema, 
enthousiasme en originaliteit. 
Aan de hand van het juryrapport worden de 
prijswinnaars direct na de optocht bekend gemaakt. 
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 
gemaakt, tegelijk met het adres waar u alsnog de prijs op 
kunt halen.

Handen uit de mouwen 
Voorgaande jaren behoorden de Oude Schoolstraat, de 
Geert Grotestraat en de Kanaalweg vaak tot de winnaars 
van de straatprijs. Hun inzet was enorm. Misschien 
is het ook wat voor uw buurt. Dus handen uit de 
mouwen, figuurzaag 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 
Gelukkig 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 begonnen 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?!
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  Dit jaar is de optocht op zondag 3 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 Genti-
aan, Veenpluis, Moutmolen, Molendijk, Bennekerstraat, Oude 
Schoolstraat, Hinvertsweg, Geert Grootestraat, Hoofdstraat, 
Zenderseweg, De Dijnsel, De Hagen, De Gagel, Kapittelhuis-
straat, 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 
Gentiaan. Kinderen: opstellen op De Mösbrink
Muziekkorps: opstellen op De Mösbrink (parkeren 

bij de ijsbaan aan de Weemselerweg)
Reclame wagens: aanrijden via Weemseler-

weg, Tormentil, De Mösbrink en opstellen tot 
aan De Gentiaan.

Loopgroepen, paren, eenlingen: 
opstellen op De Mösbrink

Prinsenwagens: aanrijden via 
Weemselerweg en opstel-

len tot aan De 
Gentiaan.



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

-  Het muziekkorps Levenslust speelt er weer flink op los.

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

-  De volgende dag, bij droog weer, zal de gemeente de straten 
weer komen vegen. De aanwonenden worden verzocht alle ver-
sierselen 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 gezelliger 
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 
 eerder genoemde site.



‘Een goede Sik 
moet je aan 
zijn sik blijven 
vasthouden!’

p r o a t

Je kent ze wel, die novemberavonden, donker, druilerig en 
mistflarden. Zo fietsen wij ‘van borrelproat’ naar een in ne-
velen gehuld Morshuis, om een voor ons in nevelen gehuld 
onderwerp te onderzoeken. Het Sikkenfonds is voor ons het 
thema waar we graag wat meer over te weten willen komen. 

We hebben er vaak over gehoord, dat Sikkenfonds, maar 
wat is dat nu precies en wie zijn er allemaal lid. Een gezel-
ligheidsclubje voor uitgerangeerde ex-Sikken? Dat is eerlijk 
gezegd wel de eerste gedachte die bij ons opkomt. Tijd voor 
een diepgaand onderzoek dus, op de geheel eigen wijze van 
‘borrelproat’. De gezegdes “Je moet een gegeven paard niet 
in de bek kijken” of “Breek me de bek niet open” gaan voor 
vanavond niet op. Wij willen alles weten van het Sikken-
fonds, we willen de ons ‘gegeven’ ex-Sikken eens goed in de 
bek kijken. De bek moet dus wel los.

Sikkenfon(d)s
Onze traditionele borrel biedt uitkomst en al na het eerste 
nipje weten we dat dit geen moeilijke avond voor ons wordt. 
De ‘ons gegeven’ ex-Sikken Frans Rikmanspoel en Alfons 
Elshuis, Sikkenfondsleden van het eerste uur, willen aan ons, 
leken, graag uit de doeken doen wat het nu allemaal precies 
inhoudt. Vanaf het begin ontspint zich een zeer gemoedelijk 
en humoristisch interview vol anekdotes aan de Borrelproat-
tafel. Meteen al wordt er, na onze eerste vraag, een groot mis-
verstand uit de weg geruimd. Het Sikkenfonds is namelijk 
minder lang dan wij vermoedden. De ‘d’ hoort er namelijk 
niet in thuis! Dus vanaf dat moment praten we consequent 
over Sikkenfons. Maar vanwaar een soort fonds zonder d? 
Daarvoor moeten we terug in de tijd, iets wat Frans en Alfons 
maar al te graag doen. 

Ze nemen ons mee naar de periode dat ze beiden Sik wa-
ren. Frans bekleedde deze functie in het regeringsjaar ‘97/’98 
naast Prins Johan (Fleerkotte). Alfons nam in het jaar daarop 
het stokje, als rechterhand van Prins Ben (Groothuis), over. 

Het bijzondere was dat beiden van buiten de vereniging op 
het allerhoogste podium belandden en dat de vereniging 
daarna niet een echt respectvolle stal voor hen had. Ook Ber-
tus Bossink zat in dit zelfde schuitje. Maar creatieve geesten 
binnen de vereniging, waaronder Harrie Oude Breuil, be-
dachten een plan en dat kreeg in 1999 gestalte in de vorm 
van een Sikkenfons. “De naam Sikkenfons werd daarbij af-
geleid van Alfons de toenmalig aftredende Sik”, zegt Alfons 
zelf niet geheel zonder trots. Zo werd er weer een clubje bin-
nen de vereniging geboren. Maar niet zo maar een clubje! 
Eerst moest er nog symbolisch een handtekening worden 
gezet onder een ‘officiële akte’ waarmee het Sikkenfons een 
formele status kreeg binnen de carnavalsvereniging. Met als 
eerste leden Bertus, Frans en Alfons.

Kennis, kunde en …
Ook een andere mogelijke misvatting wordt snel door Frans 
en Alfons ontzenuwd. Het Sikkenfons is geen ‘oetbloazers-
clubje’ waarin uitgerangeerde Sikken worden gestald. De 
heren zijn niet alleen voor de gezelligheid een groep gaan 
vormen. Het Sikkenfons is een groep waar kennis, kunde, 
werklust, verantwoordelijkheidszin voor de vereniging én 
gezelligheid gebundeld zijn. De tendens uit het bedrijfsleven 
en de politiek deed zo ook binnen de Alberger Bökke zijn 
intrede. Goede bestuurders en handige handen moet je niet 
(voor de vereniging) verloren laten gaan en je moet de kwa-
liteiten daar waar nodig inzetten. Met andere woorden: “Een 
goede Sik moet je aan z’n sik blijven vasthouden!” 
Niet iedere ex-Sik maakt overigens gebruik van de mogelijk-
heid om toe te treden tot het Sikkenfons maar daar hebben 
zowel Frans als Alfons geen enkel oordeel over. Het is name-
lijk geen verplichting.

Het Sikkenfons blijkt overigens ook weer een mooie kweek-
vijver voor nieuwe bestuurders. Het bracht in de loop van 
de jaren weer verschillende Prinsen voor ons Bokk’nlaand 



voort, wordt ons duidelijk gemaakt. Dit huldigt opnieuw het 
principe dat je talent niet verloren moet laten gaan. 

De vraag welke taken het Sikkenfons nu precies vervult, is 
niet zo makkelijk te beantwoorden, merken we. Er is een 
aantal vaste taken waaronder verkeersregeltaken bij de grote 
carnavalsoptocht en podinettetaken bij de gala-avonden. 
Verder hebben de heren een vrije rol, wat inhoudt dat er 
overal hand- en spandiensten worden verleend. Zo kun je 
stellen dat het Sikkenfons samen met veel andere vrijwilli-
gers de kruipolie is binnen de raderen van de grote vereni-
ging, waardoor de zaken soepel verlopen. Dit vraagt betrok-
kenheid, werklust en verantwoordelijkheidsgevoel. Dit kan 
de heren aan tafel niet ontzegd worden; ze maken allebei ook 
nog deel uit van de wagenkeuring. 

Anekdotes en hoogtepunten
Al met al is het ons nu vrij duidelijk wat het Sikkenfons pre-
cies behelst. We willen graag wat meer weten over Frans en 
Alfons en hun band met carnaval. Nog een biertje erbij en 
de heren, die inmiddels al flink op de praatstoel zitten, gaan 
van de ene naar de andere anekdote. Ze geven aan dat ze 
eigenlijk niet zo’n band met carnaval hadden, voordat ze Sik 
werden. Voor zowel Frans als Alfons kwam de vraag om Sik 
te worden dan ook volledig uit het niets. Ze geven eerlijk 
toe dat het wat zweetdruppeltjes heeft gekost, voordat het 
hoge woord eruit kwam: “Ja, ik doe het”. Er ging vervolgens 
een wereld voor hen open die soms vermoeiend was, maar 
vooral ontzettend leuk. Er wordt dan ook nog steeds met 
heel veel voldoening teruggekeken op hun regeringsjaren 
eind jaren ’90. 
 

Een hoogtepunt voor de heren was het interregionale car-
naval in Doetinchem. Dat het nog veel gekker kon dan in 
ons eigen Bokk’nlaand werd daar wel duidelijk. Beide, toch 
wel nuchtere, heren staat nog helder de uitbundige, soms 
buitengewoon kolderieke uitdossing van de Duitse Prinsen 
en Adjudanten voor de geest. Dit in schril contrast met een 
kudde Braziliaanse danseressen juist zonder veel uitdossing. 
We bedenken ons dat we graag Frans en Alfons tijdens het 
Albergse carnaval in deze Duitse outfit hadden gezien, samen 
met al dat exotische fruit. Vanaf dat moment zou het carnaval 
in Albergen volgens ons nooit meer hetzelfde zijn geweest. 

Uitsmijter
Het wordt later en later en de stemming zit er goed in, als 
Frans als uitsmijter een woord uit zijn herinneringen opdui-
kelt. Dit woord zou niet misstaan op een scrabblebord of 
bij galgje: ‘Rosenmontagsspeklappennachmittagsspektakel’! 
Ondanks de meerdere borrels herhaalt hij het woord op 
ons verzoek nog een aantal keren zonder haperen. We staan 
versteld! Het lijkt ons vervolgens beter om het interview te 
beëindigen, nu we misschien nog in staat zijn om dit woord 
zonder al te veel haperen zelf onder de knie te krijgen. 
Na afscheid te hebben genomen van Frans en Alfons en ze 
hartelijk te hebben bedankt, klimmen we weer op onze fiets 
en verdwijnen in de nevel. Onderweg oefenend om dat ene 
woord zonder onderbrekingen over onze lippen te krijgen. 
‘Rosenmontagsspeklappennachmittagsspektakel.’ Helaas we 
hoeven niet lang genoeg te fietsen, maar later, al typend aan 
dit verslag, lijkt het al een stuk beter te gaan!
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 Het Midden 3 - Albergen
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Onze Reisgids 2013 is uit!
Met schitterende Busreizen, Vliegvakanties en een
Fietsvakantie. We nemen u mee voor een diner aan 
de Noordkaap en bezoeken het zonnige groene 
Tenerife, maken een rit met de beroemde Zwitserse
Treinen en we gaan fietsen van Passau naar Wenen
"An der schönen blauen Donau". U kunt een 
gezellige Almabtrieb meemaken in het Zillertal, 
Pitztal of in Karinthië en genieten van de herfst-
kleuren en een heus kastanjefeest in Kroatië. 
Vraag de gratis Reisgids aan of download 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 !
            vr. 25/01, za. 02/02, wo. 20/02, za. 23/02
   

Vrienden van Amstel Live    25/1, 26/1         rang 1 € 97,50 / rang 2 € 95,-
Toppers in Concert “1001 night” 25/5               zitplaats rang 1 € 94,-
Musical Soldaat van Oranje 3/3, 24/3, 14/4, 28/4 rang1 €111,- rang 2 € 99,-
Musical Hij Gelooft in Mij     21/4                rang 1 € 99,50 / rang 2   € 94,50 
Huishoudbeurs 2013  16/2,18/2,19/2,20/2,21/2,22/2,23/2  Incl. entree €  34,-
Winkelen in Amsterdam   16/2,18/2,19/2,20/2,21/2,22/2,23/2   €  18,50

tel. 0546 - 62 13 79 

SUPERSNEL JE
AUTORIJBEWIJS?

Meld je nu aan
of informeer naar de mogelijkheden.

Baniersweg 41 • 7603 NA Almelo • Tel. 0546 - 861 238 • Fax 0546 - 871 848 • info@leus.nl • www.leus.nl

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



Annie Schepers gaat wel vaker naar de Wereldwinkel. Dit keer 
komt ze hier om een cadeautje te kopen voor haar kleindochter 
Laura, die moet afzwemmen voor haar C-diploma. Het porte-
monneetje, in de vorm van een muisje, is al snel uitgezocht. 
‘Je wordt hier altijd gastvrij ontvangen en iedereen wordt heel 
vriendelijk begroet door de fantastische vrijwilligers’, aldus An-
nie. Naast de leuke cadeautjes koopt ze hier ook vaak de fair-
trade koffie, thee of hagelslag. ‘De kwaliteit is prima en ik weet 
dat de boeren in de ontwikkelingslanden er een eerlijke prijs 
voor krijgen.’ Onlangs kocht ze nog een snoepboeketje voor 
Nelly, de leidster van de volksdansgroep, waar Annie lid van is. 
Nelly Rennen is tevens de oprichtster van de Wereldwinkel in 
Albergen. Een plek waar je even naar toe kunt gaan voor een 
cadeautje of een ontspannende ochtend met een kopje koffie of 
thee. Annie zal zeker de dames van haar kaartclubje adviseren 
om eens een kijkje te gaan nemen.

Trudie Kamphuis-Waanders
Wanneer je een bezoek brengt aan de Wereldwinkel, heb je ook 
kans dat je veel bekende Albergenaren tegenkomt. Zo kwam 
Trudie Kamphuis eens een kijkje nemen. Ze trof daar Francien 
Tulk, die samen met Nelly Rennen, de Wereldwinkel in Albergen 
had opgericht. Het bloed kruipt, waar het niet gaan kan en het 
“winkeltje spelen” was echt iets voor Trudie. Jarenlang was ze 
samen met haar man Gerrit werkzaam in hun supermarkt Super 
de Boer. Tijdens de Carnavalsoptocht waren ze ook altijd bezig 
met de verkoop van hun heerlijke oliebollen. In en om hun huis 
was het een grote drukte. Nu zijn ze verhuisd en wonen op-
nieuw aan de route, maar nu is het tijd om te genieten, zonder 
dat er gewerkt hoeft te worden. Trudie zit trouwens niet stil; ze 

Dé plek voor bijzondere cadeaus en eerlijke koffie
Ruim een jaar geleden werd in Albergen, op initiatief van Nelly Rennen en Francien Tulk, een Wereldwinkel gestart in een vergaderruimte van 
de pastorie. Het is niet een bijzondere locatie, maar steeds meer mensen vinden de weg naar het winkeltje met de bijzondere artikelen. Naast 
fair-trade producten als wijn, koffie en thee kun je hier ook exclusieve, grote en leuke kleine cadeautjes vinden. 
Uw Bokk’nblad redactie nam een kijkje en ging in gesprek met de bezoekers.

Zowel de klanten als de vrijwilligsters zijn enthousiast over de Wereldwinkel. En wie er nog niet geweest is, moet toch eens een kijkje gaan 
nemen, want behalve zondag en maandag is de wereldwinkel iedere morgen geopend van 9.30 uur tot 12.30 uur. Waarschijnlijk heeft de winkel 
de grootste parkeerplaats van Albergen, want de auto kun je kwijt naast de kerk. Bij een bezoek aan de Wereldwinkel troffen we de volgende 
Albergenaren:

 Annie Schepers-Velthof
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wil haar dagen goed invullen en het vrijwilligerswerk bij de We-
reldwinkel vindt ze precies bij haar passen. ‘Ik kan zelf bepalen 
wanneer ik in de winkel wil staan’, zegt ze. Gemiddeld kun je 
haar één keer per week vinden in het winkeltje in de pastorie. 
Soms alleen, maar ook vaak samen met één van de andere 
vijftien vrijwilligsters. Iedereen is erg enthousiast en dat stralen 
ze ook uit. ‘Eigenlijk zou de locatie naar een opvallend punt 
moeten worden verplaatst, maar dat is niet haalbaar’, volgens 
Trudie. ‘De mensen moeten gewoon binnen komen kijken, want 
elke keer komen er nieuwe artikelen binnen. Dat komt door de 
samenwerking met de Wereldwinkel in Wierden, waarvan Alber-
gen een dependance is. Er zijn bijzondere artikelen, die je niet 
in een andere winkel kunt kopen. Ga gerust eens kijken of kom 
eens langs voor een kopje koffie of thee.’ Schertsend noemt 
Trudie de Wereldwinkel ook wel “de koffieshop” van Albergen. 
Door iets te kopen, steun je de arme medemensen. De vrijwil-
ligers van de Wereldwinkel bepalen zelf, waar het geld naar toe 
gaat. Trudie wil heel graag dat meer mensen de winkel gaan 
bezoeken. Hopelijk levert dit interview nog resultaat op!

Esther Groothuis
Op de vraag of ze geïnterviewd wil worden voor het Bokk’n 
Blad, zegt Esther: ‘Tuurlijk, want ik vind Carnaval altijd superleuk! 
Mijn vader is Prins Carnaval geweest, mijn zwager Maarten doet 
mee aan de Gala en ik wacht er nog op dat mijn schoonvader 
een keer Prins wordt!’ Kortom, ze werkt dus graag mee. Esther 
komt vaak in de Wereldwinkel als haar schoonmoeder hier aan-
wezig is als vrijwilligster. Ze vindt de “frutseldingetjes” erg leuk. 
‘Die kleine dingen kun je goed gebruiken voor een cadeautje.’ 
Natuurlijk zijn er ook mooie grote spullen te koop. Esther heeft 
zelf een rieten boodschappentas gekocht en deze gebruikt ze 
wekelijks. Van de producten vindt ze vooral belangrijk dat arme 
mensen er financieel beter worden, als je iets koopt in de We-
reldwinkel. Volgens Esther ziet de winkel er heel gezellig uit en 

je kunt hier altijd een bakje koffie drinken. ‘Dat maakt het juist 
extra bijzonder’, zegt ze. ‘Het zou eigenlijk nóg mooier zijn, als 
de winkel wat groter was, maar ik begrijp wel dat dit financieel 
niet kan.’
Dat de winkel wordt gerund door een vijftiental vrijwilligsters 
vindt Esther heel knap van deze dames. Ze wil ook haar leef-
tijdsgenoten erop wijzen, dat men hier in Albergen ‘superleuke’ 
dingen kan kopen.

Ans Kok
Ans zag het grote buitenbord op de parkeerplaats bij de kerk en 
nadat ze Jeannet Oerbekke een keer had gesproken, besloot 
ze maar eens een kijkje te gaan nemen in de Wereldwinkel. 
Vanaf die tijd komt ze hier regelmatig. Ans vindt de doelstelling 
een goede reden, maar ze zegt eerlijk dat ze hier ook komt voor 
de leuke cadeautjes. ‘Ik heb al diverse beschermengeltjes ge-
kocht en weggegeven’, aldus Ans. Ook is ze liefhebster van de 
heerlijke chocoladepoeder voor de chocolademelk. Haar op-
paskinderen zijn hier ook dol op. Volgens Ans zouden veel meer 
mensen een bezoekje moeten brengen aan de Wereldwinkel. 
Door het vernieuwde interieur is alles veel overzichtelijker. ‘Je 
kunt er goed terrecht voor een exclusief cadeau en de sociale 
contacten worden goed onderhouden.’
‘Onbekend maakt onbemind’, vindt Ans. Ze maakt dus reclame 
voor de Wereldwinkel en voegt er aan toe dat ze respect heeft 
voor de dames die daar belangeloos werken.
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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?
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Eenhuisstraat 10, 7665 PZ  Albergen

Tel.: 0546-442766  Fax: 0546-442565

 

www.theosonder.nl

H.J. Nijhuis

Walboersweg 9, 7615 NL  Harbrinkhoek
Tel. 0546-863745 / 0546-872801
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BRILLEN
CONTACTLENZEN
HOORTOESTELLEN
GEHOORBESCHERMING

Grotestraat Zuid 121
7607 CH  Almelo www.berkhofoptiek.nl
Tel. 0546 - 45 52 04 E-mail: info@berkhofoptiek.nl
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Nu ook brillen 
ONLINE te bestellen



“Als er één substituut voor liefde is, dan is dat de her-
innering. Iets in je geheugen opslaan is het herstellen 
van de intimiteit.”, Joseph Brodsky (Russchisch-Ame-
rikaans dichter)

Met deze gedachte willen we graag Marietje herinne-
ren. Het was een zeer warme hardwerkende en liefde-
volle vrouw. Ze stond bekend om haar zorgzaamheid. 
Bij haar kinderen zowel als bij onze vereniging.
Marietje werd geboren in 1933 in Albergen als jong-
ste meisje uit een gezin van tien kinderen. In 1960 
trouwde ze met Jan Scholte op Reimer. Samen runden 
ze een aannemersbedrijf en een galanterie winkel. Ma-
rietje was een hard werkende  vrouw. Samen kregen 
ze vier kinderen: Tom, Bianca, Rob en Yvonne. Naast 
de zorg voor haar winkel, het bedrijf van haar man en 
de kinderen droeg Marietje ook jarenlang de zorg voor 
haar schoonvader, haar schoonzus en haar vier zwa-
gers. Voor deze opmerkelijke liefdevolle zorg kreeg ze 
van de Gemeentelijke Carnavalsverenigingen ook de 
Eremedaille uitgereikt. Een onderscheiding die alleen 
mensen met een uitzonderlijke staat van dienst ten 
beurt valt. Haar uiterst zorgzame diensten waren deze 
persoonlijke onderscheiding meer dan waard.

Marietje was een zeer nijvere vrouw. Ook op zondag 
was ze gastvrij en hielp ze klanten die langs kwamen 
voor een bestelling, hetzij voor het bouwbedrijf, voor 
potten en pannen. Soms tot ergernis van haar kinde-
ren. Maar een kopje koffie was snel gezet, zo vond 
Marietje. 
De spaarzame vrije momenten werden samen met de 
kinderen ingevuld. Samen met familie en vrienden 
vierden ze Carnaval en de feestdagen. Volgens Marietje 
een moment om even uit te pakken. Ze hield van gezel-
ligheid en een feestje. Ze kon ontzettend genieten van 
het feestgedruis.
“Onze moeder kon af en toe echt feestvieren. Gewel-
dig, ze kon het dan letterlijk in haar broek doen van 
het lachen. Ze was vooral een vrouw die hard moest 
werken, maar tijdens een feestje kon ze ook lekker ge-
zellig meedoen. We denken daar vaak met veel plezier 
aan terug”, aldus haar kinderen.
Tom neemt lachend het woord: “Ergens in mijn verre 
donkere geheugen, vraag me niet exact wanneer, is 
ze zelfs een keer rollend samen met Koos vanuit de 
residentie naar huis gegaan. Ik kan me vaag zelfs nog 

herinneren dat ze haar met de kruiwagen naar huis 
hebben gebracht. Nee, niks schuin of scheef… dat was 
destijds gewoon een grap. Elkaar uitdagen, heel on-
schuldig. Geen Bob praktijken of trammelant. Gewoon 
onschuldige grappenmakerij”. 
“Ma ging twee keer in de week zwemmen. Ze was al-
tijd bijzonder actief, ondanks haar drukke leven. Op 
donderdagavond ging ze ook naar de gym. Het Car-
naval was belangrijk voor haar. Ze stond nooit op de 
voorgrond. Ze was van de helpende handjes achter 
de coulissen. Fietsen met de Prinsengarde vergaten 
mijn vader en moeder nooit. Dat stond gelijk aan een 
week vakantie. Dat vonden ze zó gezellig. En ook was 
ze altijd present tijdens de optocht. Ze deelde dan het 
snoep uit aan de kinderen die meeliepen in de bonte 
stoet. Daar kon ze van genieten. Carnaval één keer per 
jaar, dat was haar uitlaatklep.”, aldus Bianca en Rob.
Na hun 40 jarig huwelijk verhuisden Jan en Marietje 
naar een kleinere woning aan de Hobergenstraat. De 
kinderen waren de deur uit en Rob nam het bedrijf 
over. Maar haar zorg voor haar dierbaren bleef, dat zat 
haar in het bloed. Zorgzaam zijn voor anderen. Een bij-
zondere gave. Samen met Jan genoot ze van haar vier 
kleinkinderen. 
In 2009 begon ze vergeetachtig te worden. Dit vond ze 
verschrikkelijk. In juni 2009 werd de diagnose demen-
tie vastgesteld. Haar man Jan heeft haar samen met de 
kinderen tot het uiterste liefdevol verzorgd. Toen in 
maart 2011 deze verzorging te zwaar werd om te dra-
gen, werd zij opgenomen in het Meulenbelt te Almelo.
Op zaterdagnacht, 2 april 2011 sliep Marietje rustig in, 
in het bijzijn van haar man.
Een leven aan u verteld in een notendop. Zo belang-
rijk voor haar man en voor haar kinderen. Zij die haar 
gekend hebben zullen beamen: Zij was een vrouw uit 
duizenden. Altijd bescheiden, aardig, geïnteresseerd 
en bezorgd. Voor wie haar niet gekend hebben is dat 
een gemis, voor wie haar kenden, is het missen van 
Marietje een Gemis.
De Carnavalsvereniging de Alberger Bökke en de Jeugd 
Carnavalsvereniging De Alberger Bökke zullen Marietje 
met waarde blijven herinneren en hopen dat de familie 
die gedachte troost biedt.

Liefdevol
en zorgzaam

In liefdevolle herinnering                       
Marietje Scholte opReimer

Allereerst wil de Bokk’nbladredactie haar verontschuldiging aanbieden aan de 
familie Scholte op Reimer. Op onverklaarbare wijze is vorig jaar het In Memoriam 
van Marietje niet geplaatst.  

De Bokk’nblad redactie.



In liefdevolle herinnering                       

Een waarheid als een koe, alhoewel dit wat ontoepas-
selijk klinkt in een in memoriam, maar voor Jan was dit 
min of meer zijn levensmotto: “Zolang je de last in het 
leven aankunt,  zal het wel lukken.” En dan praten we 
niet over de dosering, voor de een ligt de pijngrens nu 
een keer hoger of lager dan voor de ander. Ieder zijn 
maatstaf.
In dit Bokk’nblad delen we al jarenlang het verlies met 
u van overleden kerngroepleden. Maar dat een familie 
getroffen wordt in iets meer dan een jaar met het ver-
lies van een ouderpaar is zelden. Een moment om bij 
stil te staan. Zo heb je alles, zo is het zand in je hand en 
resten de herinneringen.
Jan werd geboren in 1929 als zesde uit een gezin van 
elf kinderen. Net als zijn vader koos hij hetzelfde vak, 
om vervolgens het bedrijf over te nemen. Jan hield van 
zijn bedrijf en was trouw aan zijn klanten. Hij was een 
vakbekwaam man, met oog voor detail. Hard werken 
en de zorgen om zijn bedrijf waren hem beslist niet 
vreemd. 
 In 1960 trouwde hij met Marietje, net als Jan geboren 
en getogen in Albergen, en werd vader van vier kinde-
ren. Samen met haar deelde hij de zorg voor zijn vader, 
zijn zus en zijn vier broers. Dit was niet altijd makkelijk. 
Jan was een rustige man, met veel plichtsbesef. Zijn 
vrienden kennen hem als een man van goed vertrou-
wen met een leuke, maar eigenzinnige vorm voor hu-
mor. Samen met zijn vrouw kon hij uitkijken naar de 
korte uitstapjes met de aannemersbond.
 “Pa was een lieve man. Hij zou nooit zijn mening op-
dringen. Nee, hij had een hekel aan ruzie of tramme-
lant. Het was graag bezig met het verzorgen van zijn 
parkieten in de volière, een potje biljarten, koersbal of 
fietsen in de omgeving”, aldus Rob. Hij vervolgt: “We 
hadden een geweldige noaberschap. Mijn ouders had-
den hun vrienden om de hoek wonen, kun je wel zeg-
gen. Met Joop en Leny Goossen en de kinderen heb-
ben we regelmatig de feestdagen en Carnaval gevierd. 
Er loopt een pad achter Morshuis, dat is de sluiproute 
van de buurt. De zogenaamde E8”.
Jan was samen met een aantal andere Albergse Carnaval 
coryfeeën grondlegger van onze Carnavalsvereniging. 
In de bedrijfshal van de aannemerij werd jarenlang 
de Carnavalswagen gebouwd. In 1978 werd hij  Prins. 
Prins Jan de eerste. Een opmerkelijke bijkomstigheid 
was dat zijn zoon Tom dat jaar Prins was bij de Bokk’n-
hörnkes. “Daar heeft hij  erg van genoten.”, aldus Tom. 

Hij vervolgt: “Samen in de optocht, samen feesten, dat 
was toch wel een belevenis. Eenmaal opgenomen in de 
Prinsengarde genoten ze erg van het jaarlijkse fietsen 
in de Bouwvak. Met de optocht liep pa steevast met 
de niettang om de nummers aan de Praalwagens te 
hangen en tijdens het Gala verkocht hij samen met ma 
munten. Regelmatig vertolkte hij met de Prinsengarde 
een rol tijdens het Gala. Vooral van de repetities kon hij 
genieten.”, zo vertelt Tom.
Kort na hun 40 jarig huwelijk in 2000, verhuisde hij met 
Marietje naar de Hobergenstraat. Samen met Marietje 
genoot hij van de bezoekjes van de kinderen en van de 
kleinkinderen Gijs, Pien, Mart en Cato.  In het bedrijf 
deed hij een stapje terug. Maar tot het laatste toe wilde 
hij op de hoogte blijven over nieuw werk en het reilen 
en zeilen.  
Bianca vertelt verder: “Rob nam het bedrijf over en 
onze ouders namen iets meer afstand van het bedrijf. 
Toen ma ziek werd heeft pa haar tot het eind aan toe 
liefdevol verzorgd. Maar het alleen zijn viel hem zwaar. 
Hij miste haar. Hij was dan wel alleen, maar niet een-
zaam. Pa had  veel ‘aangeloop’ van vrienden en noa-
bers. Een borreltje een bakje koffie, een praatje. Hij 
kreeg liever bezoek dat dat hij erop uit moest.”
“Ondanks dat hij erg zijn best deed om fit te blijven, 
werd hij ouder. En de ouderdom komt met gebreken. 
Mede dankzij het wijkteam van ZorgAccent en de aan-
dacht van anderen kon hij blijven wonen aan de Ho-
bergenstraat. Op 30 september werd hij opgenomen 
in het ZGT in Almelo. Hij was erg ziek”, aldus Bianca.
Maandagochtend 8 oktober is hij in alle vroegte rustig 
ingeslapen.  
Wij, de leden van onze vereniging, kennen Jan als een 
rustige man. Een man van zijn woord. Een man waar 
je op kon bouwen. Altijd wel een paar planken in de 
schuur, altijd wel een doosje spijkers. 
“Loop maar even naar Scholte op Reimer”, ging het 
steevast tijdens het bouwen van het podium. “Jan hef 
nog wa plank’n en wat spiekers. Schrief mer op!” Jan 
stond onze vereniging altijd half. Bedankt voor je jaren-
lange trouwe inzet.
De Carnavalsvereniging de Alberger Bökke en de Jeugd 
Carnavalsvereniging De Alberger Bökke zal Jan met 
waarde blijven herinneren en hopen dat de familie die 
gedachte troost biedt.

“Aj’ de 
schoefkoar 
mer kunt 
drukk’n dan 
zal alles wa 
wier lukk’n”.

In liefdevolle herinnering                        
Marietje Scholte opReimer Jan Scholte opReimer



3 februari groot carnavalsfeest
m.m.v. Toronto drive in show. 

Vanaf 11.00 uur geopend
Ootmarsumseweg 168, 7665 SE  Albergen

Tel. 0546-443006
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kaartverkoop 
  voor gala-avonden  
van De Alberger Bökke

GALA - VOORSTELLINGEN
Data: 
Vrijdag  25 januari 19.30 uur

Zaterdag  26 januari  20.00 uur

Vrijdag 1 februari  20.00 uur

Zaterdag 2 februari 20.00 uur

KAARTVERKOOP

Op zondag 20 januari 2013 start de kaartverkoop om 9.00 
uur bij Residentie De Vette Bok.
Vanaf 6.00 uur is de zaal geopend en kunt u een nummer 
ophalen. Vanaf 9.00 uur wordt gestart met de verkoop die 
op nummervolgorde zal plaatsvinden. 
Net als vorig jaar kunnen alleen leden om 9.00 uur kaarten 
kopen en per lid worden maximaal tien kaarten verkocht. 
Zorg dat u voor elke kaart één persoonlijke ledenkaart 
kunt tonen.

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 20 
januari tussen 10.30 uur en 11.00 uur in zaal Morshuis 
kaarten kopen voor € 12,00 per stuk.



‘De jury bleef lang weg. Zeker drie kwartier hadden ze nodig om 
tot een goede keuze te komen. Eindelijk, het aftellen begon. Op de 
negende plaats is geëindigd… zo gaat dat.’
Yvette Bossink blikt terug op het Dansmariekesconcours dat jaar-
lijks plaatsvindt in Fleringen. Met acht net uitgeoefende meiden 
zit ze aan een tafel in een zaal van Zalencentrum Morshuis en ver-
telt hun verhaal.

‘Onze meiden deden voor de tweede keer mee. De eerste keer wer-
den ze derde. Misschien zit er een derde of vierde plek in, hadden 
we gezegd. Een aantal andere groepen waren ook erg goed. Toen 
ze bij de derde plaats waren, hadden we nog onze naam niet ge-
hoord’, vertelt Yvette. ‘Wij begonnen steeds harder te gillen en de 
Raad van Elf ging helemaal aan ons trekken.’ Ook de Dansmarie-
kes herinneren het zich nog goed. ‘De spanning werd groter en 
groter. ‘Oh my god’, dachten we en we stonden bijna te huilen voor 
het podium.’ En: ‘Jaaaaaaa, wij hadden gewonnen. Een spontaan 
feest barstte los. De Prins, Sik en Raad van Elf, iedereen dook met 
ons het podium op. 
Het dak ging eraf. We hebben zeker een half uur staan gillen en 
springen op feestmuziek.’

Wat vooraf ging
Het was zondag 29 januari 2012. Vroeg in de morgen verzamel-
den de Dansmariekes zich bij huize Brand. Nely en Anika stonden 
klaar om Judith Olde Monnikhof, Lynn Braakhuis, Birgit Bor-
gerink, Tjarda Potijk, Roos Kemna, Lisa Masselink, Edmae van 
der Aa en Danae Nijland van make-up te voorzien. De leidsters 
Yvette Bossink, Femke Hofhuis en Merel Langeveld verzorgden 
samen met Yvonne Pouwels de kapsels. De kleren lagen klaar. Al-
les was afgestemd op het thema van de dans: Afrika. We zoeken 
elk jaar iets speciaals en hadden een soort Afrikaanse dansstokken 
gemaakt’, licht Yvette toe. ‘Alles klopte, het plaatje was echt com-
pleet.’ ‘Even oefenen, de nodige (zenuw)plasjes en hup in de bus  
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van Roos naar Fleringen… Ja, van haar moeder dan’, vertelt één van 
de meiden. ‘Dat was heel gaaf.’ Op de terugweg zat er zelfs een lid 
van de Raad van Elf in onze kofferbak’, giechelt een ander. Eenmaal 
in Fleringen begon het lange wachten. ‘We waren pas halverwege 
aan de beurt, je wordt dan helemaal hyper’, vertelt Birgit. ‘Ja, en je 
bent bang dat je alles vergeet’, vult Edmae aan. ‘En ik viel nog over 
die stok’, lacht Judith. Maar één keer op het podium verdwenen de 
zenuwen als sneeuw voor de zon, gezien het overtuigende resultaat.  

Terug bij Residentie Morshuis werd het feest nog eens dunnetjes 
over gedaan. ‘Het was heel leuk voor de meiden. Bovendien kon 
mijn vader flink pochen tijdens de aankondigingen van onze eigen 
Gala’s een week later’, lacht Yvette.

En dit jaar?
Het wordt moeilijk. Nog nooit won een groep twee keer achter 
elkaar. Maar ze zijn er weer in geslaagd een originele dans in te 
studeren. ‘Stoer, snel en met power’, aldus Roos Kemna. Na de zo-
mervakantie start het oefenen, meestal twee keer per week. 
De veertienjarigen willen nog even hun enthousiasme kwijt over 
de optocht in Albergen: ‘Al die jongens die naar ons kijken…’ En 
over de Raad van Elf:  ‘Het zijn allemaal schatjes.’ En weg zijn ze. 
De muziek is weer hard aangezet en in no time staat de hele groep 
te dansen. Een snelle conclusie voor de concurrentie: Maak de 
borst maar nat. Onze meiden zijn er weer helemaal klaar voor!



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
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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



Fieke  was namelijk iemand die genoot van het leven. 
En het meest genoot ze nog van de kleine dingen. Daar-
naast  werd ze het liefst omringd door haar kinderen, de 
natuur en muziek. Vroeger hield ze  van de Boer’ndaan-
sers en het zwemmen op het Springendal. Familie en 
vrienden die langskwamen voor een bakje koffie of een 
borreltje. Maar Fieke kon ook intens genieten van een 
grapje, een glimlach, een knuffel of gewoon het samen-
zijn met kinderen en vrienden.
In Huize Olde Monnikhof was het  een zoete inval en 
dat wisten de klanten, vrienden van de jacht, carnaval, 
de buren en de familie in Sjoerd en Fieke te waarderen.
Het was dan ook niet vreemd dat klanten op zondag ook 
langs kwamen, en dat gegoede leden van de carnaval 
rond het middernachtelijke uurtje nog een borreltje za-
ten te drinken en muziek maakten.
Fieke, geboren Ootmarsumse, trouwde in 1957 met 
haar Sjoerd. In Albergen startten ze een landbouwme-
chanisatiebedrijf met een pompstation. Samen waren 
ze de  trotse ouders van vier kinderen; Maria, Sjoerd, 
Josephine en Dries. Ondanks dat ze in hun hart altijd 
een Boeskool of een Siepel meedroegen, waren het op 
en top Alberger Bökke. Albergenaren tot op het bot.
“Ook al ben ik een echte Boeskool, uit Albergen verhui-
zen… nooit!”, dat was een oude uitspraak van Sjoerd in 
ons Bokk’nblad. En achter deze uitspraak stond Fieke 
ook, vierkant en fier!
Dit toonde haar betrokkenheid met Albergen. Ze voelde 
zich er als een vis in het water. 
Op het bedrijf was het hard werken. Administratie, de 
pomp en de nodige voorkomende werkzaamheden in 
hun garage. Zelfs tijdens de zwangerschappen werkte 
Fieke noest door aan de zijde van Sjoerd. Ondanks alle 
drukte van het bedrijf verloor zij het gezinsleven niet uit 
het oog. Ze was een lieve moeder met  een luisterend 
oor en altijd positief. Ze was een inspiratie voor haar kin-
deren en kleinkinderen.
“Wanneer de tijd van Carnaval weer aanbrak, kwamen 
regelmatig Harrie Scholten, Tonnie Degger, Harry en 
Truus van der Aa, Jan en Dinie van der Aa, zeg maar 
vrienden en trouwe Carnavalsvedetten, de galacommis-
sie en het bestuur bij ons vergaderen. Verder werd er 
met passie gerepeteerd op piano en accordeon. Er wer-
den liedjes geschreven. Soms was het een dolle boel, 
maar af en toe ging het er ook zeer serieus aan toe. Er 
moest natuurlijk iets moois op de planken komen met 
het gala. Mijn moeder zat dan altijd bij ons in de kamer. 
We keken dan samen televisie. Wanneer we op bed la-

gen, ging ze bij hen zitten. Het gezin was belangrijk voor 
haar.”
“Ik weet nog dat ze in de jaren tachtig mee deed met een 
buut. Minna van de Klappe. “Ik bin Mina van de Klappe, 
miene tong is nog wa rappe”. Voorspraak van een milde 
Dolle Mina. Ze heeft maar één keer meegedaan aan het 
Gala. Dat vond ze geweldig .   Onze moeder hield van ge-
zelligheid en was altijd wel in voor  een grapje. Er werd 
veel gelachen bij ons thuis.  In de beginjaren van het 
Carnaval, waarvan zij beiden medegrondleggers waren, 
kwam  de Prins bij ons om zich met de hofdames om 
te kleden . Er heerste dan altijd een vreemde spanning. 
Niemand wist wie de nieuwe hoogheden waren. De 
Prinsen kwamen ook regelmatig, net als de rest van de 
leden van het carnaval, bij ons over de vloer voor advies 
en een praatje. Er was bij ons altijd wel wat te beleven.”, 
aldus de kinderen.
Toen Sjoerd overleed in 2002 bleef ze positief, maar het 
werd stiller om haar heen. In de loop van de jaren had 
ze meer vrienden en bekenden verloren, bovendien 
gingen ook de jaren die Fieke gezorgd had voor haar 
vrienden en familie tellen. Dries, Renate , kinderen en 
kleinkinderen waren een steun en toeverlaat voor haar. 
Door haar ziekte, die zich een aantal jaren na het over-
lijden van Sjoerd openbaarde, begon ze vergeetachtig te 
worden. Af en toe deed ze dit af met een lach en een 
traan, maar ze bleef doorgaan. Heel wat kilometers 
heeft ze op haar fiets gereden door de Twentse natuur. 
Ze bleef ondanks deze vervelende verschijnselen po-
sitief, behield haar humor en vrolijkheid. Ook toen ze 
later noodgedwongen moest verhuizen naar het Trivium 
Meulenbelt. Het viel haar zwaar, zo ook voor de kinde-
ren en haar kleinkinderen. 
Op Hemelvaartsdag van het afgelopen jaar is Fieke rus-
tig ingeslapen.

Fieke we zullen je missen. Wat hebben we veel plezier 
gezamenlijk beleefd. We konden vertrouwen op je  
creativiteit, je liefde en de humor. Je was en blijft een 
inspiratie voor veel mensen.            
‘Carpe diem’ en Fieke zijn synoniem voor elkaar gewor-
den.

Carnavalsvereniging De Alberger Bökke en de Jongeren 
Carnavalsvereniging De Bokk’nhörnkes hopen dat de 
familie Olde Monnikhof  getroost wordt door de goede 
herinneringen aan  Fieke.

In liefdevolle herinnering                        

‘Carpe Diem’ 
oftewel, 
pluk de dag. 

Fieke Olde Monninkhof



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



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
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Dames Club Albergen
De Dames Club Albergen viert in 2013 
het vijftig jarig jubileum. Een mijlpaal 
voor deze gezellige club, die wordt 
geleid door de huidige bestuursleden 
Riet Luising, Jeannet Oerbekke, Ria 
Kemna,  Willy Roosendaal, Anita 
Wagemans en Siny Perik.  
Het ledenbestand van de DCA 
bestaat uit dames in de leeftijden 
tussen de 40 en 100 jaar. De 
activiteiten zijn heel wisselend, 
variërend van gastsprekers en 
muzikale avonden tot optredens van 
diverse artiesten. Daarnaast worden 
er ook workshops gegeven, zoals 
sieraden maken, bloemschikken en 
schilderen. Kortom, er is altijd voor 
ieder wat wils. 
Naast deze activiteiten bezoeken 
de dames graag modeshows en er 
worden uiteraard ook uitstapjes 
gemaakt en fiets-of wandeltochten 
georganiseerd. In januari wordt het 
programmaboekje aangeboden met 
alle activiteiten in het komende jaar. 
Nieuwe leden kunnen zich melden bij 
het bestuur. Men is ook altijd welkom 
als gast door met een lid mee te 
komen en een avond te bezoeken. 

Langs de deur
De geschiedenis van de Dames Club 
Albergen gaat terug tot 1963. In 
dat jaar nam Marie Oude Lenferink 
samen met San Paus, Marie Droste, 
Marie Bekke en Leis Teikotte 
het initiatief om in Albergen een 
damesclub op te richten. Ze waren 
toen nog aangesloten bij de landelijke 
vereniging, het VNKV. Na ongeveer 
twintig jaar is er een zelfstandige 
vereniging ontstaan, het huidige 
DCA. Er was in die tijd voor dames 
niets qua clubs, dus er werd echt 

uitgekeken naar deze avonden. Marie 
ging in die tijd ook echt langs de 
deuren om mensen over te halen om 
lid te worden. Haar dochter Riet is nu 
bestuurslid. 
Wat ook erg bijzonder is, is dat 
deze dames al zijn begonnen met 
het vieren van carnaval vóórdat 
de Alberger Bökke zijn opgericht. 
De man van Marie Oude Lenferink 
was dan ook de allereerste Prins 
Carnaval in Albergen: Prins Jan. 
Damesgym, countrydansen, aerobics 
en het avondwakekoor zijn allemaal 
ontstaan op initiatief van het DCA. 
Ook hebben deze dames al een keer 
de krant gehaald. De leden hadden 
meer dan honderd handtekeningen 
verzameld, zodat in het dagblad 
Twentsche Courant Tubantia de 
editie Tubbergen weer terug te 
vinden is. In het verleden steunde het 
DCA goede doelen zoals het Foster 
Parent Plan, Zonnebloem en acties 
in ontwikkelingslanden. Ze vervullen 
nog steeds een sociale functie voor 
de mensen in Albergen. Wijkleidsters 
kijken en horen in hun buurt of er 
zieke leden zijn en steunen ze dan 
door een bezoekje. Hoogtepunten 
van deze gezellige damesclub zijn de 
revue tijdens het 25-jarig jubileum, 
het vieren van een gezellige Kerst 
of Sinterklaasavond en zeker de 
playbackavonden, die soms zo goed 
waren dat ze door de Volksfeesten 
weleens zijn benaderd om in de tent 
op te treden. En dan natuurlijk de 
gezamenlijke avond met Vrouw-
Actief. 

Viswijvenkoor
Toekomstplannen zijn er ook, 
maar hoog op de agenda staat het 
uitbundig vieren van het gouden 

jubi leum. 
Wat dit inhoud 
is voor de leden nog een grote 
verrassing! Daarnaast is er het 
optreden van een viswijvenkoor, 
een Twentse avond, proeverijen,  
uitstapjes en de huldiging van hun 
leden. Het bestuur wordt zeker 
blij van een goede opkomst en het 
slagen van een gezellige avond, zodat 
de mensen vrolijk en tevreden naar 
huis gaan. Ze zouden graag zien dat 
er nieuwe leden bijkomen. Het is 
wel duidelijk: het is géén oubollige 
vereniging, maar het zijn moderne en 
gezellige dames die heel goed met 
de tijd mee gaan en proberen een 
gevarieerd programma te maken. 
Kortom, kom gerust langs bij deze 
club, want deze dames staan hun 
mannetje wel. Veel plezier en succes 
gewenst voor de komende jaren.

Al een halve 
eeuw plezier 

De Alberger Bökke viert volgende jaar haar 44-jarig jubileum!Om alvast in de stemming te komen trakteert hetBokk’nBlad u nu op verhalen van feestvierende jubilarissen 2012. Hieperdepiep...
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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!
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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.  
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Belast ingadviseurs
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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





In tijden van crisis let ook het bokk’nblad op uw portemonnee. 
In het Bokk’nBlad zitten her en der munten verstopt. 
Zoek ze en tel het kleingeld bij elkaar op. 
De som van de munten is de oplossing van de puzzel. 

Munten weergegeven op deze pagina tellen niet mee!

Mail uw oplossing door aan: marike.damhuis@home.nl
Uitslag door mailen voor 1 februari 2013. 
De winnaar ontvangt een winkelcheque of Carnavalsmunten t.w.v. € 50,00.
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TOTAAL: 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.
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JUBILARISSEN

De Zonnebloem



Een vijftig jarig jubileum, dat maken 
we niet ieder jaar mee in het Bokk’n-
laand. Alle reden voor het Bokk’nblad 
om een bezoek te brengen aan het 
bestuur van de stichting die dit jaar 
haar gouden jublileum viert: Zonne-
bloem Albergen.

Menigeen herinnert zich van het jaar 
1963 vooral de barre en strenge 
winter die decennia later nog immer 
koude rillingen over de rug laat lopen 
van diegenen die hem meemaakten 
en nog immer beroemd is om haar 
Elfstedentocht. Het was juist in dat-
zelfde jaar dat er een bijzonder warm 
initiatief naar Albergen gebracht 
werd: vanuit het verre Breda, in het 
warme en gemoedelijke Brabant, 
kwam er een verzoek van het hoofd-
kantoor van de Zonnebloem aan het 
adres van Mien Kemna om een afde-
ling van de Zonnebloem in Albergen 
op te richten. Dat verzoek was be-
paald niet tegen dovemansoren ge-
zegd. Er werden leden geworven en 
nog voor de volgende winter zijn in-
trede deed, was de Zonnebloem Al-
bergen een feit. Er werd gestart met 
maar liefst 118 leden en dat terwijl 
het dorp vele malen kleiner was dan 
wat het nu is. De contributie in dat 
jaar: 3 hele guldens. Voor zij die van 
na het guldentijdperk stammen, nog 
geen € 1,40. Alaaf!!! Probeert u daar 
in 2012 maar eens een biertje voor 
te kopen. Het eerste bestuur werd 
gevormd door voorzitster Dien Booij-
ink, secretaresse Fien van Koersveld, 
Mien Kemna, penningmeester en Riky 
Eversals algemeen bestuurslid. Riky 
is na al die jaren nog steeds actief lid 
en in 2002 ontving ze hiervoor een 
gouden speld. Na 16 jaar de scep-
ter te hebben gezwaaid, trad Dien 

Booijink in 1979 af als voorzitster. Zij 
werd opgevolgd door Els Kemna die 
maar liefst 13 jaar de voorzittersha-
mer hanteerde. Hierna volgden Miny  
Vleerbos en Anita Oude Geerdink 
en vanaf 2009 wordt de club aan-
gevoerd door Gerdy van der Aa. Dat 
de Zonnebloem trouwe leden heeft 
blijkt ook wel uit Fien van Koersveld. 
In 1963 toegetreden als secretares-
se om vervolgens op 15 januari 1981 
afscheid te nemen. Volgens de over-
levering niet omdat zij zich het na 18 
jaar wel welletjes vond, maar omdat 
zij 70 was geworden. Verjaardagen 
waren en zijn iets bijzonders voor de 
Zonebloem. Niet alleen voor degenen 
die zij een warm hart toedragen maar 
ook voor haar eigen leden. Zo werd in 
de eerste jaren de bestuursvergade-
ring steeds gehouden bij degene die 
daarvoor jarig was geweest. Vast en 
zeker om ook een glaasje op de jarige 
te drinken…..alaaf! 
Het bestuur van het eerste uur be-
stond louter uit vrouwen en al die 5 
decennia is daar niets in veranderd. 
In de loop van de jaren zijn veel da-
mes uit Albergen actief geweest 
binnen deze actieve en nuttige ver-
eniging. Zoals een zonnebloem een 
tuin of huiskamer kan opfleuren, zo 
doen de leden en vrijwilligers van de 
Zonnebloem dat voor mensen met 
lichamelijke beperkingen, zieken, be-
jaarden, alleenstaande ouderen en 
jongeren. Er zijn op dit moment zo’n 
25 vrijwilligsters die geregeld een be-
zoek brengen aan zo’n 180 mensen 
in het dorp. Om dat goed te verdelen 
is het dorp verdeeld in wijken. Rond 
kerst of Pasen worden de bezoek-
jes opgeleukt met een attentie. En 
niet te vergeten de actie ‘Zon in de 
schoorsteen’. 

Een halve eeuw 
Zonnebloem 
Albergen.

De Alberger Bökke viert volgende jaar haar 44-jarig jubileum!Om alvast in de stemming te komen trakteert hetBokk’nBlad u nu op verhalen van feestvierende jubilarissen 2012. Hieperdepiep...
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Deze jaarlijks terugkerende Sin-
terklaasactie wordt samen met de 
Zonnebloem in Haarle uitgevoerd. 
Verschillende Albergenaren maken 
dan een pakje voor verschillende in-
woners van Haarle en vice versa. Dit 
gebeurt nu al meer dan 30 jaar en ie-
der jaar is het mooi om te zien hoe 
blij en verrast volwassen mensen zijn 
met dit Sinterklaaskado. Naast deze 
activiteiten zijn er twee  vrijwilligers 
die al 16 jaar geregeld op bezoek gaan 
bij Albergenaren die in het Meulenbelt 
in Almelo wonen. Daarnaast worden 
er kaartjes gestuurd naar zieken of 
worden zij bezocht. 
Naast al deze activiteiten zijn er ook 
ieder jaar een aantal uitstapjes: een 
gezellig tochtje door het Twente land 
en struinen in een tuincentrum, prij-
ken jaarlijks op de activiteitenkalen-
der. Om het jaar wordt een uitstapje 
georganiseerd voor de minder valide 
inwoners van Albergen,  bijvoorbeeld 
naar de Tiergarten in Nordhorn. 

Doordat de Albergse vereniging deel 
uitmaakt van de landelijke organisatie 
van de Zonnebloem, is het ook mo-
gelijk om deel te nemen aan speciale 
reizen. Zo zijn er boottochten en ge-
organiseerde reizen met persoonlijke 
verzorging in een accommodatie die 
speciaal is aangepast. Ook dit soort 
reizen draaien op de enorme inzet 
van vrijwilligers, onontbeerlijk voor 
de Zonnebloem om goed te kunnen 
functioneren. De vele vrijwilligsters 
zijn het ‘gezicht’ van de vereniging. 
Ook tijdens de kerstmiddag van de 
KBO en tijdens de ziekendag dragen 
zij hun steentje bij. 
Wie kent niet de sokken, dassen, 
petten en truien of de schorten en 
poppenkleertjes van de Zonnebloem 
niet? Al deze dingen worden al vanaf 
1976 gemaakt door de handwerk-
groep van de Zonnebloem, ‘de Wel-
fare’ is zeker niet meer weg te den-
ken. Eens in de veertien dagen komt 
deze groep op dinsdagmiddag bij el-

kaar in het cultuurhoes, om te gaan 
handwerken onder leiding van twee 
vrijwilligsters. Natuurlijk wordt er 
gehandwerkt voor de gezelligheid. 
Loop eens binnen op een dinsdag-
middag. Misschien zit er iets van uw 
gading bij. De prijzen zijn klein en van 
de opbrengsten  kunnen weer nieuwe 
handwerkspullen gekocht worden. 
Niet alleen draagt de Zonnebloem 
de inwoners van Albergen een warm 
hart toe, ook andersom is dat het ge-
val. Dat blijkt wel uit de steun die de 
Zonnebloem van het dorp ontvangt. 
Ieder jaar worden er bijvoorbeeld lo-
ten verkocht voor de alom bekende 
landelijke loterij. In 2012 was er tij-
dens de Volksfeesten Albergen een 
plaatselijke loterij. Daarnaast zijn er 
verschillende bedrijven en particu-
lieren die ieder op een eigen manier 
steunen. Dit maakt het voor de Zon-
nebloem mogelijk om “zon” en “bloe-
men” uit te blijven delen aan zij die 
dat wel kunnen gebruiken. 
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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!
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“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 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

Ootmarsumseweg 173 - Albergen - 0546-441968



Van Alberger Bökke tot Springbok 
Ellen Kemerink loopt, in het kader van haar 
studie, van augustus 2012 tot januari 2013 
stage in Kaapstad, bij KaapstadMagazine.nl. 
De vraag is natuurlijk: Kun je als Albergse 
een beetje wennen in het Kaapse? En, wordt 
er daar eigenlijk ook carnaval gevierd? Voor 
het Bokk’n Blad schreef zij haar ervaringen 
op. ‘Go Bokke’! Hieronder haar verslag.

“Hier zit ik dan. In hartje Kaapstad, mijn 
verhaal te typen voor het Bokk’n Blad. Dat 
voelt gek. Wat zou het makkelijk zijn om jul-
lie nu te vertellen hoe aangenaam lekker de 
temperatuur bijna elke dag in Kaapstad is; 
hoe vaak ik wel niet aan het strand lig te 
genieten en hoe goed de Windhoek biertjes 
hier smaken. Nee, dat zal ik niet doen. Ik 
neem aan dat jullie daar niet op zitten te 
wachten. Wel zal ik jullie vertellen over een 
aantal bijzondere dingen die ik in Kaapstad 
heb meegemaakt. Ook heb ik wat rondvraag 
gedaan: Kan ik hier ook nog een keer in 
mijn gekke pakje de straat op? Wordt er in 
Kaapstad eigenlijk ook carnaval gevierd?

Cape Minstrel Carnaval
Ook in Kaapstad kennen ze de carnavalsgek-
te. En mooi voor mij: Carnaval wordt hier ge-
vierd op 2 januari, laat ik dan nog in de stad 
zijn. Het wordt hier ook wel Cape Minstrel 
Carnaval of de Kaapse Klopse genoemd. 

Het feest stamt uit de tijd van de slaven. Op 
hun enige vrije dag van het jaar paradeer-
den zij door de straten van Kaapstad. Waar-
om op 2 januari? Op nieuwjaarsdag konden 
slaven nooit vrijaf krijgen, daarom vierden 
zij hun feestje een dag later. Al dansend 
en zingend liepen ze in een hele stoet, ver-
schillende wijken door. En dat gebeurt nog 
steeds. Vandaag de dag kun je op deze dag 
meer dan tienduizend deelnemers verwach-
ten, die al zingend en dansend door de stra-
ten van Kaapstad trekken. Gekleed in kleur-
rijke, glimmende pakken met witte hoeden 
en gekleurde paraplu’s. Ik ben benieuwd en 
ga mij zeker in het Kaapse feestgedruis stor-
ten. Laat die partytjie maar begin!

Go Bokke! 
Je kunt er in Zuid-Afrika bijna niet omheen: 
Rugby. Een tijdje terug bezocht ik dan ook 
mijn eerste wedstrijd. Voor het eerst geen 
Nederlandse vlag op mijn wang geschminkt, 
geen foute oranje kleren aan en geen hup 
Holland hup. Nee, groen was de kleur. En 
‘Go Bokke’ was de tekst die ik uit volle borst 
meeschreeuwde op de tribune. Dat voelde 
eigenlijk best wel vertrouwd. Als Alberger 
Bökke schaarde ik me nu bij de Zuid-Afri-
kaanse Bokken. De springbok is het nationa-
le dier van Zuid-Afrika en de rugbymannen 
worden ook wel zo genoemd. Vol verbazing 
(en met kippenvel) merkte ik voor aanvang 
van de wedstrijd al, dat rugby hier echt voor 
verbroedering zorgt. Want ben je nou blank, 
donker of iets daartussenin; Je kijkt naar 
rugby en zingt bij aanvang van de wedstrijd 
uit volle borst het Zuid-Afrikaanse volkslied 
mee: “Let us live and strive for freedom. In 
South Africa our land....” Ik mompelde op 
dat moment ook maar wat mee, want ach-
terblijven kon ik echt niet. 

Waar ik eerder altijd dacht dat wij Hollanders 
als enigen helemaal de weg kwijt zijn als het 
Nederlands elftal speelt, weet ik inmiddels 
dat de Zuid-Afrikanen er ook wat van kunnen. 
En daar stond ik dus tussen... in mijn groe-
ne rugbyshirt, met een springbok op mijn  

gezicht geschilderd. Een beetje onwennig? 
Absoluut. Maar na een paar biertjes was dat 
onwennige er snel af en ging ik volledig op 
in de sfeer. Want een sfeertje creëren, dat 
kunnen ze hier zeer zeker wel. 
Rugby was en is een onbekend spelletje voor 
mij. Hoe goed ik ook opgelet heb (wat soms 
best lastig was met al die brede schouders 
en strakke billen in het veld) echt begrijpen 
doe ik het nog steeds niet. Maar ach, dat 
hoeft ook niet. Terug in Nederland schakel 
ik zo weer over naar het oude vertrouwde 
spelletje voetbal. 

Rokende koppelingsplaten 
Waar ik in Nederland ‘rondkneurde’ in mijn 
Opel Corsa, doe ik dat nu in Kaapstad in een 
Golf 1. Een prima blauw autootje dat mij 
tot nu toe overal zonder problemen naar 
toe heeft gereden. Het links rijden gaat mij 
inmiddels goed af, maar dat stuur, dat aan 
de andere kant zit, is soms wel even lastig. 
Zo stapte ik in het begin wel eens aan de 
verkeerde kant in, om er vervolgens weer 
heel stiekem uit te kruipen, hopende dat 
niemand mij had gezien. En als ik langs een 
rij geparkeerde auto’s rijd, is het nog steeds 
lastig in te schatten hoe dicht ik er nou 
eigenlijk langsrijd. Vaak knijp ik dan maar 
een oogje dicht. De hellingproef? Na vijf 
maanden is dat geen probleem meer, maar 
in het begin zorgde dat meer dan eens voor 
hevig rokende koppelingsplaten. Maar ach... 
al doende leert men. Toch? 

Bijna weer terug
Bij vertrek uit Nederland lijkt een half jaar 
heel lang, maar nu komt het einde al bijna 
in zicht en denk ik: Potverdikkie, deze reis 
is echt veel te snel gegaan. Dat ik inmiddels 
best een beetje ingeburgerd ben in Zuid-Afri-
ka, durf ik wel te zeggen. In het weekend sta 
ik soms op een surfplank; loop ik kaalvoet 
naar de supermarkt als het even kan; braai-
en we gemiddeld twee keer per week en in 
een bar vraag ik in het vloeiend Afrikaans: 
Mag ek 'n bier bestel? 

Ik ben er bijna!”
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Niet lekker in je vel? 
 
Zit je niet lekker in je vel, en is de stap naar een psycholoog 
te groot, maak dan eens een afspraak voor een gratis en 
vrijblijvend kennismakingsgesprek met coaching Just Be. In 
een mogelijk vervolgtraject werken we op een 
laagdrempelige, persoonlijke manier samen aan je doelen 
of hulpvraag.  

 
www.coachingjustbe.nl 

Speciale Carnavalsactie: 
Bij het starten van een coachingstraject in de maand maart 
betaal je 40,- (excl.btw) per sessie i.p.v. 60,-. Voor een 
coachingswandeling betaal je 50,- (excl. btw)i.p.v. 70,-. 
 
Vergoedingen zijn mogelijk vanuit je aanvullende 
verzekering! 
 
Karin Woudstra-Oude Moleman 
06-28170800 of karinwou@gmail.com 

Just Be psychosociale coaching  en therapie 
 
    

 



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.



Ondernemende Accountants

De Jong & Laan.
Ondernemende 
accountants.

www.jonglaan.nl



In polonaise naar
Kachelhuis Keemers

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

Dealer van alle gerenommeerde merken!

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.



Van deelneemster 
tot 

keurmeesteres!

p r o a t

Op een koude donderdagavond zitten wij keurig op 
tijd aan onze welbekende Borrelproattafel te wachten 
op ons gezelschap voor die avond. Het duurt niet lang 
of de deur zwaait open en juf Judith Vreeswijk komt 
monter bij ons aangeschoven. Wij hebben haar ge-
vraagd om ons in te wijden in de rituelen van de keu-
ringscommissie van de jaarlijkse carnavalsoptocht. 
Na voorzien te zijn van een lekker drankje, waarbij we 
onszelf natuurlijk niet vergeten, komt Judith al snel op 
stoom.

“Carnaval zit er bij mij al van jongs af aan in. Op de 
basisschool in Weerselo liep ik altijd al mee in de op-
tocht. Dat deed ik altijd met een groepje, met karretjes 
of wagentjes. Daarna hebben we met onze vrienden-
groep jarenlang meegedaan op een wagen in optoch-
ten in Albergen, Weerselo, Geesteren, Stadtlohn (de 
partnergemeente van Weerselo) en zelfs twee keer in 
Oldenzaal. We zijn nog even samengegaan met een 
andere vriendengroep,  omdat onze loopgroep te klein 
was, maar uiteindelijk is het helaas doodgebloed. 
Mede doordat er geen echte leiders in de groep wa-
ren, was het moeilijk werken. Het leek ons verstandig 
om er toen maar mee te stoppen.”
Natuurlijk willen wij graag van Judith weten hoe ze dan 
toch zo de keuringscommissie in Albergen is komen 
versterken. Het antwoord volgt al snel: “Rik Sanders, 
mijn directeur van basisschool Kadoes in Albergen, 
was lid van de jury en gaf aan dat de jury nog iemand 
zocht om te helpen jureren bij het Kindercarnaval. Dat 
leek mij wel wat. Ik ben het gaan doen en het beviel 
goed. Het jaar erop, nu zo’n tien jaar geleden, was een 
van de heren van de jury voor de optocht in Albergen 
ziek en werd een beroep op mij gedaan. Dit tot weder-
zijdse tevredenheid. En zo komt het dat ik tot op de 
dag van vandaag nog steeds lid ben van de 
Keuringscommissie.”

Keuringscommissie: wie, wat en hoe?
Judith nipt even aan haar drankje en vertelt dan al 
snel enthousiast verder. “De keuringscommissie 
bestaat uit vier personen: de heren Sanders, Hamse, 
Westerik en natuurlijk ikzelf. Daarnaast hebben we 
Harry Scholten als voorzitter. Hij stemt niet actief mee, 
maar heeft wel stemrecht. Dus mochten we er onver-
hoopt een keertje niet uitkomen, dan kan hij formeel 
de doorslag geven. Harry is een prima voorzitter en 
begeleidt ons uitstekend. Op de dag van de optocht 
komen we rond een uurtje of elf bij elkaar. Vervol-
gens gaan we onafhankelijk van elkaar op pad om 
te keuren. We doen dit bij het opstellen én tijdens de 
optocht zelf.” 

Voor de goede orde: de keuringscommissie keurt alle 
categorieën, van grote wagens tot eenlingen. Het mag 
duidelijk zijn dat dit een heel karwei is.
Misschien gaan we als Borrelproatredactie ook nog 
meelopen met optocht. Daarom willen we weten waar 
allemaal op gelet wordt door de commissieleden. “Wij 
letten op de algemene uitstraling, hoe carnavalesk die 
is. Verder letten we op de actualiteit en originaliteit van 
de voorstelling en de uitwerking van het thema. Na-
tuurlijk geven we ook punten voor de verzorging en 
afwerking en de show tijdens de optocht.”
Ze vervolgt: “We gaan trouwens ook vaak in gesprek 
met de deelnemers om een nog duidelijker beeld te 
krijgen van het thema en de achterliggende gedachte. 
Bij het keuren letten we niet op het feit of een wagen 
zelf gemaakt is of dat een wagen (of gedeelte ervan) 
gekocht is.” 
Op onze vraag over geluid en alcohol is Judith heel 
stellig: ”Wij gaan niet over geluid en alcohol. Dit wordt 
door de optochtcommissie van het carnaval zelf in de 
gaten gehouden, maar kan uiteindelijk wel leiden tot 
puntverlies of zelfs tot uitsluiting van deelname.”
Door dit laatste item wordt onze deelnamekans tot nul 
gereduceerd, maar dat maakt het gesprek niet minder 
geanimeerd. Judith zit inmiddels aan een rood wijntje 
en ook flink op de praatstoel: “Als we alles hebben 
gezien en gekeurd gaan we zo snel mogelijk naar resi-



dentie Morshuis. Daar worden de punten geteld. Bijna 
altijd zijn we het met elkaar eens over de einduitslag. 
Mocht dit een keertje niet het geval zijn, dan kijken we 
met z’n allen nog eens heel kritisch of we roepen de 
hulp in van Harry Scholten. Hoe dan ook: het komt al-
tijd helemaal goed.”

Gesloopt maar gewaardeerd
Na de prijsuitreiking geen carnaval voor Judith: “Na 
zo’n dag ben je echt gesloopt. Ik ga dan het liefst di-
rect naar huis. Lekker met een wijntje bij de kachel en 
de beentjes hoog. Helemaal prima, vind ik.” 
Judith is ontzettend te spreken over de verzorging 
van de keuringscommissie die dag.  “Je wordt echt 
gewaardeerd door de mensen van het carnaval. De 
hele dag door is er koffie en iets anders te drinken. Na 
afloop krijgen we een lekker stamppotbuffet, helemaal 
geweldig.”
Toch wil Judith nog wel even kwijt dat ze het jammer 
vindt dat er zo weinig wagens uit Albergen meedoen 
aan de optocht. “Misschien komt dit door de hoge 

kwaliteitseisen die er gesteld worden aan de wagens, 
een andere verklaring heb ik er niet echt voor. Het zou 
mooi zijn als dit de komende jaren verandert.”

Conclusies
Zelf carnaval vieren doet Judith nog op bescheiden 
wijze. “Waar het vroeger niet op kon, ga ik nu alleen 
nog carnaval vieren in Weerselo, een heus dorpsfeest. 
Daar hou ik toch meer van dan in zo’n grote feesttent 
in Albergen, waar mensen van heinde en verre komen 
om carnaval te vieren. Maar,” besluit en concludeert 
ze met een glimlach, “misschien word ik daar wel te 
oud voor…”
Wij hebben niet alleen een kijkje gekregen in de keu-
ken van de keuringscommissie, maar hebben ons 
ook weer gerealiseerd dat het carnaval in Albergen 
naar een hoog niveau is gegroeid. Iets waar heel veel 
mensen zich keihard én belangeloos voor inzetten! 
Een historische eindconclusie, die we afsluiten met 
onze beruchte borrel. We hebben weer een boeiende 
avond gehad.

BB 39



De prins & prinses 
                      van Kadoes:



Merle van der Aa, 11 jaar, juf Judith.
Merle van der Aa is dit jaar verkozen tot prinses van Kadoes. Ze 
is 11 jaar oud. Haar hobby’s zijn voetballen en spelen met vrien-
dinnen. Ze zit in groep 8 bij juf Judith. ‘Juf Judith is een beetje 
een gekke juf, ze houdt van feestjes en kan ook heel gek doen.’ 
De verplichtingen die allemaal bij haar benoeming komen kijken 
lijken haar ook helemaal niet erg om te doen. Vooral de grote op-
tocht waarbij ze op de wagen mag, lijkt haar een leuke ervaring. 
De proclamatie bij de benoeming hoort, is nog niet klaar. ‘Ik heb 
nog niet nagedacht over de proclamatie, deze moeten we nog 
bedenken.’ Gelukkig staan ze er niet alleen voor maar krijgen ze 
hulp. De alaaf zit er al helemaal in bij Merle. Zonder te hebben 
geoefend kan ze dit perfect voordoen. Kortom, ze heeft erg veel 
zin om dit jaar op Kadoes te regeren.

Rick Demmer, 11 jaar, juf Annemarie.
Rick Demmer is dit jaar de prins van Kadoes. Rick zit bij juf An-
nemarie in de klas en is 11 jaar oud. Zijn hobby’s zijn voetbal 
en buiten spelen met vrienden. Alle verplichtingen die bij het 
prinszijn komen kijken, lijken hem heel leuk om te doen. ‘Ik mag 
naar veel feestjes, en overal mag ik mijn cape om en de staf mee.’ 
Rick heeft over de proclamatie al een beetje nagedacht, maar 
er staat nog niks op papier. ‘Wat echt mooi zou zijn is als er een 
snoepautomaat op school komt, het snoep in de automaat mag 
wel wat kosten, want ze mogen er nog best wat aan verdienen. 
Verder mag het weekend ook wel één dag langer zijn.’ Gelukkig 
krijgen de prins en prinses nog wel hulp bij het bedenken van de 
proclamatie. ‘De raad van 11 en een aantal ouders mogen helpen 
bij het bedenken van de proclamatie, maar de leraren mogen 
niet meebeslissen.’ Zo te horen is Rick er helemaal klaar voor om 
als prins te regeren op Kadoes.

De prins & prinses 
                      van Kadoes:

School Prins: Rick Demmer
De schoolprinses:  Merle van der Aa 
Mees Brink
Sjors van der Aa
Kirsten Oude Monnink
Bas Koopmans
Carlijn Westen
Mies Klumpers
Wout van Leijenhorst
Wik Sander
Enzo Smit
Andres Meijer
Jouke Stroot
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Pam Wolbers, groep 6 
meester Remco.
Pam Wolbers is 9 jaar en haar hobby is volleyballen. In 
haar team zitten alleen maar vriendinnen, dus er wordt 
tijdens de trainingen en wedstrijden veel gekletst. Ver-
der vindt ze het ook erg leuk om lekker te knutselen. 
Pam heeft nog nooit in de Raad van Elf gezeten, maar 
dat lijkt haar wel erg leuk om mee te maken. 
“Als ik later prinses word, dan ga ik heel veel winke-
len, verder ga ik een groot huis kopen met een groot 
zwembad in de tuin en geef ik ook nog wat geld aan de 
arme mensen.” Pam is heel overtuigend op de vraag of 
ze een goede prinses zou zijn: “Ik denk dat ik dat wel 
goed kan, want dan mag ik van die mooie grote jurken 
dragen met een kroontje op mijn hoofd.” Ook de hoge 
hakken mogen volgens Pam niet aan de outfit ontbre-
ken. Pam vindt het een goed idee om een prinses te 
introduceren bij de Alberger Bökke. Zij zou dan ook wel 
prinses carnaval willen worden. “Dan mag ik mooi op 
de wagen. Ik wil niet naar alle feestjes, alleen naar de 
leuke, naar de saaie feestjes ga ik niet.”

Iedere editie van het Bokk’n Blad is het vaste prik: de jonge generatie carnavalisten 
wordt aan een pittig kruisverhoor onderworpen om te bepalen hoe de jongste 
jeugd in het carnavalsleven staat. Ook dit jaar blijkt het DNA volop tot ontkieming 
te komen bij de leerlingen van Kadoes!



Mieke Morshuis, groep 7 
Juf Annette
Mieke is 10 jaar, ze volleybalt in haar vrije tijd en speelt 
wedstrijden op zaterdag. Met vriendinnen kletst ze 
graag en speelt ze vaak op het schoolplein. “Als ik la-
ter prinses word, dan ga ik heel veel dieren kopen. Ik 
ben namelijk gek op dieren. Ik ga ook veel shoppen 
met mama en met vriendinnetjes in Tubbergen.” Op de 
vraag of ze denkt een goede prinses te worden, twij-
felt ze even. “Ik houd niet zo van jurken, broeken zitten 
veel fijner. Ik ben ook niet zo van de glitters, dus een 
kroontje op mijn hoofd wordt ook niks. Alleen de make-
up is wel wat voor mij, maar het mag niet teveel zijn, 
want dat is niet mooi.” De carnavalsverenging heeft al-
leen maar prinsen aan het roer en van Mieke mag hier 
snel verandering in komen. “Ze kunnen ook wel een 
keer een prinses nemen, en dat zou ik dan wel willen 
worden.” Of ze ooit met een echte prins wil trouwen? 
“Nee, want dan ben je zo rijk, ik zou niet weten wat ik 
met al dat geld moet doen. En dan komen er ook al-
lemaal fotografen en kom je in veel bladen, dat lijkt me 
helemaal niks.”  

Hessel lansink, groep 5
juf Josephine, juf Corine en juf Lotte  
Hessel is 8 jaar, maar wordt tijdens de gala’s in januari 
9. Zijn grootste hobby is spelen met zijn vriendjes. Ze 
spelen vaak buiten, maar ook wel eens op de Nintendo 
Wii. Een andere grote hobby is judo. Hessel zegt al erg 
sterk te zijn en wil graag doorgaan met judo totdat hij 
het hoogste niveau heeft bereikt. 
“Als ik later prins word, dan ga ik veel geld geven aan 
het ziekenhuis in Groningen. Hier heeft mijn zusje na-
melijk in het ziekenhuis gelegen. Maar ik ga ook wel 
wat geld besteden aan carnaval zelf. Ik zou dan veel 
dingen halen die de carnaval nog leuker maken.” Op 
de vraag wat Hessel voor zichzelf gaat kopen moet hij 
even nadenken, maar al snel komen de eerste ideeën 
op tafel. “Een cabrio lijkt me wel wat, en ook nog wat 
spelletjes voor mijn Nintendo DS. Van mama moet ik 
ook alvast een beetje sparen voor later.” Of er van hem 
ook een prinses carnaval mag komen? “Het maakt mij 
niet uit, ik zou het zelf wel leuk vinden om prins te wor-
den.” Hessel weet al goed wat carnaval inhoudt: “Mijn 
oom Walter Lansink organiseert de grote optocht en 
hij vertelt er altijd leuke verhalen over. Hij is een echt 
feestbeest.”



BY: MARIKE DAMHUIS



SchoolcarnAVAL 2012



Laat de prins niet in zijn 
hempie staan... of juist wel

Knip, plak, teken en kleur het nieuwe 
carnavalspak voor onze prins!

Dit kan met hulp van deze kleren 
en andere gekkigheid, maar je 
mag natuurlijk ook zelf iets nieuws 
tekenen!

Als je het jammer vindt om deze 
pagina kapot te knippen, kun je hem 
ook downloaden via 
www.albergerbokke.nl
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Op  z ondagmiddag 10 f ebruari is er natuurl ijk de 

kinderoptoc ht. De optoc ht vertrekt om half drie vanaf 

basissc hool Kadoes.

Na de optoc ht kunnen de kinderen carnaval vieren bij 

Morshuis vanaf drie tot vijf uur. Alle kinderen die 

dee lne men aan de kinderoptoc ht ontvangen een medaille. 

Meedoen is be langrijker dan winnen!

De kinderen krijgen o.a. op school f  lyer kaartjes, waarop ze hun 

naam en adres mogen invullen. De kaartjes kunnen ingeleverd 

worden bij aanvang van het kindercarnaval en voor de aanwezige 

kinderen zijn mooie prijzen te winnen.

In verband met de veiligheid mogen de kinderen zonder 

begeleiding van hun ouders de zaal NIet verlaten via de 

hoofdingang van Morshuis.

We gaan geen controle uitoefenen bij de Café-ingang. Hier 

kunnen de kinderen de zaal wel verlaten. De ouders zijn zelf 

verantwoordelijk.

Kindercarnaval is weer glas-vrij en kindvriendelijk. Ouders die bij hun 

kinderen willen staan kunnen h
un drankjes overschenken in plastic bekertjes.

Ook dit jaar is er, naast 
de zaal van het kindercarnaval, voor ouders en 

ouderen weer het Albergs Carnaval. Men kan genieten van de carnavalssfeer 

en in één oogopslag het kindercarnavalsfeest in de grote zaal aanschouwen. 

De Kindercarnavalcommissie





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

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

Huub & Nely Brand

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

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

Albergen



Oproep in het Bokk'nblad: Bart zag vorig jaar de oproep in 't Bokk'nblad. 
Hierin werden mensen gevraagd met een tatoeage. Hij sprak Marga Vis-
schedijk en vertelde haar, dat hij wel mee wilde werken aan een interview, 
omdat hij een tattoo wilde zetten ter nagedachtenis aan zijn moeder.

Welke tattooMaik heeft een Noorse levensboom. Bovenaan zit een raaf, 
deze stelt zijn stiefvader George voor. Daaronder zijn twee herten verwerkt: 
de broers Bart en Maik en daaromheen verweven zit de levensboom. Deze 
symboliseert hun moeder Ine. Haar naam is hierin met Germaanse Runen 
geschreven. Bart heeft een tekst: 'Uit het oog, diep in het hart' laten zetten 
en hierbij nog zonnestralen, die door de wolken schijnen. “De zon staat 
voor de kracht, die mijn moeder altijd uitstraalde”, aldus Bart. Moeder 
Ine stond altijd positief in het leven en zowel Bart als Maik, halen daar 
allebei nu nog steeds de kracht uit.

 Op welke plek? De tatoeage van Maik zit op zijn rechter bovenarm en 
die van Bart op de binnenkant van de linker bovenarm. Dit is overigens 
een gevoelige plek, omdat hier de huid nogal dun is. Dus Bart heeft wel op 
zijn tanden moeten bijten. Na de eerste controle vond hij het wat kaal en er 
werden door de tatoeëerder nog wolken bij de tekst en de zon gezet. Tijdens 
de derde keer moest alles nog weer bijgewerkt worden.

Waarom? Als herinnering en eerbetoon aan hun moeder, hebben de beide 
broers allebei een tatoeage genomen. Zo hebben ze altijd een stukje van hun 
eigen moeder bij zich. Ze zeggen zelf: “Het is niet uit te drukken hoe be-
langrijk moeder voor ons was en als je de mensen nu zegt, dat je een tattoo 
hebt als nagedachtenis aan haar, dan begrijpen ze het direct.”

Wanneer? Op 2 juni 2009 is moeder Ine overleden. Tijdens haar ziekbed, 
dacht Bart steeds vaker na, om een tatoeage te nemen. In maart 2012 
werd dit verwezenlijkt. Maik  liep al vanaf zijn dertiende met een 'tattoo-
wens'. Toch stelde hij dit steeds uit en op 14 juni 2012 werd bij hem de 
tattoo gezet.

 Waar? Op aanraden van de vriendin van Maik, zijn ze allebei naar Al-
melo gegaan bij Snakebite tattooshop. Als je op deze site kijkt, dan valt één 
zin gelijk op 'Vragen hoe lang het duurt heeft geen zin, het duurt zo lang 
het duurt'. Dat is duidelijke taal!

Wat vinden jullie vriendinnen ervan? De vriendin van Maik 
heeft zelf ook een tatoeage en Bart's vriendin vindt de reden voor deze tattoo 
heel mooi. Daarbij komt ook nog, dat het op een plek zit, die niet opvallend is.

Zou je de tattoo laten verwijderen of veranderen? 
“Absoluut niet”, is de eensgezinde mening van Maik en Bart. Het is een 
aandenken en ze zijn trots op hun moeder: “Ze geeft ons op deze manier 
kracht en inspiratie”.

Nemen jullie er nog een tweede tattoo bij? Maik vindt deze 
eerste tatoeage de belangrijkste, maar hij wil er in de toekomst nog wel een 
andere bij. Bart laat het voorlopig maar bij deze tattoo, maar hij zegt zelf: 
“Je weet het nooit zeker, hè? Dus zeg nooit, nooit.” De beide broers weten 
goed te verwoorden, wat ze met hun tattoos bedoelen. Ze willen positief in 
het leven staan. “Het is nooit zo donker, of het wordt altijd weer licht! Dat 
hebben we van moeder geleerd”, zeggen ze. 

Gezocht
Tattoo's Maik (27 jaar) 
        en Bart (24 jaar) 
                      van der Meer.

     Maik en Bart: Jullie moeder 
zou zeker trots op jullie en 
          op de tatoeages zijn!!



Reactie op de oproep in het Bokk’nblad: Tom en Maaike hebben 
zelf niet gereageerd, dat heeft een kameraad gedaan.

Welke tattooTom heeft er drie. Een ‘iron cross’, een logo 
van een metalgroep en een geitenkop. Maaike heeft vijf tattoos. 
Drie ervan zijn tribals. Dit is een abstracte afbeelding en de 
tatoeerder heeft dit zelf ontworpen in samenwerking met Maaike. 
Verder heeft ze de namen Lena en Merle van hun dochters laten 
vereeuwigen. Tevens is ze ook nog in het bezit van een tribal 
draak. De term tribal, kom je vaak tegen in de tattoo-kunst. Het 
is een abstracte tekenstijl met geometrische figuren.

Op welke plek? Op de rug, schouders, voeten en enkel. Maaike 
gaf aan, dat ze er niet over peinsde om een tattoo op haar buik te 
laten zetten. “Stel je voor, dat je een dolfijn hebt genomen. Als je 
groeit, kan dit zo maar een orka worden”, zegt ze vol humor.
Waarom? Beiden hebben er lang mee rond gelopen voordat ze 
beslist hadden dat het tijd was om een tatoeage te nemen. Ze zien 
het allebei als een soort kunst en versiering. “Door de namen van 
de kinderen op je lichaam te laten zetten, voelt het alsof ze altijd 
dichtbij zijn”, aldus Maaike.

Wanneer? Tom had op zijn achtiende en Maaike had met 
negentien jaar de eerste tatoeage.
Waar? In Nijverdal bij Cult-Art tattoo shop. Een nichtje van 
Maaike heeft dit adres gegeven en het gaf een vertrouwd gevoel, 
want het zag er direct goed uit. De wachtlijst is hier ongeveer 
een half jaar. Na een gesprek, het advies en ontwerp, duurt het 
daarna nog een maand voordat de tattoo gezet wordt.

Wat vinden jullie ouders en familieleden ervan? 
De ouders vinden het prima. De oma van Maaike is zelfs mee 
geweest, toen ze een tatoeage liet zetten. Willen jullie nog een tat-
too erbij? Ja hoor, ze hebben nog genoeg ideeën die nog verwezen-
lijkt moeten worden, maar het is nogal prijzig. Je betaalt voor een 
mooi exemplaar al heel snel tussen de 100 en 200 euro.

Zou je een Alberger Bok als tattoo willen hebben? 
Een bok niet, maar Tom heeft wel vijf jaar geleden een geitenkop 
op zijn rug laten zetten. Maaike zal hier ook niet voor kiezen, 
want ze houdt meer van abstracte afbeeldingen, alhoewel de 
namen van haar dochtertjes voor haar nu het dierbaarste zijn.

     Tattoo Tom 
       en Maaike Beld
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Reactie op de oproep in het Bokk’nblad: 

Debby had destijds nog geen tatoeage, maar was wel bezig met het 
maken van een ontwerp.
Welke Tattoo: Ze heeft gekozen voor een ‘Cherryblossom’. Dit is een 
bloesemtak. Hierin zijn de eerste letters van haar drie kinderen, Youri, 
Tara en Julia verwerkt.

Op welke plek? Boven op haar voet. Ze moet nog wel een keer terug 
komen, omdat er nog ‘een takje’ moet worden bijgewerkt.
Waarom? Net zoals zovele mensen die al een tattoo hebben, had Debby 
deze wens al vanaf haar negentiende jaar.
Wanneer? In april 2012  was het eindelijk zo ver.
Waar? In tattoo studio ‘Bullseye’ in Almelo. Via vriendin Ellis kreeg 
Debby dit adres. Er werd samen met haar een ontwerp gemaakt, dat 
helemaal bij haar past. Wat vind je man ervan? Michael, de man van 
Debby vindt het prima. ‘Mijn ouders houden er niet zo van, maar ze 
vinden de tattoo nu wel mooi.

Wil je de tattoo nog laten veranderen of verwijderen? 
‘Ik heb de tatoeage nog maar heel kort en hij heeft voor mij een grote 
betekenis’ zegt ze.
Zou je een afbeelding van een Alberger Bok willen hebben? Debby 
en haar man zijn beiden betrokken bij het carnavalsgebeuren, want 
Michael is voorzitter van de podiumbouwcommissie en Debby was ja-
renlang leidster van de dansmariekes, nadat ze met haar groep afscheid 
had genomen, maar een tattoo van een Alberger Bok wil ze toch echt 
niet hebben.

    Tattoo: 
    Debby Bats-Luhen

     Tattoo Tom 
       en Maaike Beld



Oproep in het Bokk’nblad: Werner heeft de oproep voor roodharige 
mensen wel gezien en dacht dat hij daarom voor een interview ge-
vraagd werd.

Welke tattoo? Hij heeft een cirkel met daarin een Keltisch kruis. 
Deze heeft hij uitgezocht, omdat de stijl hem aansprak. Hij heeft al-
lereerst op internet gekeken, want hij wilde geen tattoo met een kwade 
betekenis. Een afbeelding van een idool zou hij ook nooit laten zetten. 
Op een festival zag hij ooit eens iemand met een barcode op zijn arm 
lopen. Dat is wel grappig, maar zoiets zou hij nooit kiezen.

Op welke plek? Op zijn rechterschouder
Waarom? Hij heeft vaker met het idee rondgelopen, om een tatoeage 
te nemen, omdat hij het gewoon mooi vond. Het is voor hem een soort 
sieraad. 

Wanneer? Tijdens de vakantie hadden Werner en zijn kameraad 
Sven afgesproken om allebei een tattoo te laten zetten als ze weer thuis 
waren. Direct na de thuiskomst had Sven al een afspraak gemaakt. 
Dit ging nét iets te snel voor Werner, omdat hij nog niet zeker wist, 
of hij dit wel wilde. Hij heeft daarom op het laatste moment nog afge-
zegd. Toen hij  het definitieve besluit had genomen, werd de tatoeage 
in september 2012 geplaatst. 

Waar? Op aanraden van Sven, die hier meerdere keren is geweest, 
ging hij naar een tattoo-shop in Hengelo. “Het zetten is niet pijnlijk”, 
aldus Werner. “Het inkleuren geeft alleen iets een schrijnend gevoel.”

Wat vinden je ouders ervan? “Mijn moeder vindt het wel 
mooi. Mijn vader zag het niet zo zitten, maar hij vindt het achteraf 
toch ook wel mooi”, aldus Werner.

Zou je de tattoo laten verwijderen of veranderen? 
“De tatoeage is pas gezet, dus van verwijderen is nog lang geen 
sprake.” 

Neem je nog een tattoo erbij, bijvoorbeeld een Alberger Bok? 
Nee hoor! Werner houdt van carnaval, want hij regeerde als Sik van 
Jeugdprins Freek Evers over de Bokk’n Hörnkes, maar een Bok of 
Sjikke Bok als afbeelding op zijn rug, dat is hem nog net iets te gek.

     Tattoo: 
Werner 
     Oude Nijeweeme
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    Tattoo: 
        Björn Velthof

     Tattoo: 
Werner 
     Oude Nijeweeme

Oproep in ‘t Bokk’nblad. De vriendin van Björn zag de speciale 
oproep wel in ‘t Bokk’nblad, maar Björn hoeft niet zo nodig in de 
belangstelling staan vindt hij zelf. “Iedereen kent mij wel in Alber-
gen, met mijn lange haar en mijn grote Amerikaanse auto.”

Welke tattoos? Björn heeft drie tatoeages. Een tribal, een 
polynesische maori tattoo en een logo van de band, waarbij hij 
vroeger drummer is geweest. Björn speelt nu nog steeds in een Me-
tal Band 300 wishes. Ze repeteren om de andere week in Arnhem 
en spelen voornamelijk eigen nummers. 

Op welke plek? De tribal zit op de linker bovenarm, de maori 
band zit om zijn rechter bovenarm en het logo van de band zit op 
de rug. Björn is nu bezig om de tatoeages met elkaar te verbinden; 
er wordt steeds wat bijgezet.

Waarom? “Dit is mijn way of life”, zegt hij zelf. Net zoals hij de 
Amerikaanse auto’s en de Harley motoren bij hem vindt passen, 
zo houdt hij ook van de tattoos. Die hij overigens al vanaf het 
voortgezet onderwijs mooi vond.

Wanneer? De eerste tatoeage werd gezet, toen hij achttien was. 
De volgende kreeg hij op zijn 23ste en toen hij 31 was, werd de 
tribalband om zijn linkerarm getatoeëerd. Nu wordt er nog steeds 
aan gewerkt, om het tot één geheel te maken.

Waar? Zowel in Almelo als in Enschede bezocht Björn een 
tattoo-shop. Het moet volgens hem netjes en goed gebeuren. Hij 
geeft zelf zijn eigen idee door en daarna maakt de tatoeëerder het 
ontwerp. Er hoeft geen gedachte achter te zitten, maar het moet 
wel stoer of ruig zijn. Björn is geen type voor ‘lieve dingen’.

Wat vind je vriendin ervan? De vriendin van Björn 
vindt het mooi, maar ze neemt er zelf geen. Het stoort Björn soms 
wel dat sommige mensen anders naar hem kijken. “Ze hebben dan 
gelijk een andere mening over je. Nadat je een gesprek hebt gehad, 
hebben ze respect voor je.” Hij heeft ooit eens een tekst gezien, dat 
op een t-shirt stond: Respect the coloured people. Dit was met een 
knipoog bedoeld, om mensen met een tattoo te respecteren.

Zou je de tattoo veranderen of willen verwijderen? 
Björn is nog steeds bezig met het veranderen van zijn tatoeage. 
“Het is allemaal in ontwikkeling”, zegt hij zelf. 
Zou je een Alberger Bok als tattoo willen hebben? Carnaval is 
leuk, vindt Björn, maar een Bok laten ‘borduren’, zoals hij het zelf 
noemt, dat gaat hem wel te ver. 



JUBELDUO
Marian & Martin



Een kwart eeuw langs de lijn
Er zijn veel mensen die een jubileum 
vieren, omdat ze een mijlpaal hebben 
bereikt. Maar bij  Martin en Marian 
Bake ligt dat wel iets anders. Zonder 
er eigenlijk bij stil te staan, kwam tij-
dens een feestje ter sprake dat ze al 
heel lang actief waren bij de voetbal-
vereniging De Tukkers. Vijfentwintig 
jaar geleden begon hun oudste zoon 
Raymond te voetballen. Vanaf die tijd 
gingen ze mee om hem en zijn team 
aan te moedigen. Als trouwe suppor-
ters met een zilveren jubileumrand.

Bij elke wedstrijd en ieder toernooi 
waren ze aanwezig. Voor de leiders 
was dit ook heel gemakkelijk, want 
de familie Bake had altijd een auto 
ter beschikking voor het vervoer. Ook 
toen Dennis bij de F-jes begon, wa-
ren zijn ouders de vaste supporters. 
Ze sloegen geen wedstrijd over. Vaak 
waren ze dan de enige toeschouwers, 
want andere ouders gingen niet mee. 
Er is zelfs al een keer gevraagd of ze 
de kinderen na afloop iets langer bij 
zich konden houden, maar aan deze 
vorm van kinderoppas zijn ze nooit 
begonnen. 

Deken
Marian en Martin zijn altijd present. 
Zelfs nu, na al die jaren, zijn ze nog 
bij elke wedstrijd van de beide zo-
nen, want Raymond en Dennis spe-
len in hetzelfde elftal. Ook bij slechte 
weersomstandigheden zijn hun ou-
ders aanwezig. Marian neemt, als

het erg koud is, wel eens een deken 
mee. “We zitten dan samen met de 
wisselspelers lekker warm in de dug-
out”, zegt ze. Dit is elke zondagmor-
gen hun vaste plek. Natuurlijk gaan 
ze ook alle uitwedstrijden mee met 
dit elftal, dat uit spelers bestaat van 
tussen de 20 en 30 jaar. Ze moeten 
dan soms om acht uur ‘s morgens al 
vertrekken. Dit is wel een prestatie, 
gezien het uitgaansleven op de zater-
dagavond. 

Gezellig team
Eigenlijk zit er nog een carnavalesk 
tintje aan het team, want oud jeugd-
prins Bart Oude Middendorp en zijn 
Sik Chris Schoneveld van de Bokk’n-
hörnkes spelen ook mee en oud-Prins 
Helmuth is sponsor. “Het zesde elftal 
is een gezellig team”, aldus Marian en 
Martin. Ze zijn geen officiële leiders, 
maar ze noemen zich begeleiders. 
Martin denkt mee aan de opstelling 
en Marian waakt tijdens de wedstrijd 
over de portemonnees en de tele-
foons en ze is tevens verzorgster. Na 
afloop wordt door hen beiden de vuile 
was in de grote ‘tas op wieltjes’ ge-
stopt en meegenomen. In huize Bake 
draait dan zondagmiddag de was-
machine volop. Dit wordt door de 
spelers erg gewaardeerd en aan het 
einde van het seizoen wordt hun een 
etentje aangeboden. Natuurlijk vin-
den Martin en Marian het leuk om ie-
dere zondag op pad te gaan voor ‘hun 
elftal’ en ze willen dit blijven doen zo 
 

 
 
lang Raymond en Dennis nog blij-
ven voetballen en hun eigen gezond-
heid dit toe laat. 
Een andere hobby van de familie Bake 
is overigens motorrijden. Behalve 
Marian heeft iedereen een motor. 
Als er dus niet gevoetbald wordt, is 
het tijd om te ‘toeren’. Dit zilveren 
echtpaar is een gouden hulp voor de 
voetbalvereniging en hopelijk kunnen 
zij deze hobby nog jaren voortzetten.

Trouw 
aan de club

De Alberger Bökke viert volgende jaar haar 44-jarig jubileum!Om alvast in de stemming te komen trakteert hetBokk’nBlad u nu op verhalen van feestvierende jubilarissen 2012. Hieperdepiep...
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Wilt U een Tafel reserveren 

(groep,buurt,gezelschap) dan is 

dit mogelijk tot 8 februari via tel.  

0646346048.



Op het moment van schrijven ben ik voor stage 
op Curaçao, maar gelukkig ben ik terug voor-
dat het mooiste feest van het jaar losbarst! Liggend in 
een hangmat, 30 graden, wit strandje en een 
cocktail, dat is hoe ik dit voorwoord nu aan het schrij-
ven ben. Mijn gedachten dwalen af naar het geweldige 
dorp Albergen, waar het alweer bijna tijd is voor mijn 
favoriete bezigheid… carnaval!! Langzamerhand wor-
den de pakken en de steken uit het stof gehaald. Car-
naval staat weer voor de deur en iedereen is al weer 
druk bezig met de voorbereidingen. De prins en sik zijn 
bekend gemaakt, en één ding is zeker, het wordt weer 
een geweldig carnavalsjaar samen met 
onze Prins Roel en Sik Mike en hofdames Janike en 
Cristel. Even een korte terugblik op het voorgaande 
jaar. We kunnen niets anders zeggen dan gezellig, ge-
slaagd en uitmuntend! De nieuwe wagen heeft in alle 
pracht en praal in verschillende carnavalsdorpen mo-
gen stralen. Samen met Prins Bart II, zijn 
Sik Chris en Hofdame Annelot was het weer een jaar 
om nooit te vergeten. Helaas hebben ook een aantal 
kerngroepleden aangegeven te willen stoppen, en we 
willen hen dan ook erg bedanken voor hun inzet!!
Maar voor we gaan hossen en 
dansen: …???
Jurian oude Nijhuis, Niels oude Middendorp, Tim Haar-
huis, Dieuwke van der Aa, Sander Stroot en Jasper 
Hofhuis komen onze vereniging versterken. En ook 
dit jaar organiseren wij weer van alles, zo zijn het 
beachvolleybaltoernooi en de bok-
kenpootjes actie goed verlopen. Verder zijn we in het 
geheim al bezig geweest om voor jullie een geweldig 
paasfeest te organiseren op Eerste Paasdag, namelijk  
Paaspop Albergen. 

Heb je zin in feest of gewoon om lekker wat te drin-
ken na het bewonderen van ons prachtige paasvuur? 
Iedereen is welkom in  onze grote feesttent naast het 
paasvuur!! Jij komt toch ook?
Zoals u ziet, we hebben er weer zin! We staan in de 
startblokken en tellen af tot het grote feest van oons 
Bokk´nlaand weer begint. 
Tot slot hoop ik op een prettige samenwerking tussen 
onze jeugdvereniging en de Alberger Bökke, en dan rest 
mij u nog veel leesplezier te wensen in dit Bokk’nblad!

Proost! Op weer een prachtig, schitterend en geslaagd 
carnavalsjaar!!!

Alaaf! Alaaf! Alaaf! 

Remy Eidhof
Voorzitster JVC De Bokk’nHörnkes
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Proost van onder de zon!!!



Ik Prins Roel de eerste
Groot hertog van de möl’n diek
Zön van Koops Johan en Gerdy van de Grouv
Teamhoofd bie Hegeman
Etherpiraat bie Moal Wat Aans
En biljarter bie 3FM

Samen met mien Sik Mike
Landgraaf van de smeding
Zön van Bert van Koops en Giny van Veark’n Fraans
Kraanmachinist bie Poppink
En vaste wissel van tukkers 9
En samen met oonse hofdames Janike en Cristel 
wilt wij oe het volgende vertellen

Ten 1ste: 
Dit joar zet wij met de Carnaval het Paaspop 
als een nieuw Albergs Evenement op.
Alaaf

Ten 2de: 
Dat Tukkers 9 van’t joar veur’t kampioenschap 
mag goan maar dat ze de pils nig aan de kaant loat 
stoan.
alaaf

Ten 3de: 
Dat in het loonwerk en de bouw het werk weer an 
mag haaln want ook wij mut de Carnaval betaaln.
alaaf

Ten 4de: 
Dat de 6 nieuwe leden er een mooi’n tied van kriegt 
binnen oonze jeugd met een goede bottelier doot 
jullie oons ok een deugd.
alaaf

Tem 5de: 
Dat oonze Kamereu veur het regelen van een mooie 
hofauto goat, zodat mien Sik en ik straks nig langs 
de weg stoat.
alaaf

Ten Zesde: 
De 3 Albergse verenigingen BBQ regelt dit joar 
oonze nieuwe leden tot in de puntjes en perfect, 
want nog gen toafel om an te zittn is iets wat de 
Sjikkebökke nog joaren stekt!
alaaf

Ten 7de: 
Dat de Hofdames oonze steun en toeverlaat bint, 
ok as wie bienoa van de wereld sind.
alaaf

Ten 8ste: 
Dat Theo Sonder zien hart hef bie de Carnaval 
dit joar kriegt wij zelfs een afgetimmerd gedeelte in 
ziene hal.
alaaf

Ten 9de: 
Dat Fraans Marie 3 tot kampioen wordt bekroond
zo wordt oonze sport en spel oamd ok nog eens 
beloond.
alaaf

Ten 10de: 
De hofchauffeur van de waag haalt wij dit joar vot 
bie de Pop want aans krieg ik mien Sik nig met de 
waag op.
alaaf

Ten 11de: 
Dat de Albergse optocht net as veurig joar weer 
mooi vedan mag goan en dat de papsleefn oet 
Geester noe veur disse oetdaging komt te stoan. 
Alaaf, alaaf, alaaf

Proclamatie
Jeugd

Dit joar goat wij de Carnaval 

in met oonsen lijfspreuk:

A’j wet van Bokk’n, 

muj ok wett’n van Stoan



De hofhouding 
van de Bokk’nHörnkes

Een hardwerkende 
twee-eenheid 

zonder romantiek...



Het is eind november. De redactie van het Bokk’n Blad 
draait op volle toeren. Schrijvers en redacteuren vliegen 
over en weer om tijdig het altijd onthullende Bokk’n blad 
van de pers  te krijgen. Hoe komt een verhaal als dit nu 
eigenlijk tot stand? Traditiegetrouw zoeken we na de prin-
sopkomst  contact met de nieuwbakken hoogheden van 
de illustere Bokk’nHörnkes. Vervolgens wordt er een af-
spraak gemaakt voor een interview en binnen een week 
zitten we aan tafel te praten. Niet moeilijk zult u denken? 
Dit jaar was echter alles anders.
Hemel en aarde zijn bewogen om een interview te plan-
nen met het nieuwe regeringskoppel. Deels is dit te ver-
klaren doordat we voor het eerst sinds jaren rekening 
moesten houden met vier agenda’s. Nog nooit kwam het 
voor dat zowel  Prins als Sik een hofdame aan de zij had-
den. Dit verklaart echter niet alles. Werk, bijbanen, ver-
enigingswerk, feesten; het nieuwe regeringsduo  is druk 
bezet. Het is ongetwijfeld makkelijker om de guerrillastrij-
ders van de FARC aan de onderhandelingstafel te krijgen 
dan de nieuwe hoogheden van de Bokk’nHörnkes aan 
een keukentafel in Albergen. Er is inmiddels dan ook heel 

wat water door ’t kanaal Almelo-Nordhorn gestroomd 
maar we hebben ze gesproken: Prins Roel I, Sik Mike en 
de hofdames Janike en Cristel. Terwijl de prins nog een 
stuk pizza wegwerkt omdat hij zodadelijk weer weg moet,  
vragen wij het kwartet het hemd van het lijf.

Capabel in feestjes
Prins Roel van der Aa groeide op als enig kind van Johan 
en Gerdy. De 25 lentes jonge hoogheid is thuiswonend en 
spreekt tussen neus en lippen door al over een overname 
van het ouderlijk huis. Zijn interesse in woningen komt 
niet uit het niets. Roel studeerde HBO- Bouwkunde aan 
de Hogeschool Saxion in Enschede. Tijdens die studie 
trad hij als stagiair in dienst bij de Hegeman Bouwgroep 
in Almelo, waar hij momenteel sinds twee jaar de functie 
Teamhoofd Woningbouw bekleedt. Naast het coördine-
ren van bouwprojecten is Roel ook capabel om feestjes 
goed te laten verlopen. Geen ongunstige eigenschap 
voor een jeugdprins. Al  meer dan vijf jaar werkt Roel als 
kelner bij café restaurant Frááns-Marie. Hij begon daar als 
student om naast z’n studie een zakcentje  te verdienen. 

...’Nee, al dat gepluus’



Deze centen werden al snel weer geïnvesteerd in één van 
Roel zijn hobby’s. Het verzamelen van vinyl singles. In het 
weekend is hij met zijn kameraden te vinden bij Miets. 
Daar waar zijn kameradengroep ooit het Stropersteam 
heette, mag deze naam inmiddels wel weggelaten wor-
den, vindt Roel. Kleine jongens worden groot, en grote 
jongens biljarten. Roel biljart in competitieverband bij 
team Frááns-Marie 3 (3FM). Naar eigen zeggen is hij op 
z’n best met de keu in de hand. Een sport wil hij het niet 
noemen:  “De ober loopt harder dan wij om het biljart.”  
Eén weekend in het jaar is onze Prins alleen bij Miets te 
vinden. Dat is tijdens het weekend van geheime zender 
‘Moal wat aans’.  Roel lijkt dan tijdelijk op een andere pla-
neet te leven.  Vriendin Janike haakt in: “We hebben 51 
weken per jaar verkering en 1 week is voor de geheime 
zender.”  De prins glimlacht en knikt instemmend.

Vonk in de keuken
Vriendin Janike Engbers mag zichzelf inmiddels hofdame 
noemen. Viereneenhalf jaar geleden sloeg de vonk over 
in de keuken van Frááns-Marie.  Nu slaat daar wel vaker 
een vonk over, maar ditmaal was het er één van liefde. 
Janike  is 24 jaar en komt uit Langeveen. Daar woont ze 
samen met haar moeder. Naast haar werk bij Frááns-Ma-
rie heeft ze de opleiding SPW en schoonheidspecialiste 
gevolgd. Ze werkt momenteel als schoonheidsspecialiste 
bij landgoed De Holtweijde in Lattrop. Janike is in het 
weekend vaak te vinden in Albergen. Haar hobby’s zijn 
zoals een vrouw dat betaamt : winkelen en lezen. In het 
weekend drinkt ze graag een borrel mee met de vriendin-
nen bij Miets.
Nadat het interview zo’n dertig minuten onderweg is,  ho-
ren we gestommel en gemompel op de gang. De alarm-
bellen gaan af; sik Mike van der Aa is in aantocht. Er ver-
schijnt spontaan een brede lach op het gezicht van Prins 
Roel. De deur wordt open gegooid, “Goeie dag leu!”.  De 
22-jarige kraanmachinist van Poppink in Reutum is bin-
nen. En dat werkt sfeerverhogend kunnen we u melden. 
“Waj d’r awa?”,  vraagt de Sik enigszins onwetend aan 
z’n hofdame. Het interview krijgt meer  vaart, we heb-
ben te maken met een twee-eenheid. Met de vraag over 
de dagelijkse werkzaamheden van sik Mike zijn we snel 
klaar: “Sloop’n, graafwerkzaamheden,  mais haksel’n.” 
De sik werkt al vanaf zijn zestiende bij Poppink. Zijn op-
leiding heeft hij genoten in Harderwijk, waar hij tevens op 
kamers zat. “Een super mooie tijd!” Terwijl Roel nog een 
biertje haalt, vliegen de verhalen over bier drinken, het 
Dolfinarium en studiegenoten die in hekken bleven han-
gen over tafel. 

Schoffelen
Sik Mike woont samen met vader Bert, moeder Giny, 
broertje Pim en zus  Aniek. Mike is lid van de kamera-
dengroep ’t Kuierteam. Ooit was er een keet, maar die 
heeft inmiddels plaats gemaakt voor Miets en Morshuis. 
Mike drinkt graag een biertje bij één van beide dorpsca-
fés en sluit de zaterdagavond graag af bij Good Fellows 
in Hengelo. Bruins zit er tegenwoordig niet meer in. Op 
zondagmorgen is Mike speler van De Tukkers 9. Hoewel 
er niet met vaste plekken gewerkt wordt, voelt Mike zich 
het meest thuis in de verdediging.  De opdracht is simpel: 
“Er komt geen hond langs.” Dat schoffelen heeft ie wel 

geleerd bij Poppink. Alsof dit alles nog niet genoeg is,  
werkt Mike net als zijn Prins ook nog mee aan de wagen-
bouw en het paasvuur. Dit jaar organiseren ze voor het 
eerst  Paaspop Albergen. U leest het elders in dit maga-
zine. Mike houdt van hard werken, veel bier, ouwehoeren 
met de kameraden en carnaval. Voordat we overscha-
kelen naar zijn vriendin vragen we nog even of hij ook 
romantisch kan zijn. “Romantisch? Ach. Ja. Nou. Wat is 
romantisch? Af en toe een arm? Ja. Dat wel. Maar niet 
te vaak. Nee, dat gepluus…” Toch kijkt Cristel met een 
glimlach toe.

Veel plezier
En zo komen we bij de hofdame van de Sik; Cristel. Cris-
tel is 23 jaar en nog thuiswonend bij haar ouders in Fle-
ringen. Ze komt uit een gezin met vier kinderen; een zus, 
een zusje en een broertje. Cristel verdient haar geld bij TUI 
in Enschede. Voordat Cristel bij de reisorganisatie aan het 
werk ging,  heeft ze de opleiding Toerisme en recreatie 
gevolgd aan de Saxion Hogeschool in Deventer. Een tijd 
waar ze met veel plezier op terug kijkt. Cristel heeft haar 
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De making of
de achterkant



bijbaan gehad bij Morskieft in Reutum. 
De centen die Cristel verdiende bij  Morskieft, werden vak-
kundig uitgegeven bij Bays, Bruins en Hengelo. Tegen-
woordig is Cristel alleen nog op zaterdagavond te vinden 
in Hengelo,  bij Goodfellows. Nu zult u waarschijnlijk den-
ken, romantisch uit met Sik Mike op de zaterdagavond. 
Niets is minder waar, uitgaan doe je met je kameraden- of 
vriendinnengroep. U leest het al, ook op zaterdagavond 
geen romantiek. Cristel en Mike kenden elkaar  al een 
hele tijd, voordat ze wat met elkaar kregen. Naast uit-
gaan zit Cristel op volleybal, ze speelt haar wedstrijden 
in het tweede damesteam van Fleringen. Wanneer Cristel 
nog tijd over heeft, leest ze graag een goed boek. De 
komende tijd zal ze daar echter niet veel tijd voor hebben. 
Het wordt een kort en heftig carnavalsjaar voor Cristel. 
Haar ouders zwaaien dit jaar ook nog eens met de scep-
ter over Fleringen. Het carnavalsvieren zit er bij haar dus 
wel in…

Arabieren
Terug naar de avond waarop prins Roel de magische 
vraag mocht beantwoorden. Prins Roel had, zoals zo 
vaak, afgesproken om naar  Janike  te gaan. Roel, nor-
maal altijd op tijd, kwam dit keer een half uur te laat. Een-
maal binnen bij Janike bleken er drie mensen, verkleed 
als Arabieren, op bezoek te zijn. Janike vertelde  Roel 
dat deze mensen collega’s van haar werk waren en dat 
ze ook een aantal vragen voor hem hadden. Prins Roel 
kreeg de vragen voorgehouden en vond het allemaal 

maar een dom gebeuren, tot hij de opdracht kreeg om 
naar boven te gaan.  Hier kreeg hij vervolgens de vraag 
voorgeschoteld of hij de nieuwe prins op het witte paard 
was?  Prins Roel zei vervolgens tegen Janike, nuchter als 
ie is: “Goh, dit kon nog wa eens voor de carnaval zijn.” 
Dat Janike in het complot zat,  heeft Prins Roel haar nog 
steeds niet vergeven.
Dat Prins Roel zich dit carnavalsjaar laat bijstaan door Sik 
Mike is geen verassing. Al jaren is het een publiek ge-
heim dat de twee heren dikke maatjes zijn. De afspraak 
dat wanneer één van de heren als prins zou worden ge-
vraagd, de ander als zijn Sik zou vragen, is dan ook al 
jaren geleden gemaakt. Nu moest Mike nog op een lu-
dieke manier als sik worden gevraagd. Terwijl Mike op 
zondagmiddag nog bij Cristel in bed lag, gingen Roel en 
Janike verkleed op weg naar Fleringen. Cristel was al op 
de hoogte gesteld en zou ervoor zorgen dat  Mike in bed 
zou blijven liggen. Dat Sik Mike, bij binnenkomst van de 
als Arabier verklede Prins Roel  direct “Hallo Roel” wist 
te zeggen, zegt veel over de band van deze hoogheden.



Als afsluiting van het interview leggen we de heren een 
aantal vragen over elkaar voor. Hoe goed kennen ze el-
kaar nu eigenlijk? Eerst laten we Sik Mike een aantal vra-
gen beantwoorden over Prins Roel. Let wel, dit zijn echte 
kennisvragen.

Sik Mike, met welk dier zou jij Prins Roel vergelijken?

“Met een ezel. De redenering  is simpel; Prins Roel zweet 
nogal snel en je kent de uitdrukking, als een ezel zweet 
gaat ie dood.”
 Of dit ook iets te maken heeft met de spreekwoordelijke 
domheid van een ezel, durven wij te betwijfelen…

Sik Mike, met welke vrouw zou jij Prins Roel vergelijken?

“Met ’n oald wief. Prins Roel is enorm ijdel. Dit bleek wel 
toen hij vorig jaar bij de wagenbouw kwam in zijn nette 
pak en nette schoenen. Als zijn werklust die avond net zo 
groot was als de angst voor vieze kleren, was de wagen 
diezelfde avond nog optochtklaar gemaakt.”

Sik Mike, met welke groente zou jij Prins Roel vergelijken?

“Met een aardbei. Prins Roel is heel zoet en zacht. Als 
prins Roel een feestje heeft en Janike wil naar huis, dan 
gaat prins Roel (na een poging van uitstellen) trouw mee. 
Af en toe een pussy dus. Of was het nou een ezel…”
Na deze vragen te hebben voorgelegd aan Sik Mike, is 
prins Roel aan de beurt om dezelfde vragen te beant-
woorden over Sik Mike.

Prins Roel, met welk dier zou jij Sik Mike vergelijken?

“Met een haan. Sik Mike mag graag haantje de voorste 
zijn en is dan ook altijd luid en duidelijk aanwezig.”
Dat Sik Mike zo’n luidruchtig persoon is, kunnen wij na 
deze avond wel beamen…

Prins Roel, met welke vrouw zou jij Sik Mike vergelijken?

“Met Tatjana en Ma Flodder. Voor de vergelijking met Tat-
jana gaan we terug naar de gala een aantal jaren geleden. 
Tijdens de gala heeft Sik Mike, met blonde pruik op en 
sexy kleding aan, meegedaan met de jeugdcarnaval aan 
de gala.”
Dat dit hem goed stond, kunt u zich als lezer alleen maar 
inbeelden. Echter, met een glas bier op wordt Sik Mike 
wat ‘onwiezer’ en komt Ma Flodder meer in hem los.

Prins Roel, met welke groente zou jij Sik Mike vergelijken?

“Met een kiwi. Sik Mike is stug van buiten, maar zacht van 
binnen. Met andere woorden, achter de stoere en ‘on-
wieze’ buitenkant van sik Mike, schuilt een klein hartje…”
U begrijpt het:twee nieuwe, frisse hoogheden zwaaien dit 
jaar de scepter over jeugdcarnavalsvereniging De Bok-
k’nHörnkes. Bijgestaan door twee leuke hofdames moet 
het ook dit jaar weer een grandioos succes worden, 
waarbij geen enkel feest wordt overgeslagen.
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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



Op een maandagavond na een weekend vol Prinsopkomsten, 
Koale Kermis en natuurlijk het aftreden van deze Oud Hoog-
heden word ik vriendelijk ontvangen in huize Schoneveld. Bart 
komt een klein kwartiertje later binnen. “Hij is weer eens te 
laat! Net als die keer toen ie mie alleen in de kerk liet stoan!”, 
zet Chris de toon. Bart reageert: “Och, och en ie dan, ie zat’n 
ja altijd nog te poepen as ik hier an kwam!” Annelot probeert 
zich bij Bart aan te sluiten. Maar wordt onderbroken door 
Chris: “Zeg jij maar niets, je bent minstens drie keer onze 
staf kwijtgeraakt!” Deze verantwoordelijkheid hadden de he-
ren haar dan ook maar ontnomen. Dit belooft wat! Tijd om dit 

gezelschap maar eens even uit te horen over het afgelopen 
Carnavalsjaar. 

Het Carnavalsjaar begon het afgelopen jaar vroeg, heel vroeg 
weet Bart te vertellen.
Hij was als Raad van Elf-lid één van de initiatiefnemers voor de 
bouw van de nieuwe Carnavalswagen van de Bokk’n Hörnkes. 
Ver voor de bouwvak was hij al begonnen met het tekenen van 
de nieuwe wagen. Waarna in de bouwvakvakantie aan de bouw 
werd begonnen.

De deadline voor het Bokk’nblad komt al weer dichtbij, tijd om maar eens samen met de Oud Hoogheden van 
de Bokk’n Hörnkes terug te kijken op hun regeringsjaar. Er wordt dan ook afgesproken met de Oud Prins Bart 
Oude Middendorp, zijn Sik Chris Schoneveld en Hofdame Annelot Scholten. Helaas verbleef parttime-Hofdame 
Remy Eidhof op moment van schrijven nog op Curaçao voor haar stage. 

Feest, verkeerde 
pakken, eieren en 
meerOud Prins Bart en Oud Sik Chris
kijken terug op 1 fantastisch jaar 

foto: Chris Schoneveld
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Bart Ja/Nee
Enkele maanden later kwam er hoog bezoek van Abraham en 
Sara (Gerard Mensink en Remy Eidhof) en deze stelden vra-
gen op papier over de ouders van Bart. Hij vond het maar 
raar, aangezien ze beiden de vijftig al gepasseerd waren! Toen 
de vraag voorbij kwam ‘Prins Bart Ja/Nee?’ werd de ware 
reden van het bezoek duidelijk. Prins Bart de tweede was een 
feit en Bart had nog nooit zo’n knappe Sara gezien. 

Vervolgens kon Bart op zoek naar een Sik, deze was snel ge-
vonden in kameraad en lolbroek Chris. Bij Chris stonden Ge-
rard en Remy na zijn wekelijkse fitnessuurtje verkleed op zijn 
kamer om hem te vragen. “Lachen was dat hè Bart?! Had ik 
Remy toch nog eerder op de kamer as oe HAHA”, aldus Chris. 
Vol enthousiasme belde Chris zijn vriendin Annelot op die op 
dat moment nog voor haar opleiding in Afrika zat. Annelot 
vertelt dat ze erg blij was voor Chris en Bart, maar er geen 
idee van had dat het ook de bedoeling was dat zij Hofdame 
zou worden. Een keuze waar ze echter geen moment spijt van 
heeft gehad!

‘Ik mut d’r van deur’
Na lang wachten was het moment eindelijk daar: 11-11-’11 
en zouden de heren opkomen. Die avond past Chris nog even 
zijn nieuwe pak en tot zijn verbazing past er niets meer. Geluk-
kig bleek Bart met hetzelfde probleem te zitten waardoor in 
het diepste geheim de pakken nog even werden omgewisseld. 
De opkomst zelf was super, vertellen ze. Alhoewel, deze ver-
liep niet geheel vlekkeloos. Bart zat namelijk al met de Raad 
van Elf bij Huub Brand aan de champagne terwijl Chris nog 
in de zaal bij Morshuis stond. Na de opmerking richting zijn 
kameraden “Kearls ik mut d’r vandeur!” hadden ze uiteraard 
geen idee waar Chris naar toe ging….

Dezelfde avond kwamen ook de Hoogheden van de Alberger 
Bökke op met wie ze een uiterst goede, maar vooral heel 
gezellige samenwerking hebben gehad. De avond werd afge-
sloten bij Party Palace Schoneveld onder het genot van een 
gebakken eitje en gedichtjes, voorgedragen door niemand 
minder dan Mike van der Aa. 

Haring, andijvie, vla
Nadat Annelot weer terug is uit Afrika volgen er vele feestjes; 
zo werd Bart opgenomen in de E.B.C. (de Eieren Bak Com-
missie)’, een jaarlijks terugkerend feestje voor de Oud Prinsen 
van de Bokk’n Hörnkes. Deze avond komen zij ’boogmeten’ ter-
wijl de Prins eieren bakt met de meest uiteenlopende ingredi-
enten voor de Oud Prinsen. “Ja, dat was ook leuk”, haakt Chris 
in: “Ik heb de eieren staan bakken en Bart kreeg de goede 
cijfers voor de eitjes!” Bart reageert met een knipoog: “Het 
was toch ook de Eieren Bak Competitie Chris? Wie denkt dat 
het deze avond alleen bij eieren bleef heeft het mis. Een enke-
ling werd wel erg goed verzorgd door Rietje”, de moeder van 
Bart (die overigens maar bleef lachen deze avond). Voldaan 
van het bier, zure haring, andijvie met jus, vla en uiteraard de 
gebakken eieren keerden zij rond vijf uur huiswaarts. 

Een ander mooi feestje was de feestavond van de Prins en 
de Sik. In The Corner bij Morshuis waren familie, vrienden, 
teamgenoten etc. uitgenodigd voor een gezellig feestje. Zoals 
bijna gebruikelijk werd hier de Hofauto gepresenteerd door 
de kameraden. Een rode sportauto in Bassie en Adriaan-stijl, 
voorzien van FC Twente logo’s. Terwijl iedereen buiten stond 
te wachten kwam de Hofauto onder begeleiding van Bassie en 
Adriaan-muziek voorrijden: een prachtig gezicht. 

Helaas zat er bij deze prachtige auto maar één sleutel. De 
heren verloren de sleutel tijdens een feestje bij Bays in Reu-
tum. Een week later vond Chris de sleutel op bijna net zo’n 
raadselachtige manier terug, als hij hem was kwijtgeraakt. JA 
HOE DAN????? Aan het einde van het Carnavalsseizoen was 
niet de sleutel het probleem, maar bleef de auto door een 
technisch mankement in Geesteren staan. “Maar in Geeste-
ren vielen er dit jaar wel meer wagens uit tijdens de optocht!” 
De auto heeft goed dienst gedaan, een compliment aan de 
kameraden!

Vlinders in de buik
Terwijl Chris nog een paar biertjes uit de koelkast tovert vraag 
ik naar de ervaringen met de (potentiële) Hofdames. Al gauw 
kom ik te weten dat Annelot vooral druk was om Chris te ver-
troetelen en er voor te zorgen dat hij er netjes bij liep. Bij Bart 
groeiden er echter al vroeg in het Carnavalsseizoen een paar 
vlinders in zijn buik. Tijdens Kerstmiddag in Hengelo genoot hij 
als kersverse Jeugdprins natuurlijk volop van alle vrouwelijke 
aandacht. Zo trok Bart ook de aandacht van Remy, de voor-
zitster van de Bokk’n Hörnkes en andersom. Hoewel Bart en 
Remy pas officieel na de carnaval een relatie kregen was het 
afgelopen carnavalsjaar voor hun natuurlijk het begin van een 
zeer leuke (carnavals) tijd.

Als de optochten ter sprake komen glunderen de heren en 
dame. Er werd meegedaan aan de optochten in Albergen, 
Borne en Geesteren. De optocht in Albergen was natuurlijk 
de absolute topper! Hier reed de nieuwe wagen van de Bok-
k’n Hörnkes voor het eerst mee en liep ook de familie letter-
lijk en figuurlijk mee voor de Prins en Sik. In Borne was het 
niet alleen zeer gezellig, maar sleepten de Bokk’n Hörnkes 
ook nog eens de eerste prijs in de categorie prinsenwagens 
binnen. Dit werd natuurlijk goed gevierd! Mede hierdoor leek 
het wachten bij de optocht in Geesteren de volgende dag wel 
hééééél lang te duren, aldus Annelot. 

Na afloop van de optochten en andere niet officiële feestjes 
gingen de Bokk’n Hörnkes verkleed als echte tiroler mannen. 
Geheel op tiroler wijze werd er feest gevierd en we weten al-
lemaal hoe gezellig het in Tirol kan worden! 

Hoewel er op deze gezellige en goed verzorgde avond nog veel 
meer leuke carnavalsverhalen en anekdotes te horen waren, 
laten wij het graag hierbij. Sommige verhalen zijn ook simpel-
weg niet geschikt voor publicatie in het Bokk’nblad

De Oud Prins, Sik en Hofdame(s) willen graag iedereen bedan-
ken voor het geweldige carnavalsjaar! En de nieuwe Hooghe-
den Roel, Mike en Hofdames heel veel succes wensen!
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Carnaval Ik ben
 lange tijd d

ansmarieke 

geweest - in 
die tijd is mi

jn band met 
carnaval 

echt ontstaan
. Een geweldi

ge tijd. Ik kon
 me eerst 

geen leven zo
nder dansmar

iekes voorstel
len, maar 

ik merk nu d
at het ook zo

nder goed te
 doen is. Ik 

ga nog steeds
 bijna alle fe

estjes af en n
atuurlijk het 

liefst verkleed
. Je ziet tege

nwoordig vee
lal dezelfde 

kostuums, dus
 het lijkt me 

zeker wel wa
t om eens 

een eigen ou
tfit te ontwer

pen. Hoe ik aankom
end 

carnaval ver
kleed ga dat 

weet ik nog n
iet. Meestal 

trek ik alle g
ekke dingen u

it de kast en
 zie ik wel 

wat het word
t.” 

Studie “Op het Canisius in Almelo waar ik de HAVO deed, ontdekte ik mijn creatieve kant. Het liefst had ik de hele dag tekenles en ik kon uren werken aan een tekening of schilderij. Ik wist dat ik iets met die creativiteit wilde, maar wat? Dat wist ik toen nog niet. Ik wilde mooie dingen maken maar wou zeker niet naar de kunstacademie, dat was me toch iets te zweverig. Ik ben destijds de opleiding vormgever reclame, presentatie en communicatie gaan doen aan het Cibap in Zwolle. Op het moment dat ik voor mijn opleiding stage moest lopen, ben ik dat in Amsterdam gaan doen. Eenmaal daar wist ik dat ik er wilde blijven om verder te studeren. Ik ben vervolgens in aanraking gekomen met de studie mode, media en interieurstyling aan het Artemis en ik wist gelijk dat dat mijn volgende studie zou worden. Nu zit ik alweer in het derde jaar van die studie en ik ben er nog steeds heel blij mee.”

femke Hofhuis 

Leeftijd 22 
22 jaar 

Studie 
Mode, media

 en 

interieurst
yling

Artemis Amsterdam 
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Liefde  “Ik heb nu a
nderhalf jaar 

verkering 

met Laurens. D
e precieze dat

um waarop w
e verke-

ring kregen, d
aar zijn we n

og steeds niet
 achter, 

maar we houd
en het op erg

ens in juni 2011. I
k heb hem 

ontmoet in Hengelo, uitera
ard bij de Dr

ie Muske-

tiers. Hij kende mij a
l langer, maar

 ik had hem n
iet 

eerder zien st
aan. Het gaat heel g

oed tussen ons
, ik 

kan wel zegge
n dat hij op d

it moment de 
ware voor 

mij is, ja. We zijn in veel 
dingen hetzelf

de en passen 

goed bij elkaa
r.” 

Ontspanning ““Als ik in Twente 
ben ga ik 

het liefst uit in
 Hengelo, bij de D

rie Musketiers ben 

ik vaak te vind
en. En een dran

kje bij Morshuis hoort 

eigenlijk ook alt
ijd wel bij het w

eekend. In Amster-

dam ga ik het l
iefst naar de kr

oegjes. Vooral d
ie 

echte Amsterdamse met 
kitsche versierin

g en typische 

Amsterdammers a
chter de bar. B

olle Jan is mijn
 

favoriet, ik kom 
er niet voor de

 muziek, maar e
cht 

voor het sfeertje
. Wat ik het liefst 

doe op een vrij
e 

dag in Amsterdam? Op m
ijn fietsje de sta

d door. 

Kringloopwinkel
s zijn dan een 

vaste prik en ik
 ga 

graag naar de 
Noordermarkt.” 

Toekomst  “Op dit moment loop ik stage bij 
textielontwerpster Mae Engelgeer in Amsterdam. 
Zij maakt hele mooie plaids, kussens en theedoeken 
met grafische dessins. Ik kwam er tijdens mij studie 
achter dat ik het liefst bezig ben met stofjes en veel 

heb met kleuren en printjes. Hoe ik mijn toekomst zie? 

Ik wil het liefst net als Mae een eigen studio en zelf 

dingen ontwikkelen. Het lijkt me heel erg leuk als je 

ontwerpen van jezelf in de winkel ziet liggen. Of die 

studio in Twente of Amsterdam staat? Dat weet ik 
écht nog niet.” 



Carnaval “Ik ka
n me nog goe

d de eerste k
eer 

herinneren d
at we met al

le vriendinne
n naar de 

tent in Albergen ginge
n. Dat vond 

ik echt gewel
dig 

en nog steeds
 vind ik het 

een heel leuk
 en gezellig 

feest. Ik ga no
g elk jaar me

t mijn vriend
innen naar 

de tent. Natu
urlijk wel ver

kleed, want d
at hoort er 

bij. Ik heb er 
nog niet over

 nagedacht h
oe ik aan-

komend jaar 
verkleed ga, 

maar met de 
vriendinnen 

zullen we va
st en zeker w

eer iets leuks
 bedenken.” 

Studie “Na de HAVO aan het Canisius ben ik begonnen aan de opleiding technisch commerciele textielkunde. Deze keuze was voor mij snel gemaakt. Ik hoorde van deze opleiding en was gelijk enthousi-ast. Ik wilde mooie dingen maken en veel meer weten over de kwaliteit en de eigenschappen van stoffen. Tijdens deze opleiding ontdekte ik ook eigenlijk pas echt dat ik creatief ben. Ik ben graag bezig met mijn handen. Tijdens mijn stage op het hoofdkantoor van de Hunkemöller in Hilversum heb ik heel veel geleerd. Hier ben ik er echt achter gekomen hoe belangrijk de stoffen zijn voor een ontwerp. Ik ben net terug uit China waar ik de minor textiel heb gevolgd. Studeren in een ander land was een hele ervaring en ik had het echt voor geen goud willen missen.”

Ellen Klum
pers 

Leeftijd 21 2
2 jaar 

Studie 
Technisch 

commerciël
e 

textielkund
e  
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Jeugd “Van mijn tijd op de basisschool kan ik 
me niet zo veel meer herinneren, m

aar ik weet wel 

dat ik de vrijdagmiddag, de expres
siemiddag, altijd 

erg leuk vond. Echt creatief was ik
 toen echter nog 

niet, ik vond het leuk om bezig te 
zijn maar daar 

was dan ook alles mee gezegd. Tijd
ens mijn jaren op 

het Canisius in Almelo was ik ook niet bijzonder 

creatief. Ik vond de tekenlessen alti
jd heel erg leuk, 

maar sporten vond ik nóg leuker.” 
 

Liefde  Ik heb al zes jaar verkering met Hielke. Toen ik nog op het Canisius zat heb ik hem leren kennen. Hij zat een klas hoger en ik vond hem altijd al wel erg leuk. Ik heb op jonge leeftijd een relatie met hem gekregen, maar ik heb er nooit spijt van ge-had. We hebben het heel erg leuk samen en we zien wel hoe het verder loopt.”  

Ontspanning “Ik g
a graag met mi

jn vrien-

dinnen uit in H
engelo en op zo

ndagavond staa
t 

Bruins vaak op 
het programma. 

Zo af en toe be
n ik 

ook wel bij Morshuis te vinde
n voor een dra

nkje. 

Mijn vrije tijd vu
l ik graag met 

winkelen, volley
bal-

len of iets leuks
 doen met mijn 

vriendinnen. Maar ik 

vind het stiekem
 ook wel heel fi

jn om lekker thu
is te 

zijn en van mijn
 vrije tijd te ge

nieten.” 

Toekomst  “Eigenlijk heb ik over mijn toekomst 
nog niet echt nagedacht. Wel is het zo dat in mijn 

vakgebied weinig banen zijn in Twente. Tijdens stage 

ben ik er wel achtergekomen dat ik de inkoop van 
stoffen erg leuk vind. Maar ik weet nog niet of ik 
na dit schooljaar - wanneer ik hopelijk afgestudeerd 

ben - al aan het werk wil of dat ik nog een studie 

wil gaan volgen. Tot nu toe ben ik voornamelijk 
bezig geweest met stoffen voor kleding, maar het lijkt 

me bijvoorbeeld ook heel interessant om wat meer te 

leren op het interieurgebied. Op den duur iets voor 

mezelf beginnen? Dat zou ik erg leuk vinden. Maar 
waar dat dan zou zijn, dat is voor mij ook nog een 

vraag.”  

foto's eigen archief
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Nur Fliegen ist schöner
Vele uren werken bij Brugman Radiatoren om met je 
zuurverdiende centen je droomauto te kopen. Vervolgens 
haal je hem helemaal uit elkaar en werk je een jaar lang 
elke zaterdag aan je auto. Dat is in het kort het verhaal 
van Rik Mensink en zijn Opel GT.
Rik woont boven de pastorie in Albergen met zijn vrien-
din Carmen. Hij is nu zevenentwintig en werkt bij Wee-
kamp deuren als verkoopmedewerker. Sinds zijn acht-
tiende stond voor Rik vast dat hij een Opel GT wilde. Op 
de vraag waarom hij specifiek deze auto wilde, antwoordt 
hij: ‘De lijnen zijn mooi en de beleving is mooi. Nur Flie-
gen ist schöner!’

De Opel GT heeft Rik vier jaar geleden bij Kattepoel in 
Oldenzaal gezocht. Via Marktplaats was hij al langere 
tijd op zoek naar een mooi exemplaar. Het liefst moest 
het er één met ‘werk’ zijn, een opknapper dus. ‘Door het 
opknappen van een auto krijg je er een band mee en 
is de voldoening groter als hij af is’, vertelt Rik. Hij zag 
het als een uitdaging om zelf met de auto aan de slag 
te gaan. Uiteindelijk heeft hij een goede hulp gehad aan 
zijn schoonvader Jan. ‘Jan heeft de auto motorisch opge-
knapt???, zelf heb ik de rest gedaan.’
De auto is na de aankoop namelijk helemaal uit elkaar 
geweest. Behalve de motor en de motorruimte, daar 

De laatste jaren is er een toename van oude Opels in Albergen. Onder de mannelijke jeugd lijk je er bijna niet meer 
bij te horen als je niet over een klassieke Opel beschikt. Het Bokk’nblad vroeg zich af .
‘Wie zitten er achter het stuur van dit Duitse kwaliteitsproduct?’ en draaide daarom de weg op!

De liefde voor 
een Duitse 
wegklassieker

Oudjes van Opel 
doen het goed bij de jeugd

Rik Mensink, Opel GT.



  

hoefde niets aan te gebeuren. De meest opvallende werk-
zaamheden zijn de nieuwe stoffering van de stoelen en 
het geheel laten spuiten in een nieuwe lak. De GT was 
origineel al rood en daarom is de nieuwe lak ook rood. 
Wel heeft Rik gekozen voor een metallic lak die iets don-
kerder is dan origineel. ‘Hierdoor vind ik het net een stuk 
mooier geworden’, aldus Rik. Buiten de lak en de bekle-
ding is de auto zo authentiek mogelijk gebleven. Over de 
velgen vertelt Rik nog een leuke anekdote: ‘De velgen wa-
ren best vies en daarom wilde ik ze laten zandstralen en 
poedercoaten. Ik wist dat Brugman Radiatoren in Polen 
een machine had waar de radiatoren gestraald en gecoat 
werden. Via mijn Poolse collega Svetlana heb ik toen ge-
regeld dat mijn velgen tussen de radiatoren op de band 
kwamen te liggen. Voor twee doosjes chocola had ik toen 
vier mooie velgen!’

Na een jaar was de auto helemaal klaar. En vanaf de eer-
ste rit heeft Rik veel plezier aan de Opel GT. ‘Het liefst 
ga ik toeren op een mooie zomerdag. Raam open, jaren 
60 muziek uit de speakers en veur’n!’ De auto heeft vol-
gens Rik een Spartaanse vering en daardoor een strakke 
wegligging. Gecombineerd met een 2.0 injectie motor uit 
een Opel Manta en een laag gewicht van 930 kilo geeft dit 
veel rijplezier. Het mooist vindt Rik dat hij er zelf veel aan 
gedaan heeft en dat de auto hem daarna nooit in de steek 
heeft gelaten. Rik: ‘De auto is nu spic en span en wat mij 
betreft gaat hij nooit meer weg!’

Als lid van de Raad van Elf is Rik bijna overal aanwezig 
met Carnaval. Voor hem zijn het drukke dagen. En de 
Opel GT? Die staat in de winterstalling, wachtend tot hij 
weer naar buiten mag in het voorjaar.

Met dubbel D van A naar B
Aan de Hoofdstraat in Albergen wonen Dries en Sjaak 
Scholten. Deze broers hebben beide een Opel D Kadett 
1.2 N. Dries heeft een bruine tweedeurs en Sjaak een bei-
ge vierdeurs en beiden lopen op gas. Dat twee broers in 
een bijna identieke oldtimer rijden is vrij uniek, voor het 
Bokk’n Blad reden genoeg voor een dubbel interview. 

Sjaak is 26 jaar en werkt in het dagelijks leven bij Saxion 
Hogeschool Enschede als systeembeheerder. Dries is 24 
jaar en werkt bij ingenieursbureau Viro als engineer.

Zowel Sjaak als Dries zien de Kadett vooral als een goed-
koop vervoermiddel. Het gaat ze niet zozeer om het ui-
terlijk, als ze maar met de auto van A naar B komen. Het 
leukste aan de auto vindt Dries dat hij met de D Kadett 
probleemloos kan rijden. ‘De auto is betrouwbaar en gaat 
zonder problemen de weg op. Bovendien is een D Kadett 
simpel te repareren als er iets kapot is.’ Het grote voor-
deel is dat Gerard, de vader van Sjaak en Dries, graag 
mee helpt met de reparaties. Zo heeft Dries de motor al 
eens vervangen. ‘Via via kon ik voor vijf tientjes een Opel 
Corsa motorblok kopen met versnellingsbak. Met pa heb-
ben we in een avondje alles vervangen.’ De oude motor 
ligt samen met nog vijf motoren, plaatwerk en andere 
onderdelen in de schuur. ‘Met een goede voorraad kun je 
alle reparaties zelf’, zegt Dries. Hierbij helpt het vast ook 
wel dat hij gediplomeerd automonteur is.

Hoewel Dries en Sjaak de auto vooral goedkoop en ge-
makkelijk vinden is er ook nog een andere reden dat ze 
een D Kadett hebben. Hun vader Gerard heeft vroeger na-
melijk veel Opel Kadetts versleten. ‘Wel een stuk of vijf-
tien’, volgens Dries. In dat opzicht gaat Dries zijn vader 
achterna want dit is alweer zijn tweede Kadett. 

Sjaak Scholten, Opel D Kadett



Timo

Dries heeft voor de D Kadett namelijk een okergele B 
Kadett gehad. Deze B Kadett moest weg omdat hij on-
comfortabel was en slecht reed. ‘De wegligging van een 
D Kadett is een stuk beter’, aldus Dries. Voor Sjaak is dit 
zijn eerste auto. Sjaaks auto was er zelfs al eerder dan 
zijn rijbewijs. ‘Het liefst wilde ik een D Kadett in station 
(caravan) uitvoering, maar die zijn schaars en bijna al-
lemaal weggerot. Mijn vader heeft toen deze D Kadett op 
Marktplaats gevonden en helemaal uit Groningen opge-
haald.’ De auto is vroeger van een oud vrouwtje geweest 
en heeft nog maar 60.000 kilometer gelopen. Sjaak is de 
tweede eigenaar van deze auto en is er vooral trots op dat 
hij nog in een mooie staat is. ‘Ook is het erg handig dat 
Dries en pa er gemakkelijk aan kunnen sleutelen’, vertelt 
Sjaak lachend. 

Met Carnaval staan de auto’s achter het huis. Voor het 
huis staat een grote platte wagen waar de gebroeders 
Scholten met hun kameradengroep ‘t Geziet op staan. 
‘Carnaval Albergen is voor ons met de kameraden eerst 
een pan soep eten en dan de optocht kijken vanaf ons 
privé podium. En daarna met z’n allen de tent in’,  vertelt 
Sjaak tot slot.

Ruiten krabben van buiten en binnen
Tom Wolters woont aan de Venmoat in Albergen en 
is twintig jaar. Hij rijdt al twee jaar in een Opel Manta 
voor dagelijks gebruik. Op dit moment loopt hij stage bij 
Schuitemaker als onderdeel van zijn hbo-studie Werk-
tuigbouwkunde. Over de reden waarom hij een Opel 
kocht, vertelt Tom het volgende: ‘Juist de Manta vond ik 
vroeger al hartstikke mooi. Het is een mooi type. En op 

een gegeven moment hadden ze bij mij in de kamera-
dengroep allemaal een oude Opel. Gijs Broekhuis had een 
Kadett, Emiel Stroot had een Kadett. En toen kwam ik zelf 
aan het kijken naar auto’s en zag ik deze Manta staan.’
Na een paar mailtjes en onderhandelen over de prijs 
werd de Manta meegenomen naar Albergen. ‘Een oude 
auto heeft gewoon wat’, volgens Tom. Zo moet hij in de 
winter de ruiten krabben van buiten en van binnen. Bo-
vendien is de Manta belastingvrij dus is het redelijk goed-
koop rijden. Het type van Tom is een Opel Manta A2 uit 
1975. Origineel zat er een 1.6 S motor in, maar Tom kocht 
de auto met een 1.9 S motor. Op papier heeft de Manta 
90 pk. In combinatie met de achterwielaandrijving zorgt 

Dries Scholten, Opel D Kadett



dat soms voor benarde situaties. Toen Tom de auto kocht, 
was er in december net tamelijk veel sneeuw gevallen. ‘Ik 
reed toen bij mijn oom de plas af en in de bocht naar de 
straat brak de achterkant ineens uit. Voordat ik het wist, 
stond ik andersom op de straat. Nog geen halve meter 
van een houten hek af. Dan schrik je wel even’, reageert 
Tom droog.

Voor de toekomst heeft Tom nog het plan om de auto 
helemaal op te knappen en te restaureren. Zo wil hij bij-
voorbeeld een gastank inbouwen. En in de bodem zitten 
een paar gaten en roestplekken. ‘Het is simpel werken 
aan deze auto, maar Opels zijn wel roestbakken. Nu is 
mijn auto gelukkig aan de buitenkant nog aardig roest-
vrij.’ Om het helemaal af te maken wil Tom de auto mis-
schien nog schuren en opnieuw spuiten. ‘Maar daar ben 
ik nog niet over uit. Als de auto helemaal strak is, dan is 
het haast jammer om hem dagelijks te gebruiken. En het 
is afhankelijk van de nieuwe belastingregels voor oldti-
mers.’
In de zomer gebruikt Tom de Manta ook wel eens om een 
stukje voor het plezier te rijden. Af en toe gebeurt dat 
met alle kameraden en hun oude Opels. De Manta van 
Tom heeft een paar unieke details. Zo heeft de auto een 
striping van een Manta GTE. Verder zit er een houten Vic-
tor sportstuur in. ‘Dat was vroeger een heel gewilde ac-
cessoire’, volgens Tom. 
Naast zijn oude Opel heeft hij ook nog hobby aan Carna-
val. Als lid van de Sjikke Bökke is Tom bij veel Carnavals-
feesten. Met name met het bouwen van de nieuwe wagen 
is hij in het najaar steeds meer tijd kwijt. ‘Dit jaar hebben 
we weer een super mooie Carnavalswagen’, belooft Tom 
tot slot.  

Gezocht: 

Opel Kapitän, Diplomat en Blitz
Aan de Looweg in Albergen is een uitgebreide verzame-
ling oude Opels te vinden. De eigenaar is Emiel Stroot. 
Emiel is 21 jaar en werkt overdag bij Klumpers installatie 
als loodgieter/elektriciën.

Emiel is eigenaar van een groot aantal oude Opels. Hij 
heeft een C Kadett station uit 1975, een B Admiral uit 
1969, een A Commodore GS uit ‘69 en een C Kadett Sedan 
uit ‘77. Daarnaast heeft hij ook nog een Volkswagen Golf 
II, een paar brommers en een crossmotor. Hier hebben 
we dus te maken met een echte benzinefan. En daar blijft 
het niet bij. Het liefst wil Emiel nog een Opel Kapitän en 
een Diplomat. ‘En een Opel Blitz lijkt me ook wel een keer 
lachen’, vertelt Emiel met een brede glimlach, ‘dat maakt 
de verzameling bijna compleet.’
Op de vraag waarom hij geen Opel Manta en Opel GT 
wil, hoeft Emiel niet lang na te denken: ‘Daar vind ik niks 
aan. ’Ondanks dat Emiel nog maar drie jaar het rijbewijs 
heeft, heeft hij al vier auto’s versleten. Hij heeft al drie 
keer een Opel C Kadett Sedan gehad en een Opel B Sena-
tor met 210 pk. Eén C Kadett is aan de Looweg gesloopt, 
de rest van de auto’s heeft Emiel doorverkocht. Vorig jaar 
heeft Emiel zelfs een C Kadett beschikbaar gesteld als 
hofauto voor de Bokk’n Hörnkes. Deze auto is toen he-
lemaal roze gespoten. ‘Er zaten geen remmen meer op, 
alleen de handrem. De koper is toen met alleen een wer-
kende handrem in de roze Kadett naar Ommen gereden’, 
volgens Emiel. 

Tom  Wolters, Opel Manta



BB 71

Met zoveel auto’s gebeurt er ook nog wel eens wat. ‘In de 
sneeuw raakte ik eens in de slip en raakte een stoeprand. 
Daardoor stak de achteras met band en al tien centime-
ter uit de wielkast’, vertelt Emiel lachend. Minder leuk 
was de keer dat zijn broertje achteruit met zijn Unimog 
tegen de C Kadett station van Emiel reed. ‘De station was 
de mooiste auto die ik had en die zat na de botsing vast 
aan de Unimog. Hij is er aan de voorkant zo in gepoeierd 
en toen was ik even goed pissig’, vertelt Emiel. ‘Nu kan ik 
er wel weer om lachen.’ 
De voorkeur voor Opels komt bij Emiel van zijn ouders. 
Zowel zijn vader als moeder reden vroeger in een Opel 
Ascona. ‘En dan ga je een beetje zoeken op internet en 
dan vind je er één en nog één en nog één’, aldus Emiel. 
‘En dan koop je een brug voor het sleutelen en zo breidt 
zich dat uit.’

Af en toe gaat er wel eens iets kapot en blijft een onder-
deel over. Wat dat betreft is het handig dat Emiel bij de 
Sjikke Bök in de oud ijzer-commissie zit. Met het oud ijzer 
wordt weer geld ingezameld voor de wagenbouw. 

Het interview sluiten we af met een rondje langs de schu-
ren. Wat we daar te zien krijgen is indrukwekkend. De 
rondleiding neemt ongeveer anderhalf uur in beslag. Op 
de zolder van de eerste schuur liggen voldoende onder-
delen om twee Opels compleet op te bouwen. Motoren, 
versnellingsbakken, plaatdelen en allerlei andere onder-
delen liggen volgens het “Ludolfs systeem” opgestapeld. 
In de tweede schuur is de broer van Emiel aan een Uni-
mog aan het sleutelen. Daarnaast staat de Opel Commo-
dore van Emiel. De Commodore is helemaal gestript en 
deels gezandstraald. Het lassen is bijna klaar en daarna 

kan de auto gespoten worden. In de derde schuur staan 
de brommers en crossmotoren. En tot slot ook nog een 
crossauto en een zo goed als nieuwe C Kadett van zijn 
broer Kevin. Al met is aan de Looweg dus genoeg te vin-
den om een museum te beginnen. 

Een Kadett C voor altijd
Van de jeugd in Albergen is Bart Broekhuis één van de 
eersten die een oude Opel in bezit had. Toen Bart 15 jaar 
was, kocht hij namelijk zijn eerste auto: een Kadett C 
Coupé.  Gekocht op advies van zijn vader: ‘Pa zei dat je er 
goed aan kunt sleutelen en dat het goede auto’s zijn om 
mee te beginnen.’

Bart is nu 22 jaar, woont aan de Broekhuisweg en werkt 
voor Holtslag in Langeveen als boomkweker. Een relatie 
heeft hij niet, maar Bart heeft wel een voorliefde voor een 
Opel Kadett C. ‘Als je wilt, moet je Kadett C in het Bokk’n-
blad zetten. Veel zeggen C Kadett, maar het is Kadett C. 
Het gaat om de details’, volgens Bart. Bart rijdt dagelijks 
in een driedeurs Opel Kadett C Caravan met 1.2 S motor. 

Emiel Stroot, Opel Admiral



De oranje Kadett is erg verlaagd, de vooras ligt vier centi-
meter boven het asfalt. Hierdoor stuurt de auto directer 
en heeft de bestuurder meer binding met de weg. Dat de 
auto weinig veert en dat je rammelt in de stoel hoort er 
volgens Bart bij. ‘Laten we elkaar niets wijs maken, de 
auto ziet er zo woest uit’, vertelt Bart trots. ‘Voor een auto 
van de jaren 70 heeft hij geniale rijeigenschappen en in 
de bochten ben je supersnel. 
En de Kadett is gewoon leuk om te zien.’
Opvallend is dat de Kadett C Caravan één van de weinige 
auto’s is met drie deuren in station uitvoering.

Naast de oranje Kadett heeft Bart ook nog een blauwe 
Opel Kadett C Coupé. De kleur is Porsche N39 blue. ‘Ja, 
hij is blauw maar de hele wereld noemt hem paars. Hij is 
blauw’,  reageert Bart met stemverheffing. In de blauwe 
Opel zit een 2.4 liter motor uit een Opel Omega met on-
geveer 115 Pk. De auto heeft een andere versnellingsbak 
met vijf versnellingen en een korte overbrenging, een an-
dere achteras en een Quiff sperdifferentieel uit de ral-
lysport. Hierdoor gaat de auto van 0 naar 100 km/h in 
ongeveer acht seconden. In totaal heeft Bart er zoveel tijd 
en moeite in gestoken dat hij het bijna jammer vindt om 
in de auto te rijden.

Op de vraag wat hij zich het beste kan herinneren aan de 
oranje Kadett hoeft Bart niet lang na te denken. ‘Dat wil 
ik liever niet in het Bokk’nblad hebben’, zegt hij lachend. 
Het ging om een ongelukje waarbij de auto in de slip 
raakte en in een tuin terecht kwam. ‘De dag erna hebben 
we bij de Pannenloods meteen bloembakken gekocht en 
de tuin weer terecht gemaakt.’ De reparatie van de auto 
duurde iets langer, want daar is Bart de halve zomer mee 

bezig geweest. Met de blauwe Kadett kan Bart zich goed 
herinneren dat hij vroeger ging rijden met Dex Viscaal en 
Wouter van der Berg. ‘Zondags gewoon jaag’n en de wind 
oet mekaar veur’n. ‘s Middags mös de tank leeg wéén’,  
vertelt Bart in het Twents. 
In totaal heeft Bart al ongeveer twaalf Opel Kadett’s C 
gehad en dat is inclusief het aantal dat in de schuur staat 
voor onderdelen. De auto’s heeft Bart voor zichzelf en 
zijn broer Gijs, die ook twee Opel Kadett’s C heeft. ‘We 
gebruiken de reserve auto’s om de eigen auto’s aan het 
lopen te houden en dat allemaal met een dichte porte-
monnee’, aldus Bart. Hoe het ook afloopt met de nieuwe 
belastingregels voor oldtimers, één ding staat voor Bart 
vast: Een Opel Kadett C blijft er altijd!

Tot slot
Na onze rondgang door het dorp blijkt dat er veel ver-
schillende Opels zijn met even zo verschillende eigena-
ren. De één woont binnen de bebouwde kom, de ander in 
het buitengebied. Een aantal heeft verkering, de rest niet. 
De ene gebruikt de Opel voor dagelijks vervoer en een 
ander heeft de auto ‘voor erbij’.
Wat ze met elkaar gemeen hebben is dat ze allemaal al 
lange tijd een voorliefde voor Opels hebben. Ook vinden 
ze het goedkoop rijden en kun je er makkelijk aan sleute-
len. En tot slot vieren ze allemaal Carnaval en daarom is 
3 februari 2013 waarschijnlijk een Opelvrije dag. 

Bart Broekhuis, Opel Caravan



Advies 
en kusje 

van…
Belinda

‘Schrijf het aan Belinda’ is 

uitgeschreven

Na zeven jaar problemen, liefdesbrieven, smeekbe-

den en radeloze mensen komt er een eind aan  de 

rubriek Belinda. Niet dat er niet genoeg inbreng 

was, juist wel. Blijkbaar is er genoeg kommer en 

kwel in Albergen om elke week een column te 

schrijven. Zoals veel brievenschrijvers beter had-

den kunnen doen, doet Belinda het wel: op haar 

hoogtepunt stoppen. 

We zullen eens een aantal hoogtepunten op een 

rijtje zetten en iets meer vertellen over Belinda zelf. 

Nu eerst een kleine samenvatting van een aantal 

hoogtepunten van de afgelopen jaren.

Beste Belinda,

De laatste tijd heb ik behoorlijk wat contact met vrouwen waaruit nu een 

relatie is voortgevloeid. Ik ben dan ook al 22 dus het werd wel ’s tijd. Toch 

heb ik er een beetje moeite mee en dan heb ik het vooral over de scheiding 

tussen het ‘mannenleven’ en m’n relatie. Graag zit ik op zondag gezellig met 

m’n voetbalteam bij Morshuis. Bier drinken, grappen maken, denigrerend 

over vrouwen praten, je kent ’t wel… Maar nu wil mijn meisje soms fietsen 

op zondag.

Wel gezellig, maar… Hoe moet dat met de voetbal? De eerste keer besloot 

ik een ‘stoere reden’ te verzinnen. ‘Ik moet Formule 1 kijken, machtig mooi 

die auto’s die zo hard rijden’, vertelde ik m’n voetbalmaten. Echter, eenmaal 

verdoofd door de vele vlinders in m’n buik, vergat ik, toen we aan het fiet-

sen waren, dat mijn voetbalteam op het terras zat bij Morshuis. Met mijn 

domme kop fietste ik, hand in hand met m’n meissie, lang het terras. Een 

boel gejoel, gefluit en enkele sneren richting mijn persoon waren het gevolg. 

’s Ochtends was ik ook al te laat voor de voetbal. Dit kwam doordat ik thuis 

was vergeten het deksel van de pindakaas op de pot te doen. Ik was al bijna 

bij het voetbalveld toen m’n vader boos opbelde en hierdoor moest ik weer 

naar huis om het deksel op de pot te doen. Je begrijpt dat ik nu moeite heb 

om nog met plezier naar de voetbal te gaan terwijl ik topscorer ben! Heb jij

een oplossing?

Groeten, F. uit A.

 

Beste F,

Dit is nou een typisch Albergs mannenprobleem. Allemaal willen ze stoer zijn en 

bier drinken om er ‘bij te horen’. Hierdoor verliezen ze hun gevoelige kant vaak uit 

het oog. De leuke uitjes met de vriendin en de familiedagen waarop je gezellig gaat 

fietsen en jeu-de-boulen klinken immers niet zo stoer in de kleedkamer. Maar juist 

dan is het zaak om je mannelijkheid op een heel andere manier ten toon te stellen: 

het is juist stoer om te zeggen waar het op staat! ‘Ik ga vanmiddag ganzenborden

met m’n vriendin’ en ‘bier drinken heb ik niet nodig, ik heb al een sterk alcoholvrij 

sociaal netwerk’ zijn juist statements waarmee jij laat zien dat je een echte man 

bent! Er is maar één uitzondering: carnaval. Dan is het natuurlijk zaak om je 

gevoelige kant opzij te schuiven en maar aan één ding te denken: bier drinken met 

je maten. Succes!



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…

Lieve Belinda,

“Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de knapste klusser van 

het land?”Tja, het klonk zo leuk toen ik het zei, maar de gevolgen 

had ik niet voorzien.

Ik hielp namelijk mijn dochter een spiegel op te hangen in haar 

nieuwe studentenkamer in Amsterdam. Het grote Amsterdam 

waar je op elke hoek van de straat een beunhaas vindt, maar een 

echte Tukker houdt natuurlijk eigenwijs z’n krenterige hand op 

de knip. Bovendien zei ik, toen nog vol trots: “Dat kan papa zelf”. 

Niet dus. Bij het boren van een mooi gat om een wandspiegel op 

te hangen stuitte ik op wat metaal. ‘Even doordrukken’, dacht ik 

bij mezelf. Het resultaat laat zich raden; ik doorboorde de water-

leiding en voor ik het wist stonden we totaal gedesoriënteerd in 

een schouwspel dat nog het meest weg had van een slecht geregis-

seerde studio-opname van Te land, Ter zee en In de lucht. Op zich 

leuk om eens bij te zijn, maar niet in de net behangen en geschil-

derde studentenkamer van je dochter. Het waterballet volgende, 

drie etages omlaag hollend over een wildwaterbaan

die zelfs in Duinrell niet zou misstaan, vonden we de deur waar-

achter de hoofdkraan van de waterleiding zich bevond. Op slot, 

natuurlijk… Alsof de malheur het die dag op ons, of mij, had 

voorzien bleek de sleutel van de deur ook niet in het studenten-

huis aanwezig. Hierna hebben we echt van alles geprobeerd. Maar 

nadat zelfs de meest inventieve oplossing geen soelaas bleek te 

bieden, besloten we, na drie uur watertrappelen en bijna kopje-

onder te gaan, het alarmnummer 112 te bellen. Vol schaamte heb 

ik de ontstane situatie uitgelegd, waarna brandweer en politie, 

noodzakelijkerwijs behangen met zwem- en reddingsvesten, het 

huis binnendrongen.

De dappere mannen hebben de deur geforceerd, waarna het wa-

terballet eindelijk beëindigd kon worden. Ooh, lieve Belinda, 

waarom ben ik toch zo onhandig en kan ik zelfs de meest eenvou-

dige klusjes niet eigenhandig klaren?

Is het tijd om mijn motivatie en inzet in te ruilen voor een klus-

jesman, of moet ik als aanhouder deze zaak zien te overwinnen?

Lichtelijk beschaamde groeten,

G. H.

Beste G.

Ga je ’s schamen. Je vraagt waarom je toch zo onhandig bent, maar dat 

is hetprobleem helemaal niet. Open je ogen en besef dat je vooral koppig 

bent. Op jouw leeftijd zou je inmiddels je beperkingen moeten kennen. 

Maar nee hoor, typisch machogedrag zorgt er voor dat jij het deksel op 

je neus hebt gekregen. En het erge is; je dochter is er de dupe van. Ik heb 

maar één welgemeend advies: schoenmaker, blijf bij je leest!
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Wie is Belinda

Waarschijnlijk hebben velen van jullie nooit geweten wie Bel-

inda is geweest maar insiders die hier wel van op de hoogte 

waren hielden altijd hun hart vast als E. uit U. weer gesigna-

leerd werd in Albergen. De laatste jaren woont Eddie de Vries 

namelijk niet meer in Albergen, hij woont nu in Utrecht. Ook 

zijn vriendin studeert in Utrecht. Eddie is werkzaam bij de re-

dactie van Moto73. Het motorblad dat tweewekelijks uitkomt 

in heel Nederland. Regelmatig vind je hem dan ook op de mo-

tor, testrijden op de nieuwste modellen voor weer een nieuwe 

recensie, of zelf een keer de racebaan op voor de echte moto-

rervaring.

Eddie is begonnen met het schrijven van Belinda toen hij nog 

journalistiek studeerde aan de Hogeschool Windesheim en is 

dit blijven doen toen hij voor Moto73 is gaan werken.

Natuurlijk willen we deze rubriek niet helemaal vaarwel zeg-

gen. Het Bokk’n Blad is altijd op zoek naar mensen die een 

helpende hand kunnen bieden bij veel voorkomende carna-

vals problemen. Misschien dat er een ervaringsdeskundige op 

kan staan om ervaringen om te kunnen zetten in behulpzame 

adviezen.

De nieuwe Mona of Belinda kan alvast een aantal suggesties 

aan de redactie doorgeven en wie weet kunnen we de mensen 

blijven helpen met hun carnavalsproblemen. 



2014  bestaat CV De Alberger 
Bökke vierenveertig jaar. Ja….u leest 
het goed:
v i e r e n v e e r t i g!! En 
laat 44 nou deelbaar zijn door elf en u weet 
wel wat dat betekent in Carnavals-
land….juist ja, een jubileum!!!

In de editie van volgend jaar willen wij hier na-
tuurlijk uitgebreid bij stilstaan en daarom zijn 
wij op zoek naar:…..tja, naar wat 
niet nou eigenlijk?
Bent u een oud schrijver die 
uit de school wil klappen, heeft u niets 
verhullende foto’s, een car-
navaleske anekdote die eindelijk 
het daglicht kan en mag verdragen? 
Neem contact op met de redactie en wij re-
serveren een A1 locatie voor u in 
het blad der bladen, het Bokk’nblad, editie 
2014!

Maar ook als u al vierenveertig 
jaar een plagend eksteroog heeft, dezelf-
de feestneus op heeft, uit hetzelfde 
vaatje tapt, voorop gaat in de polonaise of 
carnavalsoptocht, mail ons!!!
En mocht u nu slecht zijn in rekenen of niet in 
één van de hiervoor vermelde catego-
rieën vallen,  als er “iets” is wat bij-
zonder is óf bijzonder te maken is in uw 
leven en het is gebeurd in het jaar 1969-
1970, dan is ook dat wel genoeg….ge-
boren zijn in één van die jaren bijvoorbeeld.

Wij bereiden ons voor op een mailbox 
die volloopt, een ballotagecom-
missie die opgericht moet worden en 
wat dies meer zij. 
Maar….laat u niet afschrikken,  
’t is vier keer elf, da’s niet gek in het kwadraat 
maar factor 4, dus……doe gek!

Mail naar:
marike.damhuis@home.nl 
of marga@foto-visschedijk.nl


