Voorwoord

Redactie
Op naar het enige echte carnaval: het Alberger Bökke carnaval!

Driewerf Alaaf
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Dit Bokk’nblad is weer net als andere jaren een uitgebalanceerde mix
van gezonde pret, redelijke onzin en prietpraat, humor en serieuze
artikelen. Een beetje zoals het leven. Of eigenlijk beter: zoals het carnaval zelf.
En tja, serieus? Neem ook dat met een korrel zout. Wie vorig jaar haar
afscheid aankondigde om vervolgens weer vol enthousiasme in de
redactie terug te keren met als vanouds het hoogste woord; tja, wat
neem je dan nog serieus? Zo gaat dat: verslingerd aan carnaval en het
Bokk’nblad. Dat is ook de motivatie voor de redactie, die het weer
graag heeft gedaan. En niet alleen de redactie natuurlijk, maar ook al
die andere mensen. Zoals Frank V. die zijn lenzen weer scherp wist
te stellen en uit zijn digitale lichtdoos weer de meest bizarre foto’s toverde. En de mensen die al onze aardige adverteerders weer wisten te
overtuigen dat zonder een advertentie in dit magazine de kredietcrisis
alleen nog maar harder zou toeslaan.

Neen, het Bokk’nblad is het enige echte ‘feel-good’ magazine in Bokk’nlaand. Wij maakten het met plezier en hopen dat u er net zoveel
plezier aan beleeft. Liever nog meer.
En komt u ons tegen op een gala, bij een optocht of andere carnavaleske bijeenkomst; een bedankje hoeft niet. Een drankje is meer dan
genoeg!
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Wat heeft de redactie zich weer uitgesloofd. Onze montere reporters
togen er op mistige avonden weer op uit om het nieuws te zoeken
en te vinden, bijzondere medeburgers te interviewen en opmerkelijke
gebeurtenissen te registreren. Het resultaat: een werkelijk geweldig
magazine met een geheel eigen stijl en design.
En dan hebben we het niet alleen over de omslag maar ook over de
inhoud. De evaluerende interviews met de hoogheden van de Alberger Bökke en de Bokk’n Hörnkes. Het gesprek met Prins Sfjef I en zijn
gevolg. Of wat te denken van een verslag vanuit de Afrikaanse bush!
En niet te vergeten: een aantal suggesties wat er nu met Miets moet
gebeuren. Want geloof ons: het zit diep. Zeker bij die rakkers van de
jeugdcarnaval die zich toch redelijk ontheemd voelen.

Al dat geploeter hebben we gedaan zodat uw Bokk’n Blad weer met
die vertrouwde plof op uw deurmat kon vallen. En u de komende
dagen weer wat leuks te lezen heeft. Er is immers al genoeg ellende.
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Daar viel hij weer met een plof op uw deurmat. De enige echte handleiding voor een vrolijk en geslaagd carnaval. Het magazine waar
carnavalsverenigingen in de wijde omtrek jaloers op zijn. Roddelblad
en serieuze informatiebron tegelijk. Gemaakt met passie en tomeloze
inzet: het, nee, úw Bokk’nblad.
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Van de voorzitter:
Met de kredietcrisis in het vooruitzicht is het meer dan ooit een
must om carnaval te vieren.
Even de beentjes van de vloer en de blik op oneindig. Feesten
maar, even alle aanstormende ellende vergeten.
Maar voor we gaan hossen en dansen, praat ik u even bij over
onze vereniging. Binnen de gelederen van het carnaval houden we
het wat bestuurlijke wisselingen betreft rustig. Er verandert niets,
behalve dat het bestuurlijk front dit jaar wordt uitgebreid met het
koninklijk duo Prins Sjef en Sik Arjan.
Een tweetal blauwbloedigen die dit jaar de kar gaan trekken. Dat
durven we met een gerust hart aan hen over te laten, temeer omdat
ze ruggensteun ontvangen van de lieftallige Hofdames Lilian en Estrild. En die extra steun zullen ze hard nodig hebben, omdat ze dit
jaar niet alleen de scepter zwaaien over ons mooi Albergen, maar
tevens vakkundig carnavalske zaken binnen de gemeente moeten
vertegenwoordigen. Prins Johan is opgenomen in de Prinsengarde
en Sik Paul mag zich voortaan laven tussen de Sikk’n van het Sikk’nfons. De Mutsenclub heeft de dames Truus en Ans verwelkomd.
Deze club manifesteert zich als de grootste en dus machtigste commissie binnen onze vereniging. Kortom, girls-power.

Even de
beentjes
van de
vloer
De Raad van Elf heeft afscheid genomen van Maikel Olthof. Maikel
blijft wel actief binnen de vereniging. Hij is een fervent wagenbouwer.
Nu Arjan dit jaar ook buiten de Raad van Elf operatief is, kampen
de heren van de Raad met een onder vertegenwoordiging, maar
volgens eigen zeggen hebben ze nog genoeg pijlen op de boog.
Invulling is inmiddels gevonden. Jarith van der Hoef is het nieuwe
Raad van Elf lid. Nieuws komt dit jaar van de podiumbouwcommissie. De heren hebben namelijk een geheel nieuw, sterk verbeterd, groter en gemoderniseerd podium voor u in petto. Proefdraaien zal gebeuren tijdens de gemeentelijk gala, maar u kunt het met
eigen ogen aanschouwen tijdens de Albergse gala’s.
Dit verbeterde podium is natuurlijk een kolfje naar de hand van
de galacommissie. Immers zij mogen schitteren op het nieuwe
plankier. En of dat nog niet genoeg is, zij komen dit jaar met een
geheel nieuwe show vol Buut’nreeders, dans en zang. Het belooft
spectaculair te worden volgens de galacommissie.

Ook binnen de Optochtcommissie roert het dit jaar. Positief
overigens. Om de optocht nog meer elan en bekendheid te geven,
is door Supersponsoren de eerste stap gezet richting regionale
bekendheid, door middel van spotjes op radio en TV van TV-Oost.
Nu kunt u de optocht niet meer missen.
Deze supersponsoren zorgen ook voor een betere prijzenpot,
hetgeen betekent dat meer praalwagens van wijd en zijd in onze
optocht hun entree willen maken. Komt dat zien, zou ik zeggen.
Het feest van de Narren op zaterdagavond heeft de Tuut a Tuut
show weer kunnen contracteren. De laatste twee jaar misten we
telkens op een haar na de boeking, maar dit jaar is het gelukt. We
zijn zeer verheugd dat steeds meer buurtverenigingen en vriendengroepen het Narrenbal weten te vinden. Ook de jeugd haakt in.
Het is een oergezellige carnavalsavond!
Het Kindercarnaval blijft echter de topper. Het is een bont schouwspel van verklede kinderen en ouders. Een echte aanrader dus!
Zoals u ziet, kredietcrisis of niet, we hebben er weer zin in en staan
in de startblokken en tellen af tot het grote feest van de Alberger
Bökke weer begint. We rekenen op U! Alaaf!
Gèrard Wagemans

Rust.

Wat is er mis met gezonde drukte? Helemaal niets. Zolang er maar rust is tussen de oren. Mensen moeten
soepel en ongestoord door kunnen werken. Dat blijkt in de praktijk vaak nog helemaal niet zo eenvoudig.
Volgens ons ligt daar dan ook een dankbare taak voor IT. Rust in de tent, daar willen we voor zorgen.
Daarom kiezen we voor simpele, maar doeltreffende oplossingen waardoor mensen prettig en efficiënt
werken. In elke organisatie, van klein tot groot. We zorgen ervoor dat alles op het juiste moment doet wat
het moet doen. Een lekker idee. Wij

weten waar IT om draait.
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Een goede
carnavalsB

este carnavalsvrienden en carnavalsvriendinnen,

vierder

Als ik dit schrijf is het net de Elfde van de Elfde geweest. Vele
Prinsen zijn weer bekend en de festiviteiten zijn al begonnen.
Het gonst weer van de geruchten over wat allemaal gezegd en

kent zijn

gezongen gaat worden op de gala´s. Juist in de periode rond
St. Nicolaas hoedt een ieder zich voor misstappen. Met die
Goedheiligman heeft het echter niets te maken. Men is bang
om straks genoemd te worden in een carnavalsbuut. Als de
gala´s een afspiegeling zijn van de energie die er in gestoken
wordt, dan krijgen we dit jaar een fantastisch carnaval voorgeschoteld met vele nieuwe gezichten en nieuwe inbreng. Zelfs
als dat maar voor de helft bewaarheid wordt, dan nog wordt
het een grandioos feest. Wat voor de één angst is, is voor de
ander een teleurstelling. Voor enkelen is het namelijk een eer
als ze genoemd worden, maar voor velen betekent het gewoon
dat ze een stomme streek hebben uitgehaald. Gelukkig zijn er
elk jaar weer mensen die dat nog doen. Wat zou het carnaval
saai zijn zonder blunderaars! Wat zou het carnaval saai zijn
zonder de tekstschrijvers die al die stommiteiten kunnen omvormen tot iets waarover wij smaakvol kunnen lachen.
Ik wens u allen heel veel plezier toe en dat u het alcoholgebruik in toom moge houden, want het motto luidt: Een goede
carnavalsvierder kent zijn grenzen!
M.K.M. Stegers
Burgemeester Tubbergen

grenzen!
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Karin Grunder, het
boegbeeld van onze
parochie
Ieder jaar staat er in het Bokk’nblad een interview
met een pastor. Dit keer is gekozen voor het boegbeeld van onze parochie: Karin Grunder-Everlo. Immers, wanneer je iemand uit Albergen vraagt of ze
een persoon kunnen noemen die veel doet voor de
parochie en de kerk in ons dorp, wordt bijna direct
haar naam genoemd. Maar dat Karin verzot is op
spelletjes en graag schrijft, weet niet iedereen.
Karin is vanaf haar jeugd al betrokken bij de kerk.
Allereerst was ze bij het kinderkoor en daarna ging
ze zingen in het jongerenkoor. Tijdens deze periode
begon ze ook met het samenstellen van vieringen
voor dit koor. Ze typte de boekjes en was bestuurslid. Bij haar afscheid werd ze tot ‘erelid’ benoemd.
Ze verzorgt nu nog steeds het typewerk voor Cantiamo. Maar de meeste mensen uit Albergen kennen
haar van het parochiesecretariaat. Hier noteert ze de
misintenties en is ze een luisterend oor voor de parochianen.
Ze verwerkt de post; is contactpersoon tussen de
diverse werkgroepen; maakt roosters voor de vieringen en doet de redactie van het parochieblad ‘Ons
Contact’. Alsof dit nog niet genoeg is, coördineert ze
bij overlijden, doop en huwelijk en ondersteunt ze
het kerkbestuur. Dit alles doet deze ‘duizendpoot’ in
slechts tien uur per week, samen met Willy Velthof
die vier uur per week werkt.
Daarnaast werkt Karin sinds 2005 ook nog tien uur
per week als secretaresse van het parochieverband
Tubbergen, waarbij negen parochies zijn aangesloten. Dit doet ze samen met Yvonne Kroeze, in de
pastorie van Albergen. Hier verrichten ze diverse
werkzaamheden voor het pastorale team en de verschillende kerkbesturen. Kortom: er wordt veel werk
verzet door Karin. Toch doet ze dit alles met veel
liefde.

liturgiegroepen, zowel in Albergen als in parochieverband. En ze doet haar werk graag, want zegt ze:
‘Aan de ene kant kan ik iets voor de parochianen en
de vrijwilligers betekenen en aan de andere kant kan
ik meedenken over de huidige ontwikkelingen binnen de kerk en de toekomst, die nog helemaal open
ligt’.
In 2010 zullen alle negen parochies samen één grote
parochie worden. Gelukkig zullen we in Albergen dan
wel ons vertrouwde parochiesecretariaat houden en
we hopen dat we Karin daar dan nog steeds zullen
vinden. Aan haar zal het in ieder geval niet liggen.

Columns en poëzie
Naast haar (vrijwilligers)werk heeft ze ook nog tijd
voor haar hobby’s. Karin is verzot op spelletjes.
Thuis aan de keukentafel wordt menig spelletje gespeeld. Ook was ze te zien op TV in Lingo, 1 tegen
100 en Weekendmiljonairs. Maar haar grootste hobby is schrijven. Met name het schrijven van columns
en poëzie vindt ze erg leuk. Ze is hier dan ook niet
onverdienstelijk in en heeft hiermee al eens prijzen
gewonnen. De redactie van het Bokk’nblad kan misschien nog een poging wagen om zo’n schrijfster
binnen te halen!
Karin zegt zelf niet veel met carnaval te hebben. Wel
gaat ze ieder jaar samen met familieleden naar de
optocht kijken en dan maken ze er een gezellige zondag van. In het verleden heeft ze ooit eens samen
met prins Koos (Wibier) en Mathilde Klaassen (nu
Langeveld) als vader Abraham en de smurfen haar
debuut gemaakt tijdens een gala-avond. De tekst
hiervoor had Karin zelf geschreven. Verder heeft ze
heel veel met het getal elf. Ze is geboren op elf maart
1959 (bijna Sara). De K van Karin is de elfde letter uit
het alfabet, Karin Everlo is elf letters. Ze heeft verkering gekregen met Marcel op de Elfde van de Elfde
en ze zijn getrouwd op 11 september. Kerensa, haar
oudste dochter is geboren op 22 april en Brendan,
haar zoon, is geboren toen Karin 33 was. Ze wonen
op huisnummer 55. En dat alles voor iemand die niet

Ontwikkelingen
Het werk voor de kerk neemt een groot deel van
haar tijd in beslag, zowel beroepsmatig als vrijwillig. Want in haar vrije tijd is Karin nog lid van diverse

zo veel met carnaval heeft!
In ieder geval is ze dit jaar weer een beetje bij het
carnavalsgebeuren betrokken. En wie weet, staat er
volgend jaar een stukje van haar hand in het Bokk’nblad!

































Tijdgeest

Mijn leven is een druk bestaan
Het is een komen en een gaan
Van hot naar haar, van hot naar hem
En altijd gas en nooit de rem
Een vol programma is een must
Voor alles tijd, maar niet voor rust
Soms spijbel ik, dan denk ik vlug
Aan hoe het vroeger was terug
Ik waan me in mijn kindertijd
Weer even moeders kleine meid
Waarnaar ik dan toch altijd weer verlang
Nu zoveel jaren zijn verstreken
Dat is bevroren adem op mijn deken
De was die buiten ligt te bleken
Mijnheer pastoor z’n donderpreken
(die mogen zeker niet ontbreken
ze zijn voor mij van nut gebleken)
De geur van vers gebakken cake en
Het popje dat ik stiekem teken
Op moeders mooie bloemetjesbehang.

(dit is het winnende gedicht van Karin)
Zij was al oud, al meer dan zestig jaren.
Nog ongetrouwd, slechts één had ooit
haar hand gevraagd.
Die was door vader snel weer van het erf gejaagd:
hij was te stads en wilde ook niet sparen.
Ze bleef alleen, ze kon het niet verklaren.
Ze was toch mooi: een struise onbedorven
maagd
en ook als vrouw des huizes was ze best
geslaagd
maar in de liefde blééf ze onervaren.

De Openbaring

Toen: in de bus, hij kwam naast haar gezeten
en keek haar aan, hij was op slag verliefd.
Hij kuste haar, ze dacht: “’k word opgegeten”.
Ze wist het niet, ze had het nooit geweten:
dat kussen was als heerlijk spijzen eten.
Hij vroeg: “nog eens?” en ze zei: “alstublieft”.
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Prins regeert
Sjef
Bökke kunnen sleuteljaar
vol vertrouwen ingaan
De kruitdampen zijn nog maar net opgetrokken, het
applaus nauwelijks weggeëbd en de kippen raken
langzaam weer aan de leg. Aan de tafel in Huize
Hagel herinnert niets meer aan het culinaire hoogtepunt van elke opkomst: de traditionele eierbaksessie. Het ging zeer gedisciplineerd dit jaar. Geen
kopje gebroken, zegt Estrild, dit jaar met volle overtuiging Hofdame van haar man: Prins Sjef de Eerste.
Met Sik Arjan en zijn Hofdame Lilian hebben ze er
in zin. Dat ablijkt uit alles.
Verbazing als de interviewer na de koff ie een
Grolschje vraagt. Dat was niet de bedoeling want
er komt een f l es Tullamore Dew op tafel. Speciaal
ingekocht omdat uit informatie was komen vast
te staan dat de scribent van dit epistel doorgaans
dit Ierse kuiernat drinkt. We voelen ons eerlijk gezegd niet geheel op ons gemak, aangezien na één
glas van dit vuurwater het alcoholpromillage redelijk
richting het ontoelaatbare opschuift. Maar vooruit,
iemand moet het vuile werk doen. En Sjef zelf is
Sleutelprins en eigenlijk de baas van de gemeente
en zal ook wel goede contacten hebben met de
regionale veldwachters. Ik bedoel eigenlijk: hij heeft
toch geregeld dat we veilig thuiskomen?

Fraai kwartet

Het is een fraai kwartet, zoals dat daar aan tafel
zit. Sjef en Estrild en Arjan, die zoals het een jonge
dynamische ondernemer betaamt, wat later binnenvliegt met in het kielzog zijn vriendin. Lilian, afkomstig uit Losser, kent het klappen van de carnavalszweep wel, maar ging er bij het opstarten van

met humor,
normen
en waarden

deze relatie niet vanuit dat ze al zo snel tot het bijna hoogste
ambt zou worden geroepen. Overigens, ze staat behoorlijk stevig in de laarzen, dus ook daar geen zorgen.
En Sjef zelf? Die straalt de vanzelfsprekende rust uit van een
rechercheur die al twee dagen lang een voordeur observeert.
Is dat dan ervaring of is het gewoon een natuurlijk overwicht
om iedere vorm van stress en drukte te vermijden. Wonderlijk
genoeg in dit geval de combinatie, want Sjef stond als Sik van
Prins Jakkie natuurlijk al eens op het hoogste podium.

Of dat dan automatisch betekent dat je zelf Prins wordt. Sjef
denkt van wel: ‘Tja, er zijn altijd wel mensen die zeggen dat je
Prins kunt worden. En je komt ook altijd mensen tegen die dat
voortdurend suggereren. Daarom houd je er dus ergens in je
achterhoofd ook wel rekening mee dat het kan gebeuren.’
En het gebeurde ook. Uiteraard weer op de mysterieuze wijze,
waarbij het volledige arsenaal smoezen in stelling werd gebracht om de potentiële Prins te verleiden tot een geheime ontmoeting. In tegenstelling tot eerdere jaren was Huub Brand er
dit jaar extra vroeg bij en werd reeds in maart de basis gelegd

periode door te moeten worstelen. Want die periode om één en
ander binnenskamers te houden is dan nog langer dan normaal
en de risico’s dat uit de school wordt geklapt nemen dus toe.
Voor Arjan en Lilian lag dat anders, zij werden pas op een later
tijdstip door Sjef en Estrild benaderd. De vraag is natuurlijk hoe
deze selectie tot stand is gekomen. Muziek speelt daarbij een
belangrijke rol. Arjan speelt al sedert mensenheugenis in Boet’n
Aodem, het meest bier-resistente dweilorkest van Twente. Sjef,
die zijn hele leven naar muziek heeft geluisterd, zocht enkele
jaren geleden manieren om zijn midlife-crisis onder controle te
houden. Het werd geen grommende motor met een verse vriendin achterop. Neen, hij zag het licht en meldde zich aan om
vervolgens het algehele muzikale niveau van het orkest op te
stuwen door zijn trombonespel. Zoon Chiel heeft dat voorbeeld
inmiddels gevolgd. Overigens: volgens Estrild is het toeterspel
van Sjef ‘de enige valse noot in hun relatie’.
Sjef: ‘Via Boet’n Aodem kennen we elkaar dus en Estrild en ik
waren er vanaf het begin van overtuigd dat Arjan Sik moest worden. Een prima kerel waarvan ik bij voorbaat weet dat het een
uitstekende Sik is. En toevallig had ik Lilian ook al eens ontmoet.
Ik heb een redelijke mensenkennis, al zeg ik het zelf, en dat zat
dus ook wel goed.’
Delen Prins en Sik dan hun gezamenlijke passie voor het uitstoten van ingeademde lucht door een stuk behendig gebogen
koper met ventielen; in hun dagelijkse beslommeringen lopen
hun activiteiten behoorlijk uiteen. Sjef is immers de Enschedese
variant van Baantjer, terwijl Arjan via zijn Lucas IT de wereld
wijs maakt dat over enkele jaren alleen nog maar via websites
wordt gecommuniceerd. Niettemin: beiden zijn gelukkig in hun
vak. Sjef, die overigens niet te verleiden is tot enkele sappige
details over drugsdeals, inbraken en ander ongemak, vindt dat
hij een machtig beroep heeft: ‘Het is de voldoening als je een
zaak rond krijgt.’
En Arjan hoeven we niet te vragen naar zijn werk: elke vezel
in zijn lichaam straalt digitaal enthousiasme uit voor automatisering, websites, content management, marketing en overige
kreten die inmiddels tot in de verste uithoeken van de regio en
ver daarbuiten klinken. En hij doet dat niet onaardig, gezien het
monster van een auto dat hij slordig op de oprit bij Huize Hagel
heeft geparkeerd. Blauw zwaailicht erop en de heren kunnen
KLPD’tje spelen. ‘Arjan, hol mir mal den Wagen’.
voor de nieuwe regeringsperiode. Estrild, in het dagelijks leven
verantwoordelijk voor Human Resources –‘Personeel en arbeid
is ook goed’- bij het Medisch Spectrum in Enschede had weinig inspraak: ‘Als ik nee had gezegd, hadden we echtscheiding
gekregen’, constateert ze nuchter. En dat wil je natuurlijk die
drie bloedjes van kinderen, Pim (21), Chiel (19) en Jolijn (17) niet
aandoen.

Midlife-crisis

Overigens, het is geen sinecure om als Prins-elect zo’n lange

Paardenmeisjes

En dan de Hofdames. Geloof het of niet, zelden troffen wij meer
overeenkomsten tussen het charmante duo dat geacht wordt
de Hoogheid en Sik door dik en dun te steunen. Want Estrild,
die zoals gezegd de HR-afdeling van het Enschedese hospitaal
bestiert, heeft iets met paarden. Sterker nog: ze klimt er bovenop
om het dier flink de sporen te geven. En Lilian, die hetzelfde
vakgebied bestudeert en beoefent, maar dan bij de Urenco in
Almelo, houdt eveneens van paarden. Geen wonder dus dat
beiden voor hun outfit kozen voor laarzen. ‘Niet al te makkelijk’,

carnaval betrokken en dan is dit echt fantastisch. En wat aan het
geheel nog een extra dimensie geeft is dat het een Sleuteljaar
is. Dat is geweldig.’
Na de opkomst is het leven voor het viertal in een stroomversnelling gekomen. Vooral Estrild ondervond er last van: ‘Je staat
ineens flink in de belangstelling. Ik deed twee keer zo lang over
het boodschappen doen. Iedereen houdt je aan om met je te
praten.’
zegt Lilian, die de carrière zoals Estrild die in personeelsmanagement doorloopt ook ambieert: ‘Ik kan daar nog veel van leren.’
De outf it van de heren is weer een ander verhaal. Fraai, dat
zonder meer. Maar wat mooi is haal je van ver. In dit geval in het
Duitse Stadtlohn. ‘Dat had natuurlijk weer voeten in de aarde.’,
zegt Sjef: ‘Het is voor ons allebei lastig om overdag afspraken
te maken. We zouden met z’n tweeën op een vrijdag naar die
winkel om de spullen op te helen. Eenmaal op weg moesten
we bij de Grolsch omkeren omdat ik opgepiept werd. Even was
er sprake van dat Arjan alleen zou gaan, maar vervolgens hebben we toch maar een andere afspraak gemaakt en zijn alsnog
met z’n tweeën gegaan. Toch gezelliger.’ Kijk, dat is nog wederzijds respect.

Maar ze vindt dat geen probleem. Belangrijker is dat zij zich
bijzonder verheugt op het komende carnaval. ‘Het klikt prima
tussen ons. We hebben enorm veel lol en dat is ook belangrijk.’

Paplepel

Afgezien van het feit dat Arjan weleens een paar minuten te
laat is, is het volgens Prins Sjef een prima kerel: ‘Goed gevoel
voor humor.’ En Arjan, die is natuurlijk bijzonder ingenomen met
zijn uitverkiezing. Carnaval is hem natuurlijk met de paplepel
ingegoten en als lid van de Raad van Elf, galacommissie én
toetsenist bij het Hofkoor draagt hij een grote verantwoordelijkheid. In technisch opzicht is onze Sik immers de man van de
hightech binnen het carnaval. Juist daarom is het voor Arjan
ook een enorme eer om Sik te zijn: ‘Je bent al zo lang bij het

Overigens ging die opkomst weer in de klassieke chaos en geheimhouding. Terwijl Sjef, Estrild en Lilian al bij de Brandjes stonden te nagelbijten, was Arjan nog volop bezig om de hightech
in goede banen te leiden. Er mocht immers geen achterdocht
worden gewekt door zijn plotselinge afwezigheid. Huub loste
dat weer op zijn onnavolgbare wijze op door de aankomende
Sik met een smoesje over een haperende DVD-speler weg te
lokken.
En daar ging het dan, in karretje richting de residentie. Lilian,
toch wel wat gewend omdat ze adjudant was bij de Gaffelaöskes in haar geboortedorp, heeft genoten van de hobbeltocht.
‘Ze stonden te meppen op die kar. Ik heb maar een keer teruggemept’, verklaart ze haar daadkrachtige opstelling. ‘Maar ik vind
het net als Arjan ook geweldig. Wat dat betreft ben ik met de
neus in de boter gevallen, ja.’

Normen en waarden

Maar hoe dan ook: aan daadkracht zal het niet ontbreken dit
Sleuteljaar. Ieder heeft een eigen inbreng gehad in het totaalplan en de proclamatie, zegt de hoofdaanvoerder: ‘Kijk, we zijn
een geëmancipeerd kwartet en iedereen heeft wat te zeggen
en zijn eigen vrijheid. Daarnaast, en dat maakt carnaval zo
prachtig, is het een feest van traditie en met normen en waarden. Dat boeit mij.’
De jongelui zijn dus gewaarschuwd: want normen en waarden kan ook worden uitgelegd als geen verkeersborden slopen,
buitenmeubilair afbreken of andere rotzooi trappen. En terecht
trouwens.
Na de opkomst werden er 130 eieren in de pan gekwakt. Een
fantastische afsluiting van een geweldige opkomst. En of het
nu lag aan de normen en waarden: er is geen kopje of bord
gesneuveld. ‘Het was zeer gedisciplineerd’, oordeelt Estrild.
Eenieder verheugt zich op de afzonderlijke elementen van carnaval. Prins Sjef omdat dit carnaval een Sleuteljaar is ‘dat extra
glans geeft’. Estrild vindt de gala’s het allermooiste. Lilian zegt
‘volgzaam en zorgzaam’ te zullen zijn voor het gezelschap. En
Arjan, die verheugt zich op alles. En van hem mogen we natuurlijk wat verwachten zoals een actuele website en misschien

zelfs het live kunnen volgen van het gemeentegala en de optocht via internet.
Neen, de conclusie is duidelijk. Dit wordt een bijzonder jaar met
een bijzonder kwartet. Is die Bende er toch weer in geslaagd de
juiste mensen te selecteren. Alaaf. Driewerf!
Oh ja: hoe is uw Boet’n Bok uut Borne weer thuisgekomen?
Uitstekend. Geen veldwachter gezien. Hulde voor een Prins met
zulke goede contacten.

Goede doel recht uit het hart:
Stichting AED Albergen
Normen en waarden, traditie. Het is al genoemd. Het
goede doel is ook zo’n traditie. Dit jaar dichtbij huis en
van levensbelang. Het gaat
er om geld in te zamelen
voor een AED. Een Def ibrillator. Inderdaad, een heel
aardige voor Scrabble maar
belangrijker: levensreddend. De Werkgroep AED Albergen
beijvert zich ervoor zoveel mogelijk van deze apparaten in
en om ons dorp te plaatsen. AED staat voor Automatische
Externe Def ibrillator en is dermate gebruiksvriendelijk dat een
slachtoffer van een hartinfarct snel en doeltreffend gedef ibrilleerd kan worden.
De apparaten zijn overigens niet goedkoop. Compleet met
installatie toch al snel zo’n 2.300 euro.
De reden voor dit goede doel ligt voor de hand, vertelt Prins
Sjef: ‘Arjan kwam met het idee. Zijn moeder is hartpatiënt. En
Estrild haar vader is op jonge leeftijd getroffen door een hartinfarct. Dan weet je uit de praktijk hoe belangrijk het is dat er
snel hulp kan worden geboden.’Probleem in Albergen is dat
er een groot buitengebied is. In een dichtbevolkte wijk heeft
men snel een AED bij de hand. Maar in het buitengebied ligt
dat anders. Prins, Sik en Hofdames hopen dus dat er voldoende geld ingezameld wordt om een ruimhartige bijdrage
in de kas van de Werkgroep AED Albergen te kunnen storten.
Als Bokk’n Blad zijn wij het daar volledig mee eens en roepen dus iedereen weer op om net als andere jaren de poeplap te trekken en uw donatie in de bussen te storten. Een
paar pilsjes minder, okay dat valt niet mee, maar toch: die
besparing in de collectebus, mensen!

Prins Johan V, Sik Paul en Hofdames

bleken waardige
Bökke-boegbeelden

Terugblik op een
bewogen regeerperiode

Woensdagavond 22 oktober. Net als voorgaande jaren ben ik op weg
om de oud-Prins en zijn gevolg te interviewen. Een terugblik op de
afgelopen regeerperiode. Toch is deze avond anders dan voorheen. Allereerst kan ik dit jaar niet terecht in de Oude Schoolstraat en dat is
toch even wennen. Daar komt bij dat ik vanwege de vervroegde deadline eerder op stap ben; nog vóór het aftreden van de Prins. Dus als ik
even later aan de Hoofdstraat de achterdeur van de familie Schlepers
binnenstap, wacht mij daar een drietal dat nog gewoon in functie is.
Met Prins Johan V, Sik Paul en Hofdame Ans aan de keukentafel is het
stel niet compleet. Hofdame Truus laat zich verontschuldigen. Ze is
sinds 31 augustus bezig met een vrijwilligersproject, waarover u elders
in dit blad meer kunt lezen. Even aanschuiven voor dit interview gaat
moeilijk, aangezien ze voor dit project in Zuid-Afrika verblijft.
Johan zal haar binnenkort navliegen om vervolgens gezamenlijk met
een camper door dit prachtige land te trekken. Eind november komt
het stel dan terug.
We zullen het vanavond dus zonder Truus moeten doen. Op zich is dat
geen probleem. Johan zet net zo vakkundig koffie en broer Paul toont
zich graag bereid om deze avond voor twee te praten.

Veur twee piepkes bier…
Om maar meteen met een probleem te beginnen: de Prins en zijn Hofdame die zich in Zuid-Afrika bevinden tijdens de Elfde van de Elfde.
Dat wordt lastig aftreden dus. De vereniging vond echter een creatieve
oplossing voor dit probleem. Afgelopen zondag werden er opnames gemaakt, die op de bewuste avond getoond zullen worden. Hiervoor werd
er naar het meest onherbergzame gebied van Albergen getrokken, het
terrein rond de ijsbaan. In dit woeste decor werd een Afrikaanse safari
nagespeeld, waarvoor Edward Morshuis zijn Landrover beschikbaar
stelde. Uit het struikgewas sprong plotseling de welbekende gorilla
Bokito voor de Landrover om na een heftige worsteling met Johan in
het ondoordringbare bos te verdwijnen. Zo zal het althans op het grote
scherm bij Morshuis te zien moeten zijn. In de praktijk verliep deze
actie toch iets moeizamer. De ingehuurde Bokito had zich, voorafgaand aan deze gewaagde ontvoering, enige moed ingedronken. Toen
hij luid brullend uit de struiken kwam stormen, verstapte hij zich,
verstuikte zijn voet en piepte vervolgens op hoge toon ‘auw’!
Bij een volgende actiescène werd de geleende Landrover even flink
uitgetest. Ver kwam de vierwiel-aangedreven krachtpatser van onze
kroegbaas niet. Bij de eerste beste waterplas zakte het vehikel tot aan
de bodemplaat in de modder en kon vervolgens niet meer voor- of
achteruit. Niet getreurd, want in zo’n geval kun je natuurlijk altijd
Huub Brand bellen. Dit prominente lid van de carnavalsvereniging
is namelijk in het bezit van een grote trekker. Huub schoot maar al
te graag te hulp, want toevallig was hij op dat moment net bij zijn
schoonmoeder op bezoek.
Als tegenprestatie voor zijn spontane hulp, verzocht de Prins mij even
reclame te maken voor het loonwerk van Huub. Heeft u een zwaar
karwei? Haal Brand erbij! Voor de prijs hoef je het volgens Sik Paul

niet te laten. ‘Veur twee piepkes bier hef Huub de Landrover twee moal
oet de drek trökn!’

De proclamatie
Nu het hele stel nog helder en nuchter van geest is, wil ik met een
serieus onderdeel beginnen. Ik pak daarom de proclamatie er maar
eens bij. Elf punten, door onze Prins en zijn Sik opgesteld vanachter
een glas bier en daardoor ver verwijderd van de realiteit. Wat te denken
van punt twee, waarin wordt gesproken over de steun die de Hofdames
in het regeerjaar zullen bieden aan de Prins en zijn Sik. Dat zal zeker
gaan lukken, nu Truus zich maandenlang op het zuidelijke halfrond
bevindt.
Punt vijf is ook een sterke. Onze Hoogheid spreekt daarin van een
ringleiding voor alle horeca-ondernemers, waarvan ze rechtstreeks
hun bier kunnen aftappen. ‘Was bijna gerealiseerd’, is het verweer
van Johan en Paul, maar toen gooide Miets roet in het eten. En dat
Arrows Rock festival is er dan misschien niet gekomen, maar de muziek tijdens de Volksfeesten is toch duidelijk verbeterd. Dat de Alberger
TeleVisie (ATV) nog niet op de kabel is verschenen, willen de heren
niet ontkennen. Tijdens het Tukkersfeest was er echter wel een live
optreden van de Hofband en dat was toch eigenlijk nog veel beter dan
de beoogde muziek- en cabaretzender.

Stichting Kind en Brandwond
Een groot deel van de proclamatie valt dus feitelijk onder de noemer grootspraak. Voor punt
tien, het goede doel, geldt dat echter niet. De
Prins en zijn gevolg kozen heel bewust voor
de Stichting Kind en Brandwond. Met een
verloting, een veiling en via fooien in de bussen, werd hiervoor geld ingezameld. De meest
ludieke en lucratieve actie in dit kader was
ongetwijfeld de lingerieveiling. Geen nieuw
verpakte modieuze setjes, maar gedragen spul van de Dansmariekes.
Ondanks (of misschien wel dankzij) dit feit, werd er flink geboden.
Uiteindelijk ging de Raad van Elf met het ondergoed aan de haal,
nadat er maar liefst € 300,- werd neergeteld. Mede door dit royale bod
werd een flink bedrag bijeengebracht, dat door de vereniging werd
aangevuld tot de mooie som van € 2.777,77.
Dit geld is inmiddels aan de Stichting Kind en Brandwond aangeboden op de locatie in Groningen. Daar is van het geld een bibliotheekkast met boeken aangeschaft, bestemd voor de jonge patiëntjes. Een
uiterst goede besteding dus!

Hoogtepunten in sneltreinvaart
Terwijl Johan bewijst dat hij Truus niet nodig heeft om bier en nootjes op tafel te krijgen, komt Paul pas echt goed op dreef. Met hem op
de praatstoel en Johan en Ans als aangevers, rolt de ene na de andere
anekdote over de keukentafel.
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Helaas heb ik het merendeel van deze smeuïge verhalen drastisch in
moeten korten.
De opkomst van de Prins, waarbij hij niet uit de kast, maar uit de kist
kwam. Het mooi maken door de buurt, zowel aan de Hoofdstraat als
aan het Midden, gevolgd door de opening van de residentie op zondagmorgen. De prachtige carnavalsmis van Pastor Thöni en daarna
het onthullen van het bord bij Morshuis.
De indrukwekkende optocht, onder prachtige weersomstandigheden
en met verschillende deelnemers uit vrienden- en familiekring. Het
letterlijk balanceren op het randje, na afloop van de optocht, op het
podium in de grote tent. De spoorloos verdwenen geinprijs, gewonnen
door de kameraden van Paul. De slimme boekhouder uit de vriendenkring, die nog wel de bijbehorende envelop met geld veilig wist te
stellen. De gala-avonden, wederom van een uitzonderlijk hoog niveau
en het bezoek aan de gala’s in Geesteren en Reutum, waar het niveau
eveneens uitstekend was.
De zoete inval bij al die keren ‘eier bakkn’, zowel bij de Prins als bij
de Sik thuis. Mensen die op de foto’s staan, van wie nog steeds niet
bekend is wie ze zijn.
Het schoolcarnaval op Kadoes en de pijnlijke rug die het polonaiselopen met de kinderen opleverde. Het enthousiasme van de bejaarde
dorpsgenoten tijdens het bezoek aan de dagopvang.
Allemaal hoogtepunten die ik in sneltreinvaart af moet handelen. Het
Bokk’nblad moet immers nog wel door de brievenbus kunnen.

En dan het carnaval
De dagen waar het echt om draait kunnen natuurlijk niet in een paar
zinnen afgedaan worden. Stress is geen woord dat bij ons hoffelijk
stel lijkt te passen. Toch werd hun gestel een aantal dagen flink op
de proef gesteld. Het carnavalsweekend begon met het Narrenbal op
zaterdagavond. De volgende dag nam Albergen deel aan de optocht
in Geesteren. Precies om elf over elf klonk daar het startschot en na
afloop was het terughaasten naar Morshuis om daar aanwezig te zijn
bij het Kindercarnaval. Op maandagochtend werd traditiegetrouw
verkleed gezwommen in Tubbergen en daarna op de koffie met gebak
bij Fraans Marie. Hier werd het hele stel met de bus opgehaald en
naar Vasse gebracht voor een middag bij de Spekscheeters. Volgens
oude gewoonte moest daar de volledige delegatie van Albergen door
de oud-Prins en zijn Sik van drank worden voorzien. Herald Degger
kon dit, ondanks zijn horeca-ervaring, nauwelijks belopen. Sik Maurice gooide er, onder het motto ‘wie niet sterk is moet slim zijn’, wat
contanten tegenaan. Met deze steekpenningen liet hij zich het meeste
werk uit handen nemen door het aanwezige cafépersoneel.
Na afloop bracht de bus het gezelschap naar ’t Coopshuys in Albergen,
waar ze de nodige schalen bak- en leverworst voorgezet kregen. Nadat
Herald Degger aan het eind van de avond nog een fles van de welbekende Wodka-papa-Monika tevoorschijn toverde, ging bij een aantal
carnavalsleden letterlijk het licht uit.

En tenslotte… het zwarte gat
Op dinsdag moesten Paul en Johan al weer om negen uur opdraven
om met de oud-Prinsen de carnavalsborden in en rond Albergen weg
te halen. Volgens Paul een karweitje van een half uur, dat echter zo’n
vier uur in beslag nam. Hij verkeerde in een dusdanige beroerde conditie, dat hij de gestaag vallende motregen nodig had om overeind te
blijven.
Aansluitend was er de Dol Dwaze Dweil Dinsdag, waarna het carnaval
werd afgesloten met een vrijwilligersavond. Het gevoel van weemoed
bij het verbranden van de bok. De missie was volbracht, een laatste
borrel en dan naar huis. Daar wachtte de meest duidelijke constatering dat het nu echt afgelopen was. De boog met bijbehorende versiering en verlichting waren die avond door de buurtbewoners opgeruimd. De huizen van onze Prins en zijn Sik stonden kaal en donker
te wachten. Dit werd echt als het spreekwoordelijke zwarte gat ervaren.
Zo kwam een eind aan een bewogen carnavalsweekend. Op het moment van schrijven is de regeerperiode nog niet helemaal te einde,
maar nu al kan gezegd worden dat het goed is geweest. We hebben
het afgelopen jaar vier waardige boegbeelden van de Alberger Bökke
mogen beleven. Johan, Paul, Truus en Ans, bedankt voor de voortreffelijke wijze waarop jullie het afgelopen jaar geregeerd hebben.
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IBZ Albergen Bouwtechnisch Adviesbureau
IBZ Albergen probeert zich te onderscheiden door een persoonlijke,
klantgerichte doch professionele wijze van adviseren. Door een efﬁciënte
benadering en het bedenken van eigentijdse en creatieve oplossingen,
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Over tradities met haring,
ontbijt en ouwe klare
Als je in het woordenboek kijkt naar het woord traditie dan zie je dat dit betekent: oud gebruik. En oude gebruiken, dat is iets waar onze vereniging bol van staat en waar wij al een
paar jaar over schrijven in dit mooie blad. Zo vonden wij ook dit jaar weer een belangrijke
traditie, waarvan wij vonden dat u daar meer over moet weten.
Laten we bij het begin beginnen. Ieder jaar als de dag van de optocht weer in zicht komt,
moet de hele route waar de steeds groter wordende bonte stoet carnavalswagens langs
trekt, ontdaan worden van obstakels. Dus een aantal dagen voor dit grootse gebeuren
haalt Ben Klaassen de trekker met platte wagen van stal, om samen met Huub Brand en
Johan Bouhuis, gewapend met zwaar gereedschap zoals motorzaag, batsen en bezems
de straten te ontdoen van bloembakken, laaghangende takken, enkele verkeersborden en
vooral ook de palen die bij elke drempel en bocht staan. Nee, niet om er brandhout van te
maken, want alles wordt zorgvuldig opgeborgen, maar enkel om te zorgen dat de optocht
gladjes kan verlopen.
Maar heeft u zich wel eens afgevraagd of de straten zo kaal blijven na afloop? Wie maakt
dat allemaal weer in orde? En wie zorgt er voor dat Albergen er na de optocht weer uitziet
alsof er niets gebeurd is? Wat doet die groep kerels ieder jaar ‘s morgens na Rosenmontag
al zo vroeg op straat? Nou, dat wilden wij ook graag weten, daarom nodigden wij ze uit
voor een praatje. Onder het genot van koffie en later de voor de heren gebruikelijke ouwe
klare (eentje maar) kwamen de tongen los.

Een zwijnenstal

Al gauw bleek dat deze traditie stamt uit de vorige eeuw. Want al in 1980 begonnen de
zwagers Jan van der Aa, Jos Olde Loohuis en Gerrit Kemperink, samen met een andere
Van der Aa, Johan genaamd, met het plaatsen van het Prinsenbord bij de ingang van de
Bokk’nstal. Tevens werden door hun de borden ‘Albergen’ vervangen door ‘Bokk’nlaand’.
Ook toen al moesten er enkele verkeersborden verwijderd worden, al waren de wagens die
meededen in de optocht nog niet zo groot als tegenwoordig. Het meeste werk hadden ze
ook toen al op de bewuste dinsdag na het carnaval.
Dan begonnen ze met het ontruimen van de grote zaal in de Bokk’nstal: het podium moest
er uit, de oude matten die de vloer moesten beschermen tegen kapot glas, gingen weer
naar de schuur, enz. Doordat het feest na de optocht nog gevierd werd in de Bokk’nstal,
was deze na dat weekend veranderd in een zwijnenstal! Sanny Morshuis stond dan al te
popelen om aan de slag te kunnen en de bezem er eens flink door te halen. Aan het einde
van de dag zag het er dan spic en span uit en rook het er weer heerlijk naar de rijkelijk
gebruikte wrijfwas! Ondertussen waren de vier heren dan ook klaar met hun werk en toe
aan een heerlijk koud pilsje!
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Emmers zure haring

Maar nu terug naar het heden: In plaats van uitslapen na een zwaar
carnavalsweekend gaan Jos Olde Loohuis, Johan van der Aa, Harry
Oude Breuil, Gérard Wagemans, Gerard Ensink, Huub Brand, Johan
Bouhuis, Bertus Bossink en de Prins en Sik van dat jaar (deze mogen
één keer mee) op dinsdag heel vroeg op pad om heel belangrijk
werk te doen.
Om negen uur verzamelen ze zich bij Johan van der Aa voor overleg
en werkverdeling, waar Gerdy ze opwacht met…grote emmers zure
haring! Die laten ze (je moet er toch niet aan denken!) met smaak
naar binnen glijden, zodat de zuurgraad in hun door alcohol verschraalde magen weer op peil komt.
Hierna begint het grote werk. Echter, omdat de vermoeidheid in de
loop der jaren toch eerder toeslaat, zei Annie oude Breuil in 2001:
‘Kom hier maar langs om uit te rusten’. Ook zij vond dat je met een
lege maag niet kunt werken, dus kregen ze bij haar in de keuken een
stevig en heerlijk smakend ontbijt voorgeschoteld. Deze gewoonte
is inmiddels ook door de andere eega’s van dit gezelschap overgenomen. Elk jaar is het weer een verrassing waar ze terecht komen.
Het lijkt wellicht of de heren alleen maar eten en drinken, maar
zo is het natuurlijk niet: de borden, palen en bloembakken moeten
weer op de plek. Al maken de heren zich wel zorgen over het aantal
palen, want dat wordt elk jaar minder. Als er namelijk één afbreekt
of door één of andere onverlaat omver wordt gereden, komt er geen
nieuwe in de plaats! Dus heren van de gemeente: zorg a.u.b. dat
de heren niet werkeloos worden en houd het paalbestand op peil!

Ouwe klare

Na uren van noeste arbeid en het nuttigen van de, door verschillende mensen onderweg aangeboden, hapjes en drankjes komen
ze dan op het laatste adres. Dat is meestal Gerard van onder an ‘n
béérg (Gerard Ensink), waar ze een heerlijke welverdiende ouwe
klare drinken. Hierna gaan ze allemaal naar huis om de overall te
verruilen voor het zwarte pak met steek, zodat ze weer op tijd in de
Bokk’nstal zijn om de bussen vol dweilorkesten te ontvangen voor
de Dolle Dwaze Dweil Dinsdag.
Dat de heren doorzetters zijn en over een sterke maag beschikken
blijkt wel als de heren, na een korte rust, ’s avonds voor de derde
keer die dag van huis vertrekken richting de Bokk’nstal voor de medewerkersavond, waar ze zich laten verwennen met weer heerlijke
hapjes en drankjes.
Ondertussen is Bokk’nlaand weer veranderd in Albergen en ziet alles er uit alsof er niets geweest is. Aswoensdag is dan voor hen de
dag om alles te overdenken. En vooral…uit te slapen.
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E n ve r g e e t niet,

d e e l n e m e r s:

Opgave voor de optocht
bij Walter Lansink
tel. 0546-442619 of

D e o p t o c ht is
a l c o h o l v rij. Bij
g e b r u ik van alco -

bij José Velthof
tel. 0546-441247.

h o l k u n t u uit de
o p t o c h t verwij d e rd wo rden.

D e mu z ie k ko rp s e n
C o n c o rd ia e n
L e ve n s l u s t s p e l e n
e r we e r fl i n k o p l o s.

en weet wat
nog gezelliger
is: uw huis
versieren

De opt o c h t d u u rt t o t
ca. 17. 0 0 u u r. D a a rn a
bent u va n h a rt e
welkom vo o r e e n n at j e
en een d r o o g j e
bij de p l a at s e l i j ke
uitbat e r s.

De jury gaat rond
11.00 uur beginnen
met de jurering van
de deelnemers

Prins Sjef zal
direkt na de
optocht de
prijzen bekend
maken.
Dit gebeurt o p
het kerkplein.
Hier zullen al l e
prijzen worde n
uitgereikt.

De Wijkprijzen, bestaande uit
minimaal 8 versierde woningen kunnen
kontakt opnemen met Erik Dam.
Tel. 0546-623212. Tussen 10.00 en
11.00 uur komt de jury kijken.

Ni e t ve r geten!
D i t j a a r i s de optocht
o p 1 5 fe b r uari!
H e t s t a rt sein is om

De kinderen krijgen een
presentje in de Geert
Grootestraat! Hoera

1 3 . 3 0 u u r bij de kerk.

En vergeet niet:
Met uw duit kan de
Albergse schooljeugd
en jong nederland
vooruit!

Graag de route
autovrij houden!

De volgende dag,
bij droog weer,
zal de gemeente
weer komen
vegen. Dus aanwonende kunnen
de confetti en
slingers in de
goot vegen!
Da’s handig!

Collage made by Maud VloothuiS
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Molendijk 43

7665 VA Albergen
Tel.: 0546 - 441917
Fax 0546 - 441917
Mob. 0653 - 192894

VOORHUIS
HENGELSPORT
Hengelsport, Dierenspeciaalzaak en Diervoeders

Adres
Postcode
telefoon
@mail
internet

Hoofdstraat 33
7665 AN ALBERGEN
0546 441213
info@voorhuishengelsport.nl
www.voorhuishengelsport.nl
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De familie Drop:

Over Jonge leu,
piraten en noaberplicht

Aan de Schoomaker 3 woont een gezellige, actieve familie:
het gezin Drop. Zogezegd, echt mensen met een gouden
randje. Zo’n familie verdient het om eens een keer in de
schijnwerpers te worden gezet en een aantal uiteenlopende
thema’s aan te snijden. Onze redactie ging op bezoek.
De leden van de familie Drop zijn actief op allerlei gebieden.
Erna was ondermeer leidster van het meisjesteam van de
Tukkers. ‘Echt plezier, geen haantjesgedrag. Puur voor het
voetbal’. Harrie maakt al twaalf jaar deel uit van de Dorpsraad. ‘Hopelijk kunnen we iets betekenen voor de gemeenschap’, is zijn motivatie. Oudste zoon Martijn is website-lid
van de Tukkers. Momenteel, volgens vader, studerend voor
‘computerprogrammeursysteembeheerder’. Mooi woord
voor Scrabble. Jongste zoon Jeroen is een fervent toneelspeler. ‘Een rol spelen, de zaal enthousiast maken, dat is
mooi’ zegt hij.
De carnavalsoptocht is voor hun een mooi jaarlijks terugkerend gebeuren. ´De familie komt hier ´s middags allemaal

Mensen
met een

gouden
randje

thuis, krat bier, traditie, heel gezellig. Tot in de kleine uur-

´koffie of een pilsje?´. Om die tijd is het dus zeker geen

tjes. Daags erna vrij.

pilsje geworden.

Da’s carnaval bie Drop’ zegt Jeroen.

Een aantal jaren is ze dus ook leidster geweest bij de Ejeugd: ´Voetbal is leuk om te doen.’

Erna heeft het als restaurantmedewerkster bij verzorgings-

Was er maar eerder damesvoetbal geweest. Misschien had

huis het Meulenbeld goed naar haar zin. Eigenlijk had ze

Erna dan wel bij FC Twente gespeeld…

liever ín de zorg gewerkt. ´Maar zonder diploma´s is dit

´Ik heb er wel grijs haar van gekregen´, zegt Erna met een

het meest passende werk´ vertelt ze. Het omgaan met de

glimlach, ´want hier thuis, in deze mannenwereld, heb ik

mensen boeit haar. Daarom heeft ze eerder ook gewerkt bij

ook nog veel vrijwilligerswerk gedaan. Misschien dat er een

het welbekende café-restaurant Frááns Marie. Dat onder

keer schoondochters komen om te helpen…´

andere de Twentse taal door haar gesproken kan worden

Jeroen luistert het bedenkelijk aan.

lijkt haar een voordeel. ´Ze kan plat, ja´, zo werd door enkele bewoners de waardering voor haar niet onder stoelen

Het voormalige winkeltje van Frááns Beernd, vóór café-res-

of banken gestoken. Tevens doet ze vrijwilligerswerk voor de

taurant Frááns Marie was hun eerste huis. De geboren en

Eeshof in Tubbergen én voor het verzorgingshuis in Weer-

getogen (en bewogen) Albergernaar heeft tussendoor een

selo. Ook maakt ze, sinds een paar maand, deel uit van de

kortstondig uitstapje van drie jaar gemaakt naar Borne. Al

werkgroep handbal. Hoezo supervrijwilligster?

weer zestien jaar zijn ze terug op hun plek. Jongste zoon

Trouwe supporters

Jeroen volgt voortgezet onderwijs op ´t Nijrees in Almelo.
Dit jaar is het examenjaar. Een perfecte school wordt ge-

Al ruim twintig jaar is men trouwe supporter van zowel de

zegd. Enthousiast vertelt hij over de midweek vakantie naar

hand- als voetbal. Vele thuis- en uitwedstrijden worden

Heimbach in Duitsland. De leerlingen waren toen erg op

bezocht. En de kinderen gingen al mee in de Maxi-Cosi.

zichzelf aangewezen. ´Nog net zelf geen kippen slachten´,

Supporters, in goede en slechte tijden en geen mooi-weer

zegt Harrie gekscherend.

supporters. ´We mogen overal van verliezen, maar niet van

Oudste zoon Martijn maakt deel uit van het Kuierteam.

DSVD´, zegt de geboren Deurningster Erna gekscherend.

Deze uit twaalf vrienden bestaande groep is een gezellige

Oh ja, ze schenkt ook koffie bij de Tukkers. Als jeugdleidster

club. Ze hebben, in tegenstelling tot andere groepen, nog

bij een uitwedstrijd in Enschede gebeurde er een leuk

geen bus. Aangezien ieder lid de leeftijd van achttien jaar

voorval. Om tien uur zaterdagochtend kreeg ze de vraag

bereikt, kan hier binnenkort echter verandering in komen.

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

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

Carnaval
Naar alle festiviteiten van het carnaval gaan ze niet, maar
wel naar de gala-avond. Ieder jaar wordt hier weer naar uitgezien. De ‘Mutsenclub’, de vrouwen van de oud-Prinsen,
krijgen extra aandacht. En rond de Elfde van de Elfde worden ze ook nieuwsgierig, want wie wordt de nieuwe Prins?
Complimenteus is de familie zeker. Van het Bokk’nblad tot
het hofkoor: alles is fantastisch.
Maar van Podinette of Podineur, neen, nooit van gehoord.
Enkele jaren geleden heeft de familie geholpen met het maken van vele pakken voor Aladin. Aan de hand van patronen werd de kleding geknipt. ‘Wat een week: heel mooi die
saamhorigheid in Albergen. Dat valt hier echt op. Ja, ons
hele gezin houdt wel van carnaval.’
De serie ‘Van jonge leu en oale groond’ wordt gewaardeerd
door de familie. Mans is de favoriet van Erna. Jeroen was fan
van Gait. ´Jammer dat hij niet meer meespeelt´. Een heuse
primeur wordt onthuld: aankomend seizoen gaat Harm oet
Riessen ook meespelen in de regiosoap. Hij gaat een ´narrig´ typetje spelen, volgens de fans. Vol verwachting wordt
er naar uitgekeken. Mooi dat er ook iemand meespeelt uit
dit gedeelte van Twente. Erna houdt van series zoals Crime
Scene Investigation. Jeroen somt een hele rits op van series
die ze altijd kijkt. Martijn haalt films van het internet. En als
er dan nog tijd over is kijkt Harrie naar Discovery.
De Enschedese club, FC Twente: heeft de voorkeur van
Erna, maar zij hoopt dat beide clubs hoog eindigen.
Voor het eerste jaar hebben ze twee jaarkaarten. Erna gaat
meestal mee. Overdreven fanatiek is ze niet. ´Elia is de beste´. Harrie is nog niet mee geweest. Jeroen is fan van het
Almelose Heracles. Trainer Heerkes is zijn favoriet. ´Laat ze
Brood aan de eendjes voeren´ grapt hij over de vorige trainer. En: ‘Voorzitter Jan Smit is een perfecte gast´. Hij is hem
onlangs tegengekomen: op de fiets bij McDonalds!

Maar één zender
Harrie ´computert´ veel voor zijn werk. En op zoek naar
leuke informatie, surft hij op internet.
Erna zit op Hyves: ´Leuk om mensen terug te vinden, die je
in dertig jaar niet meer hebt gesproken. Eerst was het best
wel eng. Al die Engelse termen! Gelukkig valt het achteraf
nog wel mee.’
‘Zit Jannes ook op Hyves? Hij moet op bezoek bij het verpleegtehuis, daar is hij ook geliefd.’
De geheime zender is hier onbetwist nummer één, want
hardrock is niet aan de orde. ´Past niet op de radio´ volgens Harrie. ´Er is hier maar één zender´.

Erna heeft vaak lichtelijk heimwee op vakantie. De voorbereiding is het mooiste, dan op vakantie gaan en dan aftellen
om vervolgens weer heerlijk naar huis te gaan. Rome en
Mallorca waren mooi. Kampeervakanties zijn niet aan hun
besteed. ´Kramperen´, zegt Harrie. Neen, dan lekker vakantie in huis: achter het huis onder een mooi afdak. Boekje,
krantje, pilsje, ongedwongen. Oost west, thuis best. Oh ja,
Jeroen wil wel een golfbaan achter het huis.
Harrie zet zich al ruim twaalf jaar in voor de Dorpsraad.
‘Iets te kunnen betekenen voor de gemeenschap’, dat is de
doelstelling. Een multifunctioneel gebouw voor Albergen
staat dan ook hoog op de agenda. Politiek kost nu eenmaal veel tijd. ‘Hij verricht ook op technische vlak hand- en
spandiensten voor iedereen.’ vult Erna aan. Geluidsinstallaties worden geregeld voor onder andere de sportdagen op
school en het Albo-toernooi.

Contrasten in Thailand
Begin 2001 is Harrie met het voormalige elftal tien dagen
naar Thailand geweest. De reden hiervan was een uit de
hand gelopen receptie van politiefunctionaris Jan Kuipers.
Een mooie ervaring was ook het internationale voetbaltoernooi, waaraan ze hebben deelgenomen bij 45 graden
Celsius. ‘Het contrast tussen rijk en arm heeft grote indruk
gemaakt. Gigantische zwembaden op de vijftiende etage,
dure auto’s en daarnaast echte armoede.’
De beroemde Birma-spoorlijn is ook bezocht.
Samen met Martin Hesselink is hij acht jaar leider geweest
bij het vijfde van de Tukkers. Een rugblessure stond een
glansrijke voetbalcarrière in de weg. Een tijdje is hij ook nog
keeper geweest.
Harrie doet de technische dienst bij de Karmelieten in Zenderen. Voor kloosters, verspreid door het hele land, verricht
hij werkzaamheden. Ook renovaties en nieuwbouw stuurt
hij aan. Ten dienste staan van de mensen staat bij hem centraal. ‘Hij treedt nog net niet in’, grapt Erna. Zo’n 25.000
kilometer per jaar rijdt hij per jaar naar de kloosters. ‘De eigen tijdsindeling is het grote voordeel, maar ‘s nachts moet
ik ook bereikbaar zijn. Maar toch: ‘ik kan goan en stoan
woar ak wil. De ´Twentsche sproak´ wordt trouwens ook
gewaardeerd door de paters.’
Dan moet oudste zoon Martijn trainen. ‘Lange onderbroek
en oorwarmers’, geeft Harrie als tip mee.
Tot slot: ‘noaberplicht’ vinden ze belangrijk. En gelukkig
denken ze er in de buurt net zo over. Mensen met een gouden randje: de familie Drop aan de Schoomaker te Albergen.

Dorpsstraat 31 - tel. 0546-631206

Verhuur van professionele audio apparatuur voor o.a.:
-

sport evenementen Binnen / Buiten
Pa installaties voor bands
Party-set voor feesten en partijen

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

-

demo opnamen
re-mastering van bestaande opnamen
cd producties

Verhuur:
Fl.Radewijnsstraat 20
7665 AS Albergen
Tel. 06-25342804
bgg. 0546-441427

Studio:
Dorfstrasse 51
49828 Lage (Duitsland)
NIEUWBOUW & VERB OUW
Bouwmaterialen
/ inrichting / kleding/
Tel. 06-25342804
0049 (0) 9891445

-

Email: info@geelensoundservice.nl

www.geelensoundservice.nl

NIEUWBOUW &
NIEUWBOUW & VERB OUW
VERBOUW
Bouwmaterialen / inrichting / kleding

www.tuincentrumheerdink.nl

W’j neugt oe

Bouwmaterialen
RIKMANSPOEL / inrichting / kleding
ZANDHUISWEG 38
ALBERGEN
Tel: 0546-443088

RIKMANSPOEL
ZANDHUISWEG 38
ALBERGEN
Tel: 0546-443088

Wi’j neugt oe

• Occasions

RIKMANSPOEL
RIKMANSPOEL
ZANDHUISWEG
38
ZANDHUISWEG
38
ALBERGEN
ALBERGEN
Tel: 0546-443088

• Airco service

Tel: 0546-443088

Eenhuistraat 4
7665 PZ Albergen
T. 0546 - 442851
M. 06 - 40918086

• APK keuringsstation

www.autodalhoeven.nl

• Schadetaxatie en herstel

• Onderhoud alle merken

‘Wi’j sprekt
nig alleen
veur oons zelf’
p r o at

Waar zijn ze toch gebleven vroegen we ons regelmatig
af. Waar zijn toch die carnavalsvierders van het eerste
uur? De generatie die ook de eerste
Tukkerstochten liep, de generatie die na de optocht
met hun kinderen naar Morshuis toog om er een mooi
en dorps carnavalsfeest te vieren. De generatie actieve
seniorcarnavalsvierders die later ieder jaar weer present was op de gala-avonden en na de optocht samen
hun feestje vierden bij Morshuis, Miets of Coophuys.

De laatste jaren zagen we ze niet meer. Hoe kan dat
nou? Tijd voor een interview en een mooie gelegenheid
om een borrel met enkelen van hen te drinken in de
nieuwe serre bij Morshuis. Henk en Sien Wolbers en
Gerard en Marietje Assink schoven aan op de barkruk.
De dames eerst nog wat onwennig om zich heen kijkend. Het was immers lang geleden dat ze een borrel
hadden gedronken in het café bij Morshuis. Maar al
gauw doet het spraakwater z’n werk en krijgen we te
horen hoe het carnaval nu wordt beleefd en vooral hoe
het carnaval vroeger werd beleefd.

Nostalgische
herinneringen
aan carnaval
van weleer

Cognac
schoen uit de

Mooie herinneringen gaan over tafel en het is soms lastig
om ze te onderbreken in hun enthousiaste verhalen. Sien en
Henk vertellen hoe ze al carnaval vierden toen de Alberger
Bökke nog niet eens bestonden. Bij Fox in Fleringen. Sien’s
schoenen werden daar ooit vakkundig in de spoelbak gemikt
door Gerard Morshuis. ‘Tja, de schoenen waren toen toch
schoon, dus heb ik verder de cognac uit m’n schoen gedronken’, lacht Sien. Ook later werd er niet alleen carnaval
gevierd in het centrum van Albergen. Ook bij Fraans Marie
en aan ‘’t Fietspad’ bij Elshuis wisten ze het carnaval wel te
vinden samen met de Albergse ondernemers.
Maar toch: de mooiste herinneringen hebben ze aan het
carnavalsfeest na de optochten in het café en de zaal van
Morshuis, samen met de kinderen. Gerard en Marietje sluiten zich hier direct bij aan. Deze middagen waren zo gezellig
dat vele ouders daarna vaak tegelijk met de kinderen naar
bed gingen. ‘Het kiekglas mooi vol!’

Gigantisch veel lol

Gerard en Marietje gingen ooit verkleed als pingpong. ‘Ping
en Pong’ benadrukt Gerard grinnikend. Vanzelf komen ze op
de ‘zittingsavonden’. ‘Met de Kottinkboys waaronder buurman en huisvriend Eef Blankenvoort’, vertelt Gerard, ‘werden jarenlang de gala-avonden bezocht’. ‘En joa, ok met
Snieders Marietje’, vult Marietje aan. Bij ‘Riek van Kottink’
werd er dan na de feesten gegeten. Gigantisch veel lol hadden ze.
Alle vier vertellen ze enthousiast over de gala-avonden van
vroeger. De veente van de Smid, het oude hofkoor, Harry
Scholten en Luuk Steenbeke, Bernard Degger en ‘Monique
van de Krol’ roepen duidelijk nog veel nostalgische herinneringen op. ‘Maar het is ook belangrijk dat er vernieuwing
plaatsvindt’, zo geven ze aan en mede daarom zijn de huidige
gala-avonden ook nog steeds van een hoog gehalte. ‘Alleen
jammer dat er steeds minder mensen van onze leeftijd nog
naar toe gaan’.
Gerard en Marietje zijn vorig jaar nog wel geweest met ‘Pol
Herman en Trees’. De Kottinkboys gaan immers gezamenlijk
al een aantal jaren niet meer. ‘En als er steeds minder van
onze leeftijd gaan dan wordt de animo om zelf te gaan ook
minder.’ Dat is ook wat Henk en Sien hebben ervaren. Ze
waren vroeger met een grote groep steevast van de partij.
‘Brooks Theo en Bennie’, hun vrouwen Marietje en Annie,
‘Pol Herman en Trees’, Tonnie en Truus Demmer en ook Jan
en Truus Wolbers en Bernard en Riet Koopmans hoorden
bij de club trouwe bezoekers van de gala-avond. Maar ook
deze groep kende helaas steeds meer afvallers, waardoor
ook Henk en Sien uiteindelijk zo’n vier jaar geleden afhaakten. ‘Nou ja, het jaar daarop zijn we naar de gala-avond van

de bejaarden geweest’, zegt Sien, ‘en hoewel we daar misschien qua leeftijd wel thuishoren, voelden we ons daar toch
niet helemaal op de plek. We misten met name na die tijd
het feest en de gezelligheid. Door enkele insiders binnen
de carnavalsvereniging werd ook een beetje verbaasd gereageerd’. ‘Wat doot jullie hier, ie mot toch na ’n gewoo’n
oavond’. Maar ja, wie zou er nog mee willen?’

Groot circus

En zo gebeurde het, tot hun spijt, dat ze de laatste drie jaar
niet naar de gala-avonden zijn geweest. ‘Maar als er volk is
van onze leeftijd dan zouden we er best weer heen willen,
want eigenlijk willen we ons nog niet zo oud voelen en aan de
zijlijn staan’. Anderzijds, zo vinden ze, is er wel een beleving
ontstaan dat de jongere garde het heeft overgenomen en de
senioren er niet meer zo bij horen. Ook lijkt het of het carnavalsfeest nu meer een feest is van de jeugd. Met name na de
optocht. Het leek wel of het vroeger meer leefde bij jong en
oud. Toen ging je als gezin na de optocht naar het carnaval
en leek iedereen zich er thuis te voelen. Het hedendaagse
carnaval heeft z’n dorpse karakter verloren. Het is nu meer
een groot circus geworden in een grote tent. In dat opzicht is
er veel veranderd: vroeger feest in het café en nu een heel
circus in de tent. Het kindercarnaval brengt gelukkig nog wel
iets van het dorpse karakter terug, maar toch….

Saam’n op n foto

Hoewel Henk en Sien Marietje en Gerard goed kennen, zijn
ze nooit samen naar het carnaval geweest. Er waren vroeger
veel verschillende groepen in het dorp maar er zijn wel heel
veel connecties en dwarsverbanden, zoveel wordt wel duidelijk. Het dorp is ook niet zo groot, dus ‘oons kent oons’. En
tijdens het interview stijgt het enthousiasme voor het carnaval weer geweldig. ‘Wi’j möt d’r weer hen, wi’j wilt gewoon
nog nig opgef’n’.
Er wordt bedacht dat dit waarschijnlijk ook voor veel andere
generatiegenoten telt en binnen de kortste keren worden
er plannen gesmeed om weer samen naar het carnaval te
gaan. De groep moet weer worden gemobiliseerd. ‘Met ’n
heel spul saam’n op ’n foto, dat zol a mooi wean, want wie
sprekt nig alleen veur oons zelf mar veur ’n heel ’n bult aander’n’, wordt er opgemerkt. En zo is het ook!
Gerard, Marietje, Henk en Sien golden deze middag als
spreekbuis van een groep senioren carnavalsvierders die eigenlijk nog lang niet uitgefeest zijn. Want jong geleerd is oud
gedaan, nietwaar? We hopen dat hun initiatief er toe leidt
dat we dit jaar weer veel oudere carnavalsvierders mogen
begroeten. De groepen van weleer, die weer iets van het
dorpse karakter aan het carnaval kunnen toevoegen. Carnaval: een feest voor jong en oud!

- Voor al uw schadeherstel aan uw:
Auto, bedrijfsauto, oldtimers,
amerikaanse auto’s
Tevens verzorgen wij:
- De schadeafwikkeling met uw
verzekering
- Taxatierapporten
Vervangend vervoer aanwezig
Ook het spuiten van speciale
effect lakken is voor ons geen probleem

Eenhuisstraat 19 - 7665 PZ Albergen - T. 0546 - 442692 - F. 0546 - 442691

op ’ n proatstoal

Afspraak is afspraak
Het begon in 1987 met een ‘vraag uit de losse pols’ van Gait van de Vleerboer. Gait vroeg of
Roy geen oren had naar een plek in de Raad van Elf van de carnavalsvereniging. Zeker, hij was
enorm vereerd met dit verzoek. Doch de ondubbelzinnige mening van zijn vader maakte hem
een tikje onzeker. ‘Carnaval, da’s rook’n, draank en duur’, werd hem vaderlijk toevertrouwd.
Nu, meer dan twintig jaar na dato, kan Roy Asbreuk opgelucht en tevreden terugkijken op de
weloverwogen keuze die hij destijds maakte: ‘Ik ben vanaf dat moment knetter besmet met
het carnavalsvirus’. Dat hij daarmee voor die ene keer de wijze raad van zijn vader in de wind
moest slaan, dat nam hij op de koop toe. Alle reden om deze Bok in deze editie van het
Bokk’nblad eens prinsheerlijk op ’n proatstoal te zetten.

Nadat Roy Asbreuk in 1987 zijn ‘ja-woord’ aan Gait van de Vleerboer had gegeven was het
direct raak. Na in dat jaar zijn debuut te hebben gemaakt als lid van de Raad van Elf, mocht hij
het jaar erop aantreden als Sik van degene aan wie hij zijn lidmaatschap te danken had; inderdaad Gait van de Vleerboer. De heren kenden elkaar als vrijwilligers van de vrijdagavondclub
en wisten wat ze aan elkaar hadden. ‘Strakke regels, heldere afspraken en niemand die het in
zijn hoofd haalde om te verzaken’, blikt Roy Asbreuk genoegzaam terug op die periode. Al met
al zou hij meer dan vijftien jaar lid blijven van de Raad van Elf; zou hij tot twee keer toe als Sik
optreden; raakte hij betrokken bij het Jeugdcarnaval (als voorzitter van het Kindercarnaval) en
was hij mede verantwoordelijk voor de oprichting van dweilorkest La Bella Bok. Nu, na al die
jaren actieve betrokkenheid bij het carnavalsgebeuren in het Bokk’nlaand, is het tijd om een
stapje terug te doen. Een flink aantal van zijn verantwoordelijkheden binnen de vereniging
heeft hij overgedragen aan anderen. Hierdoor heeft hij nu alle kans om de organisatie, het
feest en de toekomst met een onafhankelijke blik en vrije geest te aanschouwen.

Een nadere kennismaking
Roy Asbreuk, inmiddels al weer een flink aantal jaren wonende aan de Mösbrink, zal voor menigeen geen onbekende zijn. Daar waar hij zijn jeugd doorbracht als een veredelde grensbewaker tussen Albergen en Harbrinkhoek, geniet hij nu samen met Erna volop van de opgroeiende
kinderen: Madde (zeven), Sil (vijf) en Helge (drie). Voor wie mocht denken dat zijn woonplaats
nooit ter discussie heeft gestaan, die heeft
het mis. Het had zo maar gekund dat niet
Albergen maar Maastricht of Leeuwarden zijn
woonplaats was geworden. Dat waren namelijk vijf jaar geleden de verhuisopties, nadat
bekend werd dat zijn toenmalige werkgever,
de vliegbasis in Enschede, de poort op slot
zou gaan doen. Aan een periode van vijftien
jaar plezierig werk als timmerman-op-de-luchtbasis, met daarin spectaculaire buitenlandse
trips naar Villafranca en Noorwegen, kwam een einde. Met pijn in zijn hart. En tja, wat dat verhuizen betreft, daarvoor werd maar weer eens vaders raad gevraagd. Met een ‘ie mot wett’n
wa’j nich wilt’ kon hij het doen. En dat was genoeg. Inmiddels is Roy Asbreuk alweer bijna vijf
jaar werkzaam als beheerder van het Kulturhus Hasselo in Hengelo, waar hij elke dag ervaart
hoe belangrijk het werk is, dat door vrijwilligers wordt verricht. Iets wat hij in al die jaren binnen de carnavalsvereniging van nabij heeft mogen ervaren.

Roy Asbreuk

T. 0546 - 458 900

info@art-hoveniers.nl

www.art-hoveniers.nl

BASISSCHOOL

...basis voor de toekomst!

De carnavalsvereniging kent voor deze Bok op ’n proatstoal weinig geheimen. Door zijn lange staat van dienst
heeft hij leren inzien wat er nodig is om een grote vereniging als de Alberger Bökke draaiende te houden. Hij prijst
zich gelukkig met de gedachte dat nieuwe initiatieven een
warm ontvangst kregen bij mensen in zijn omgeving. Zo
blikt hij tevreden terug op alle positieve reacties die er uit
de gemeenschap kwamen, nadat er een nieuw onderdeel
aan het carnavalsprogramma werd toegevoegd: een Heilige Mis ter gelegenheid van de heropening van de residentie. Daarnaast heeft hij altijd intens kunnen genieten,
wanneer iemand binnen de vereniging in staat bleek te
zijn om de spreekwoordelijke puntjes op de ‘i’ te zetten.
Bijvoorbeeld het plaatsen van een bloemetje op het graf
van de overleden leden van de vereniging. Oog hebben
voor elk detail; in de ogen van Roy Asbreuk, het ultieme
bewijs dat alles klopt.

Kindercarnaval
Van alle werkzaamheden die Roy Asbreuk in het verleden
binnen de carnavalsvereniging heeft verricht, kunnen die
voor het Kindercarnaval zeker niet onvermeld blijven. Ooit
stond hij samen met Ben en Ans Klaassen aan de wieg
van dit evenement, dat nu niet meer is weg te denken
uit de carnavalskalender. Twaalf jaar geleden was het Kindercarnaval een kleinschalige festiviteit. Voor toen nog
twee gulden vijftig, kreeg elk kind een mooie roltoeter,
werd er een film gedraaid en was er disco. ‘Met als afsluitend cadeautje een snoepzakje en een leuke gimmick
van een plaatselijke ondernemer. Een succesformule, want
het Kindercarnaval in Albergen blijkt een schot in de roos.
In de doelstelling om dit feest laagdrempelig te houden,
is de organisatie al die jaren ruimschoots geslaagd’, stelt
Roy Asbreuk tevreden vast. Binnenkort is hij weer present,
samen met Erna en de kinderen.

Kritische noot
In de loop van de jaren heeft Roy Asbreuk de wereld zien
veranderen en daarmee ook de carnavalsvereniging. Van
een melancholische ondertoon in zijn betoog lijkt geen
sprake. Wel van een gezonde kritische houding ten opzichte van het reilen en zeilen binnen de vereniging. Het
hoge woord is er uit. Roy Asbreuk is in een aantal op-

Dit carnavalsseizoen zal Roy Asbreuk het carnavalsgebeuren meer dan ooit vanaf de spreekwoordelijke zijlijn gaan
aanschouwen. Samen met zijn Erna, maar ook samen met
zijn kinderen. Bij wie onomstotelijk is komen vast te staan
dat zij alledrie besmet zijn met hetzelfde virus, dat zich
bij Roy Asbreuk voor het eerst in 1987 openbaarde. Een
driewerf Alaaf.

op ’n pr o atstoal

Oog voor detail

zichten teleurgesteld. Hij heeft van nabij ervaren dat de
organisatie niet altijd even strak is. Daar waar voor hem
“afspraak is afspraak” geldt, lijkt dat credo voor steeds
minder mensen te gelden. Dat steekt hem en vindt hij
teleurstellend. Hij vindt dat de vereniging er voor moet
waken afhankelijk te worden van een te kleine kern. Tegelijkertijd klinkt er ook volop enthousiasme door in zijn
betoog: ‘Dat het elk jaar opnieuw een geweldig feest is,
dat het telkens opnieuw weer lukt om alles in beweging
te zetten. Dat zich steeds weer mensen oprichten die oog
hebben voor zelfs de kleinste details’

Ortho-kliniek
De Wieschert

Wij nemen de tijd
voor uw gezondheid
Bel ons op: 0546 – 62 39 62

Lansinksweg 7
7666 NH FLERINGEN
www.orthokliniek.com
De behandeling worden vrijwel door alle
Zorgverzekeraar, geheel of gedeeltelijk vergoed

De showroom
van het ooste
voor tegels & sanitair

Slagerij
Oerbekke
Creëer

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

Tukkerstocht Albergen
Tukkerstocht Albergen 19 19
AprilApril
Loopt u ook mee?
Johannes
Lochemstraat
6 km,van12
km, 1812km,
7665 AM Albergen
Loopt u ook mee?
25
km of 40 km.
0546-441472
6 km, 12 km, 18 km,
Advertentie Tukkerstocht voor het bokkenblad 1/8 pagina.

25 km of 40 km.

Met vriendelijke groet
Erik de Bruijne

De showroom
van
het
oosten
voor tegels & sanitair

CarnavalsSoep
1 rode paprika
1 groene paprika
1 gele paprika
2 bosjes lente-uitjes
2 aardappelen
50 gram boter
50 gram bloem
2 theelepels kerriepoeder
2 liter vleesbouillon
2 blikjes cocktailworstjes
1/8 liter crème fraîche
Zout, peper
3 eetlepels fijngehakte peterselie

* M
 aak de groenten schoon, snijd de paprika’s in piepkleine blokjes, de lenteuitjes met het mooie groen in smalle ringetjes en de aardappelen in blokjes van
1/2 cm.
* Smelt de boter in een grote pan, bak de paprikablokjes en 3/4 van de
uiringetjes in ca. 5 minuten glazig.
* Roer de bloem en de kerriepoeder erdoor laat de roux ca. 2 minuten pruttelen. Voeg al roerende 1/4 liter bouillon erdoor en vervolgens beetje bij beetje
de rest.
* Voeg de aardappelblokjes toe en breng de vloeistof aan de kook; roer af en
toe. Laat de soep ca. 10 minuten zachtjes koken, totdat de blokjes aardappel
gaar zijn.
* Voeg de uitgelekte cocktailworstjes en de crème fraîche toe. Laat de soep
door en door warm worden.
* Breng de soep op smaak met zout en peper. Bestrooi de soep met de achtergehouden lente- uiringetjes en de fijn gehakte peterselie.
Klaar is de soep
Eet smakelijk!

Van schets tot
oplevering

SedeRt 1921
kWaliteit en VakmanSchap
tRaditiOneel bOuWen
cOncuReRende pRijzen
zeeR betROuWbaaR
geWOOn gOed

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

Gewoon goed

OOtmaRSumSeWeg 165, 7665 RX albeRgen
tel: 0546 441248, WWW.SchOlteOpReimeR.nl

Sponsors in de

schijnwerpers
Nieuwe formule

Zonder sponsoring en donateurs heeft het verenigingsleven geen
bestaansrecht meer.Of het nu gaat om een advertentie, een reclamebord of een ruil in goederen.
Bijna geen enkele vereniging kan zich uitsluitend van ledengelden
bedruipen. Het onderhoud aan sportvelden, zaalhuur, muziekinstrumenten of de huur van een tent voor het houden van evenementen;
de kosten rijzen de pan uit. Ook bij onze vereniging is het genereren van sponsoren en leden een ware must.
Zonder hen geen optocht, geen gala en geen Bokk’nblad. Kortom
géén Carnaval.

Volgens de Van
Dale;

Spon’sor (Eng.), m. (-s) hij die de kosten van iets draagt, hij die
financieel steunt, met als tegenprestatie dat het programma of de
club reclame maakt voor de sponsor.
Kortom, dat zijn naam door alle leden van de vereniging positief
wordt uitgedragen.
Bij het Bokk’nblad durven we zelfs nog wel een stap verder te gaan.
Zodra we goederen nodig hebben die ook door onze sponsoren
kunnen worden geleverd, zullen we allereerst een prijsopgave aanvragen bij deze sponsor. Bovendien drukken we onze kerngroepleden met enige regelmaat op het hart niet aan onze sponsoren
voorbij te gaan.
Dit alles heeft te maken met wederzijds respect en waardering.

Dit jaar hebben we een nieuwe formule binnen onze vereniging.
Alle sponsoren kregen een totaalpakket aangeboden. Daaruit
konden ze zelf hun sponsorpakket samenstellen.
Zodra een sponsor het totale pakket afnam, kreeg deze sponsor de
titel “Supersponsor”.
Een Supersponsor doneert een aanzienlijk extra bedrag dat geheel
ten goede komt aan de optocht. Met deze extra bijdrage wil de
Optochtcommissie onder meer het prijzengeld verhogen, waardoor
het voor veel grote praalwagens en grote loopgroepen aantrekkelijker wordt naar Albergen te komen voor de Optocht. Bovendien zal
een gedeelte van het geld worden aangewend om spotjes op radio
en TV bij TV-Oost uit te zenden, waardoor meer bezoekers naar de
optocht zullen komen.
Supersponsor zijn is niet binnen het bereik van elke ondernemer.
Echter: wie het kleien niet eert...
Daarom ook wil de Carnavalsvereniging De Alberger Bökke iedere
sponsor hartelijk danken voor hun inzet en bijdrage. Zoals reeds
gezegd, zonder sponsoren geen Carnaval.

Wel willen wij u even voorstellen aan de Supersponsoren. In het
nieuwe totaalpakket is tevens opgenomen dat de sponsor in kwestie een verstandelijk beperkte of een minder valide persoon mag
uitnodigen om tijdens de optocht mee te rijden op een Carnavalswagen. Deze wagen met genodigden, zal tezamen met de Prins van
De Bokk’nhörnkes en de Alberger Bökke tevens het defilé in de
Hoofdstraat afnemen.

Wij stellen aan u
voor:

Albo Deuren

en Dafne

Eigenaren Bennie Nijhuis en Hennie Lesscher.
Albo is sinds 1983 een groothandel in en
fabrikant van binnen- en buitendeuren.
“Carnaval maakt binnen de Albergse samenleving veel los en kan niet meer worden weggedacht. Het is een vereniging die meewerkt
aan een positieve samenleving”, aldus Bennie
Nijhuis.
Albo heeft Dafne Ubbink (14 jaar) uitgenodigd. De vader van Dafne werkt bij Albo deuren. Dafne woont op de Colckhof in Almelo,
overdag gaat ze naar het KDC de Iemenkorf.
“Carnaval maakt Dafne vrolijk. Ze houdt van
muziek en felle kleuren en ook van lekkere
dingen”, aldus haar vader Wim Ubbink.

Morshuis

en Wilma

Eigenaren Edward en Olga Morshuis.
Het familiebedrijf bestaat al sinds 1860.
Het bedrijf is actief in de horeca in de
meest brede zin van het woord. Catering,
familiefeesten, bruiloften, bedrijfsfeest;
de mogelijkheden zijn enorm. Bovendien
kun je er een lekker pilsje drinken in het
gastvrije café of gezellig buiten op het
terras.
“Toen ze ons vroegen of wij wilden
sponsoren, was eigenlijk onze tegenvraag:
waarom niet? De Carnavalsvereniging heeft
bij ons haar residentie, dus moet je elkaar
waar mogelijk half staan”, aldus Edward.
Wilma van der Aa (48 jaar), werkt bij de
Soweco.
“Wilma is mijn tante en dat maakt het
natuurlijk extra speciaal. Ze kan reuze
genieten van al die mooie wagens en
de bijzonder verklede mensen”, vertelt
Edward.

Bouwbedrijf B&K
Eigenaren Jeroen Bekke & Robin Keemers.
Het bouwbedrijf is in 1998 opgericht en
houdt zich vooral bezig met nieuwbouw,
verbouw en renovatie.
“We zijn Supersponsor geworden omdat
Robin en ik allebei actief zijn binnen het
Carnaval. We zijn echt Carnavals minded.
Het is een mooi gebaar om op deze manier
te proberen de optocht naar een hoger
niveau te brengen. Een echte uitdaging
dus”, zo zegt Jeroen Bekke.
B&K heeft Agnes Luttikhuis (43 jaar)
uitgenodigd. Zowel Jeroen als Robin zijn al
jarenlang buurjongens van Agnes.
Door de week woont Agnes op de Wieken
in Tubbergen. Overdag maakt ze sierlijke
slingers, bakt cake en werkt in de horeca.
In het weekend is ze gezellig thuis bij haar
ouders.“Agnes vindt Carnaval leuk; al
die gekke mensen die verkleed zijn.
Ook geniet ze van de optocht.
Maar wanneer de muziek iets te hard
staat vlucht ze naar binnen en bekijkt
ze de optocht vanuit de woonkamer
bij kennissen”, aldus Robin.

en Agnes

Lucas IT BV

en Ilse

Eigenaren Leon en Arjan Lucas.
Lucas IT houdt zich sinds 1999 bezig met
automatisering, webdesign en telecom.
“Wij willen graag een stimulans zijn in een
actief verenigingsleven. En het is dit keer
een doel naar ons hart. Zeker nu Arjan Sik
is dit jaar willen wij graag een extra steentje bijdragen. Logisch toch!’, aldus Leon.
‘Ilse Wolbers (37 jaar) hebben we uitgenodigd om mee te rijden tijdens de optocht.
Ilse woont bij ons in het noaberschap.
Ilse werkt overdag op het Dagactiviteitencentrum in Tubbergen en vandaar uit is ze
ook werkzaam op de Eeshof en bij ’t Oale
Roadhoes’.
“Ze kan vreselijk genieten van het enorme
feest. Ze krijgt pretoogjes. Ze houdt van
Carnaval”, aldus Riekie, haar moeder.

De Pannenloods
Eigenaar Ben Oude Nijhuis.
De Pannenloods is sinds 1938 een familiebedrijf. Het bedrijf handelt in bouwmaterialen en sierbestrating.
“Ons bedrijf, eigenlijk onze familie, is zeer
betrokken en begaan bij het Carnaval in
Albergen”, aldus Ben.
Ivan oude Nijhuis (27 jaar), is de zoon van
Ben. Overdag werkt hij bij het Dagactiviteitencentrum in Tubbergen en op zaterdag is
hij steevast te vinden bij de Pannenloods
om allerlei werkzaamheden voor zijn
rekening te nemen.
“Wij vinden het geweldig dat Ivan de
optocht nu een keer van heel dichtbij kan
meemaken. Hij houdt namelijk van muziek
en wordt daar gelukkig en vrolijk van. Als
vader vind ik dat zeer belangrijk”, aldus
Ben.

en Ivan

Fraans Marie

en Martijn

Eigenaren sinds 1981 Aloys en Yvonne
Nijhuis.
Bij Café Restaurant Fraans Marie, al meer
dan een eeuw in Albergen, ben je te vinden
wanneer je lekker wilt eten in het sfeervolle
restaurant of een biertje of een kopje koffie
wilt drinken in het gezellige café of op het
terras.
“Toen Walter ons op de hoogte bracht
van de nieuwe sponsorplannen waren we
meteen enthousiast. Het is een goede actie
en een goed doel.”, aldus Yvonne.
Martijn Schepers (24 jaar) werkt overdag
bij de Werkwijzer en gaat een halve dag per
week naar school. Bij Poeliersbedrijf Ten
Velde werkt hij op zaterdag.
“Wij hebben Martijn Schepers uitgenodigd
omdat hij de zoon is van de oude buurjongen van Yvonne: Jan Schepers. Bovendien
komt de familie regelmatig een kopje koffie
drinken.
Het toeval wil dat Martijn op de dag van de
optocht jarig is. Een halve Abraham dus”,
volgens Aloys.
“Ik vind het geweldig dat ik op de wagen
mag. Helemaal te gek. Die dag ben ik jarig
en ik ga er een groot feest van maken”,
aldus een vrolijke Marthijn.

Bij de burgemeester aan tafel...
Grotestraat 39 Tubbergen - Tel 0546-623756
De Driehoek 20 Oldenzaal - Tel 0541-537647

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

DIZZE ADVERTEERDERS
VERDEENT ’N LINTJE
Elk jaar weer vragen we de hulp van de ondernemers. Mensen waar niet alleen wij maar ook zoveel andere
verenigingen telkens weer een beroep op doen. Zoals altijd staan ze ons terzijde. Wij vinden dat grandioos.
Belangeloos stellen zij ons in staat dit bokk’nblad aan u te presenteren door middel van hun advertentie. Maar
daarmee is nog niet alles gezegd. Velen van hun sponsoren ook nog de jaarlijks carnavalsoptocht. Dit jaar hebben vele sponsoren weer diep in hun buidel getast om dit kleurrijke schouwspel te laten plaatsvinden. Daarom
willen we deze sponsoren allemaal hartelijk bedanken voor hun niet te evenaren gulheid.

Super Hoofd Sponsoren
Morshuis Café - Zalencentrum

Figaro Haarmode

B & K Bouwbedrijf

Wissink Schilders

Fraans Marie Café Restaurant

Combibouw – Almelo

Lucas IT

aRt Hoveniers

Albo Deuren bv

Foto studio Frank Visschedijk

Panneloods Bouwmaterialen

Hegeman - Almelo
Super de Boer – Bakkerijk Kamphuis

Bokk’n veur ’n lintje.

Rabobank
Haarman Garage

IBZ Ingenieursburo

Klumpers Installatiebedrijf

RIVO

Tassche Staalbouw

Tijhuis Partyservice

Voortman autobedrijf

Busscher Assurantie kantoor- Harbrinkhoek

Velthof Transport

Elshuis Kuiken Broederij

Haarhuis Bouwbedrijf

Rikmanspoel Shop & Agro / HUBO

Bavo Opleiding

Ten Velde Poelier

Van Mil Wonen – Almelo

Arends Tweewielers

Bambino Kinderopvang

Maurice Oude Geerdink

Broekhuis Autobedrijf

Hofhuis Schoenen – Tubbergen

Marcel Schout Kaashandel

Startravel - Geesteren

Gijs Bekhuis Metaal & Kunststoffen

Combiglas - Geesteren

De Marke Tuincentrum

De Roedel Hondenschool

Pine Apple

Bekhuis Spuitinrichting

It Mundi Internet

Auto Alberink

BouwKONsult

Slagerij Oerbekke

Kemperink Bouwbedrijf

Scholte op Reimer Aannemers

Ter Mors Wonen
Brudas Groente & Fruit

UW INSTALLATEUR VOOR AL UW
TECHNISCHE WERKZAAMHEDEN

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

Giis Bekhuis Metaal & Kunstoffen

ONS
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Daarom mag u van ons
meer verwachten dan

ENSCHEDE

financiële kengetallen.
U kunt rekenen op
praktisch bedrijfsadvies
met oog voor uw personeel en
RIJSSEN

aandacht voor uw eigen
ambities en plannen.
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Zandhuisweg 2b
7665 SH Albergen
T 0546 44 16 71
F 0546 44 23 28

Van carnaval
tot Alberger
Ski-Verein
p r o at

Hoe José Hofhuis
bijna in Griekenland
belandde

Later dan gepland nemen we die avond plaats aan
onze stamgasttafel voor de jaarlijkse borrelproat. De
reden was dat onze gast oud-Prins Jacky Bijen had
beloofd zich te laten vergezellen door iemand uit de
carnavalswereld. Dit werd oud-Sik Bertus Bossink en
hij had gezegd: ‘We kunt d’r wa eerst eentje bie oons
drink’n’. Dat hij geblesseerd was aan zijn oog mocht
de pret totaal niet drukken: ‘Völ plezeer maak’n en völ

bier drink’n, dan komp alles wa good’, lacht Bertus.
We raken al snel in een amusant gesprek dat gepaard
gaat met de nodige lachsalvo’s en mooie anekdotes
want dat is aan beide heren wel toevertrouwd.
Jacky woonde voor zijn komst naar Albergen in Harbrinkhoek. Hij vierde op bescheiden wijze carnaval in
zijn woonplaats en Oldenzaal. Dit veranderde drastisch
toen besloten werd om naar Albergen te verkassen.
‘In het begin dachten we dat de gala-avonden in Albergen voor buitenstaanders niet interessant waren’,
aldus Jacky. Dit bleek een grote misvatting. ‘Het was
gewoon geweldig en we zijn vanaf 2000 dan ook vaste
bezoekers’, blikt de oud-Prins terug. ‘Ik doe al sinds
mijn komst naar Albergen veel voor het verenigings-

Aap uit de mouw

Bertus moest eerst helemaal niets hebben van carnaval. Hij vertelt: ‘Ik dacht: ‘rare ding’n doan en vrouwe’n
veur ’t gat sloan. Dat hoof veur mie nig’. Maar hoe het
loopt, loopt het: Bertus kwam via zwager Harry Oude
Breuil toch bij het carnaval terecht. ‘Harry had mie a
wa ’n half joar an kop zeurt: ik heb ’n probleem’ zo vertelt hij. Bertus dacht aan geldproblemen, huwelijkscrisis of wat dan ook. Totdat de aap uit de mouw kwam bij
toenmalig café Kottink. Ze hadden Harry benaderd om
Prins te worden. Harry wilde dit doen onder één voorwaarde: zwager Bertus moest z’n rechterhand worden.
Zo gezegd, zo gedaan. Bertus heeft van elke seconde
genoten. ‘Harry was een hele goede Prins, ik hoof’n
weinig te doan’.
De samenwerking beviel prima, want ze hebben samen
nog jarenlang opgetreden tijdens de gala-avonden in
de legendarische luchtballon.
Van Jacky willen we weten wat nu het geheim is van
’t buurt versieren. Hun buurt, nabij de Oude Schoolstraat, wist namelijk al enkele keren de hoofdprijs te
winnen. ‘We wonnen enkele jaren geleden al eens de
tweede prijs met, vonden wij, niet al te veel inspanning.
Toen hebben we gezegd. ‘Dan gaan we voor de eerste
prijs’. Dat is inmiddels twee keer gelukt. Legendarisch
was die keer dat we tien kuub zand lieten bezorgen.
Voor de gein hebben we toen een groot bord gemaakt,
waarop stond dat de gemeente het wel op zou ruimen.
Maar de gemeente nam het serieus en we werden gemaand om het direct op te ruimen. Anders zou de gemeente het zelf doen, maar was de rekening voor ons’
vertelt Jacky, die nu nog moet lachen om het voorval.

Connecties

Dan komen we tot de kern van deze avond en vragen
de heren naar het bestaan van een nieuwe vereniging
in Albergen: de Alberger Ski-Verein. Jacky begint: ‘De
Prinsengarde vroeg aan mij om een feest te organiseren. Bertus vertelde mij toen dat ze in 2000 al eens
in Oostenrijk waren geweest. Ik zei: dan gaan we nu
weer, maar dan om te skiën’.
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leven en kwam al snel in het bestuur van de handbal.
Dit zal wel zijn opgevallen, maar ik was wel enigszins
verbaasd, maar ook vereerd, toen ze mij vroegen om
Prins te worden van de Alberger Bökke. Samen met
Sik Sjef Hagel hebben wij in 2006-2007 de scepter
mogen zwaaien over het Bokk’nlaand en hebben daar
nog geen moment spijt van gehad’.

Bertus vult aan ‘Ik ga al meer dan 25
jaar naar Oostenrijk en heb daar de nodige connecties.
Ik heb Jacky gezegd dat ik zou zorgen voor het hotel en
het vervoer en hij voor voldoende deelnemers’.
De eerste keer gingen er vierentwintig carnavalsvierders mee naar de sneeuw. De tweede keer waren dit
er al ruim veertig, inclusief papsleef Gregor Kraayenvanger, die wel mee mocht mits hij zorgde voor belegde broodjes voor het hele gezelschap.
Beide heren krijgen een spontane tinteling in de ogen
waarna de mooiste verhalen worden verteld. ‘De opzet is duidelijk: woensdagmorgen weg, zondagmorgen terug en plaats van bestemming is hotel Lamm
in de plaats Jerzens. Het motto van de reis is: Onwies
lach’n, ma ok völ skiën’ vertelt Jacky. In de bus is meer
dan genoeg alcohol aanwezig en de reis is weliswaar
lang, maar zeer gezellig. Regelmatig wordt er gestopt
en wordt er langs de weg muziek gemaakt met de
trekzak, gedanst en gezongen tot grote verbazing van
heel veel mensen. Bertus lacht en vertelt: ‘Er kwam
ook een Griekse vrachtwagenchauffeur langs die stopte en opmerkte dat er toch wel veel mooie vrouwen
aanwezig waren. Met name de blonde ‘José Hofhuis
beviel hem wel goed. Ik zei toen: Misschien kun je haar
wel kopen’. José werd toen gekeurd en de prijs was
alleszins redelijk: € 190,- Ondanks handjeklap van
echtgenoot Gerard, kwam het niet tot een verkoop en
gingen we weer de bus in’.

Knalgeel skipak

Eenmaal in Oostenrijk bestaat de dagindeling uit een
vast ritme: ontbijten, om 9.00 uur een borrel en dan
gaat iedereen skiën. Hierna wordt er gezamenlijk gegeten en ’s avonds feest gevierd. Of beter gezegd,
après-skieën in de kelder van het hotel. Legendarisch
is het verhaal van de buut van Truus Schlepers en
Miriam Wesselink. Tijdens deze buut wordt teruggeblikt op de voorgaande dagen. Beide heren liggen
dubbel als ze er nog aan terugdenken. Jacky vertelt:
’Je moet je daarbij ook nog eens voorstellen dat de
grote Truus Schlepers in het kleine, knalgele skipak
van Gregor Kraayenvanger was gekropen. Dit had haar
al een paar uur gekost. Je begrijpt wel dat iedereen
zich kapot lachte en we een fantastische avond hebben gehad’.
Het is de bedoeling van de heren om dit elk jaar te
organiseren en voor dit jaar staat de datum al weer
vast: van 25 tot en met 29 maart. Noteer dit in uw
agenda en treedt ook toe tot de exclusieve Alberger
Ski-Verein.
Naast de inspanningen voor de Alberger Ski-Verein
is Jacky ook druk om de Prinsengarde goed voor de
dag te laten komen, tijdens de gala-avonden en is zijn
vrouw Rini inmiddels toegetreden tot de opening-residentie-commissie. Bertus beperkt zich tot het bijwonen
van de opening van de residentie en zorgt voor (groot)
vervoer tijdens de carnavalsperiode.
Wij bedanken de heren hartelijk voor hun bijdrage, zijn
enthousiast geraakt, bekijken onze agenda’s en concluderen dan dat de Alberger Ski-Verein het in 2009
vooralsnog zonder ons moet doen.

Nieuwbouw

Auto
Auto,
&
Motorrijschool.
motorrijschool

Guido Lansink.
Guido
Lansink
De Buizerd
79.
Albergen
7609bc
Almelo
Hoofdstraat 48
Tel 0546815309 0622237306.

www.rijschool-guidolansink.nl
Voor info bel of mail gerust,
Tel 0546815309
info@rijschool-guidolansink.nl
0622237306
Theorieles in Albergen.
www.rijschoolguidolansink.nl

Verbouw

Utiliteitsbouw

Betaalbaar
vakwerk
Nieuwbouw, verbouw en
utiliteitsbouw. Combibouw is
van alle (bouw)markten thuis.

A A N N E M E R S B E D R I J F
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En combineert vakmanschap
met redelijke prijzen. Bel
vrijblijvend 0546 862922

Uw BouwGarant aannemer

www.combibouw-almelo.nl

Uw Warme Bakker
Bakkerij

Albergen tel.: 0546-442588
Geesteren tel.: 0546-631220

HORSTMAN
KUNSTSTOFFEN

HORSTMAN
KUNSTSTOFFEN

snelheid en kwaliteit tegen vriendelijke prijzen

Hulsbrookstraat 7 - 7665 CE Albergen • Tel. 0546 - 442029 - Fax 0546 - 442263 • E-mail: horstman.kunststoffen@wxs.nl

Transpirerende voeten?

JuMar

Bezorgdiensten & Folderverspreiding

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

Binnen één week ben je er vanaf
met speciale voetpoeder
à € 3,40
werkt altijd.
Niet goed geld terug

Gezelligheid
Kaarten,
koken en
winkelen
en soms
een
bruiloft…

bij de dagopvang

De dagopvang voor ouderen is van zeer groot belang. De bezoekers, niet
alleen uit Albergen, brengen drie dagen per week een paar genoeglijke
uurtjes door in het Cultuurhoes. Een reportage.
Op maandag, donderdag en vrijdag is het druk in het Cultuurhoes aan de
Hobergenstraat. Om ongeveer tien uur ’s ochtends komt het taxibusje al
aangereden met de deelnemers van de dagopvang voor ouderen. Langzaam druppelt iedereen binnen en de begeleidsters staan enthousiast
te wachten. Men neemt plaats aan de tafels, die voorzien zijn van een
kaarsje en een bloemetje. Allereerst is er natuurlijk koffie of thee met een
lekkere beschuit of plak koek.

Het wordt al snel duidelijk, dat er een hele gezellige sfeer hangt. De versiering wordt ook aangepast aan het thema waarin gewerkt wordt. Met
Kerst is er een kerstboom, in de herfst de gekleurde bladeren, met Pasen
de kuikens en ga zo maar door. De leidsters van de dagopvang van Erve
Kampboer, de Kolenbranderhof, de Eeshof en het Cultuurhoes zoeken
steeds passende thema’s uit en aan de hand hiervan worden er ook opdrachten uitgedacht of mensen uitgenodigd. Er is al eens een boswachter
langs geweest, de slager heeft al een keer worst gebakken, er is bezoek
geweest van de fysiotherapeut, de apotheker, een accordeonist en zelfs
een vrouwelijke Sinterklaas en Pietervrouw.

foto: Maud VloothuiS

Hilariteit
Elk jaar komen ook de Prins en de Sik met hun Hofdames een bezoek
brengen. Zo wordt er ook carnaval gevierd bij de dagopvang. De leidsters
bedenken steeds weer leuke, actuele en gezellige activiteiten. Onlangs
vond er nog een ‘trouwpartij’ plaats. Leidster Sonja Koopman ging samen met één van de heren even weg om boodschappen te halen. Toen ze
terug kwamen, was alles versierd. Er werd een ‘trouwerij’ nagespeeld. Dit
tot hilariteit van alle aanwezigen.
Naast deze bijzonderheden geniet iedereen ook met volle teugen van het
knutselen, de spelletjes, het af en toe koken of bakken en nog veel meer
leuke bezigheden. Er hoeft niet elke dag gekookt te worden, want het
diner wordt tussen de middag verzorgd door het keukenpersoneel van de
Eeshof. De maaltijden worden opgehaald en gezamenlijk gegeten in het
Cultuurhoes. Volgens iedereen smaakt het voortreffelijk. Eigenlijk lijkt
alles prima te zijn. De gezelligheid, de gemoedelijkheid, de leuke leiding
en de afwisseling om eens met iemand anders te praten. Iedereen is vol
lof over de dagopvang.

Kabelaansluiting
Toch zijn er nog wel enkele wensen, want er staat wel een oude televisie, maar die wordt af en toe gebruikt voor een videoband of een dvd.
Gewoon televisie kijken kan niet, want er is geen kabelaansluiting. Misschien komt er ooit nog eens een Prins in Albergen, die als ‘goede doel’
de dagopvang in Albergen kiest. En dan kan de Raad van Elf de tuin
mooi onderhouden. Want sinds kort is er rondom het Cultuurhoes en de
bibliotheek een mooie tuin aangelegd, maar deze moet ook zo blijven.
Ook wordt er nog een vrijwilligster gezocht die één dag per week wil helpen, want door de bezuinigingen is er telkens maar één leidster aanwezig.
Als er een druk programma is, dan kan ze beroep doen op de ‘vliegende
keep’. Deze persoon kan op de vrij geplande dag, ingezet worden waar
dat nodig is. In Albergen is naast de begeleidsters Elly Oude SteenhofKroeze of Sonja Koopman-Elferink, ook stagiaire Carla Letteboer-Oude
Vrielink aanwezig. Dit is natuurlijk niets te veel, want de groep bestaat
toch uit tien tot veertien personen.
De dagindeling ziet er als volgt uit: allereerst wordt begonnen met een
lekker bakje koffie en daarna wordt er ook aan gymnastiek gedaan. Er
komt geen volleybalnet aan te pas, maar de aanwezige dames en heren
gaan lekker een spelletje volleybal spelen met een ballon en een schuimrubberen slang. Ook kan er op muziek iets worden gedaan, want muziek
zorgt voor gezelligheid en daar houdt men hier bij de dagopvang wel van!
Na de lichamelijke oefeningen wordt er gewandeld, gewinkeld, er worden
spelletjes gedaan en een enkele keer is er een kook- of bakactiviteit. Dan
wordt er soms een appeltaart gebakken of erwtensoep gemaakt. Na een
heerlijke maaltijd kan de afwasploeg het werk doen.

Stuk gemoedelijker
Natuurlijk is er dan gelegenheid om lekker uit te rusten, maar er kan
ook gekaart worden of een potje rummikub worden gespeeld. Dan krijgt
iedereen nog een lekker kopje koffie of thee en na de middag wordt er
weer een leuke activiteit gedaan. Soms komt er een gast op bezoek. Om
16.00 uur staat de taxi weer voor de deur en gaat iedereen weer naar
huis. De meeste mensen komen uit Albergen, maar er zijn ook enkele
bezoekers uit Harbrinkhoek en zelfs uit Almelo. Volgens deze mevrouw
is het in Albergen een stuk gemoedelijker en gezelliger! Laten we het dan
ook bijzonder gezellig houden hier in Albergen. Als we later met z’n allen
gezellig bij elkaar willen zitten, dan wordt het Cultuurhoes vast te klein
en moeten we de dagopvang verplaatsen naar Morshuis (of zou Miets er
dan nog staan?)
Wie weet, wordt dan de leeftijdsgrens wel lager. Maar ja, waar halen we
dan alle vrijwilligers vandaan? Een ding is zeker, bij de dagopvang is het
supergezellig en we hopen voor de bezoekers, dat ze hier nog vaak naar
toe mogen gaan!
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Kinderopvang Bambino/administratie
Weemselerweg 24
7665 TX Albergen
T 0546 - 44 20 85

Jeugdhonk Sportvereniging de Tukkers
T 0546 - 44 19 56

Locatie Harbrinkhoek

Jeugdhonk Voetbalvereniging MVV ‘29
T 0546 - 87 04 03

Trappen - Ramen – Deuren
Diekersweg 9a
7665 VB Albergen
www.lentifa.nl

Tel.: 0546 - 441568
Fax: 0546 – 442076
info@lentifa.nl

Trappen met kwaliteit
Wij maken wat u zoekt!

Locatie Langeveen

Mariaschool/
Gemeenschapsruimte De Gaarf
T 0546 - 68 13 58

Locatie Reutum

Lenferink Albergen

Rabo Kultuurhoes
T 0541 - 67 04 95

Kinderopvang
van
0 tot 13 jaar.

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
van 7.30 uur
tot 18.00 uur.

E info@kinderopvangbambino.nl

www.kinderopvangbambino.nl

Figaro
haarmode

voor dames- en heren

Ootmarsumseweg 173 - Albergen - 0546-441968

Ook voor
Binnen- en buitendeuren
Bezoek onze showroom
Dealer van Weekamp en Albo deuren

Zandhuisweg 37
7665 SH Albergen
0546-442800
www.iska.nl

Professionals in Almelo
Vorm ook een succesvol team met Hegeman Bouwgroep

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

Twentse
gastvrijheid
ten top!
In Bed and Breakfast is het goed toeven

alles, wat de geneugten van de mens ten goede
komt. Zo zijn er Bed and Breakfast accommodaties:
Logeren op de boerderij in dit geval.

Al rijdend door het mooie buitengebied van Albergen komen we tot de ontdekking dat Albergen
helemaal niet zo’n klein dorp is, een prachtige landelijke omgeving heeft met mooie boerderijen en
gesitueerd is in een landschap met typisch Twentse
doorkijkjes.
Je kunt zelfs zien dat de koeien in de weilanden er
blij mee zijn dat ze hier mogen grazen!
Eén van die mooie plekjes bevindt zich aan de
Leemhuisweg. Daar wonen Margriet, Henk, Tessa
en Michelle Huisken. Nadat het gezin een zware
periode, waarin opa werd verzorgd door Margriet,
had afgerond, bedachten zij een plan. Margriet is
namelijk iemand die weet wat ze wil en Henk kan
het verwezenlijken dankzij zijn handigheid. Ook de
dochters Tessa en Michelle steken graag de handen
uit de mouwen, ook al zijn ze nog maar dertien en
tien jaar!
In juni 2007 werden de plannen werkelijkheid: de
ruimte, die beschikbaar was gekomen in de boerderij, werd verbouwd tot een heuse vakantiewoning,
waar complete gezinnen fantastisch kunnen vertoeven.
Het is er echt gezellig en comfortabel: compleet met
twee badkamers, fijne bedden en allerlei andere
faciliteiten. En…een heerlijk verzorgd ontbijt met
het mooiste uitzicht over de weilanden en bossen.

Veel te stil!
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Zoals iedereen wel weet, is er in Albergen altijd wat
te doen. Wat iedereen ook weet, is dat Albergen een
klein dorp lijkt, maar groot is in het bedenken van

De Bokk’nblad reisredacteur nam een kijkje bij
twee van deze gelegenheden. Waar het prachtig,
gezellig en stil is. Te stil, soms…

Zodra de familie Huisken zich aangemeld had bij
Bed and Breakfast Nederland kwamen er al direct
gasten. De meeste mensen melden zich aan via internet en komen overal vandaan: Nederland, Duitsland, Engeland en zelfs Portugal. De gasten kunnen hier zichzelf zijn en tot rust komen. Maar, die
rust is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. Zo is
het voorgekomen dat er gasten waren uit de drukke
Amsterdamse Bijlmermeer. Ze waren aan een beetje
rust toe. Tenminste, dat zeiden ze. Nou, de rust die
zij hier kregen, was een beetje teveel van het goede.
Ze wisten niet waar ze het zoeken moesten: zoveel
rust konden zij niet aan. ‘Veel te stil!’, vonden ze.
Toeristen worden regelmatig afgewisseld door mensen, die voor hun werk een Bed and Breakfast zoeken en dan hier hartelijk ontvangen worden.
De familie Huisken verwacht overigens eerdaags
bezoek van een ‘mystery guest’. Natuurlijk komt
die onaangekondigd. Het gaat er dan om of zij
in aanmerking komen voor de classificatie van ‘4
tulpjes’. Dit kun je vergelijken met de 5-sterren bij
hotels. Bovendien krijgen zij een vermelding op de

site van Bed and Breakfast Nederland.
Margriet vertelt enthousiast over al haar plannen
en ideeën voor het komende jaar, want misschien
blijft het niet alleen bij Bed and Breakfast. Heel
voorzichtig maken we alvast een afspraak voor het
volgende jaar als het nieuwe Bokk’nblad uitkomt,
want Margriet heeft ons zeer nieuwsgierig gemaakt
naar haar toekomstplannen.
Wij bedanken de familie hartelijk voor de gezellige
ontvangst en gaan op weg naar de familie Kerkhof,
waar ook het één en ander te zien en te horen valt.
De familie Kerkhof woont aan de rand van Almelo
in de onmiddellijke nabijheid van de Gravenallee
en het Almelo-Nordhorn kanaal. We worden daar
verwelkomd door Manny en Gerard. Op onze vraag
wat de reden is dat ze gestart zijn met Bed en Breakfast is het antwoord: ‘We wonen hier op zo’n mooie
plek en we hebben de ruimte. Zo is het idee ontstaan om hier gasten te ontvangen.’
Men heeft de beschikking over een huiskamer met
televisie, badkamer en slaapkamer met twee bedden. Buiten hebben de gasten twee zithoekjes: één
waar de morgenzon opkomt en een andere waar
men van de middagzon kan genieten.

Onze start was in juni vorig jaar. De eerste gasten
waren de buurtjes Wesselink, die op eigen verzoek
het verblijf wilden uitproberen. Zij hebben hun fiat
gegeven!’
‘Onze eerste klanten heb ik gewoon van de straat
geplukt’, vertelt Gerard. ‘Ik kwam op een regenachtige avond twee mensen tegen langs het kanaal,
die bepakt en bezakt waren. Toen ik ze mijmerend
rond zag kijken vroeg ik: “Zoekt u iets?” “Ja, wir suchen ein Hotel oder etwas um zu schlafen.“ was het
antwoord. “Kommen sie mit mir,“ heb ik gezegd,
„wir können euch Bed und Breakfast anbieten.“ De
man en de vrouw bleken met de fiets uit Hamburg
te zijn gekomen.’
‘We leggen onze gasten in de watten,’ zegt Manny
’De koelkast is gevuld met bier en frisdrank en er is
fruit en een karafje wijn. Dit hoeven de gasten niet
extra af te rekenen. Bij aankomst verwelkomen we
ze met een kopje koffie.’
Het ontbijt bestaat uit diverse broodjes, Twentse
krentenwegge, kwark met muesli, een eitje, geperste sinaasappels en rijkelijk beleg. Ook kunnen ze
gebruik maken van de kano’s.
Gerard vertelt: ‘We krijgen mensen van diverse pluimage. Een leuk voorval was een jong stel met hun
moeder. Ze hadden een behoorlijke chaos aangericht en ik hoorde lawaai in de douche, toen ik het
ontbijt binnen wilde brengen. Ik kon geen plek op
tafel vinden en zei dat ik over tien minuten weer
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Uit Hamburg

terug zou komen. Na de afgesproken tijd kwam ik
terug en zei de moeder wanhopig: ‘Ze staan nog
met z’n tweeën onder de douche, ik heb van alles
geprobeerd, maar ik kan ze er niet onder vandaan
krijgen!”’

Eva-kostuum
Een andere keer wilde Manny het ontbijt binnen
brengen. Ze was iets eerder dan afgesproken, omdat de deur van de kamer wijd open stond. ‘Toen
ik binnen kwam zag ik de vrouwelijke gast in Evakostuum in de kamer staan. Gelukkig konden we er
beiden om lachen.’
Het leukste vinden Manny en Gerard de contacten
met mensen van verschillende culturen, die bij-

voorbeeld het Twentepad volgen. Er ontstaan dan
vaak interessante gesprekken. Uit het gastenboek
blijkt dat het warme en goede onthaal van de familie Kerkhof erg gewaardeerd wordt. Kortom, de
spreekwoordelijke Twentse gastvrijheid wordt in
onze Bed and Breakfast accommodaties in Albergen
alle eer aangedaan.
P.S.: De familie Kerkhof is lid van de VVV Tubbergen
en is te vinden op: www.BedandBreakfast.nl

De geneugten
van de mens...

Presenteert:
24 Februari

(de dag na rosenmontag)
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Dwaze
Dweil
Dinsdag

K WA L I T E I T

• Deskundig advies gedurende
het hele bouwproces.

• 1 Centraal aanspreekpunt
binnen het bouwbedrijf.

• De keus uit diverse bouwsuggesties
en schetsontwerpen.
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Drie Albergse dames verbleven vorig
jaar een lange periode in Zuid-Afrika
om er vrijwilligerswerk te doen. Een
periode om nooit te vergeten. Een
nieuwe wereld, een andere cultuur
en ook ellende. En toch, ook Hollands met een kopje koffie en een
borrel met kaas. Nou ja, kaas. Een
uitgebreid verslag.
Op een druilerige novembermiddag
schuif ik aan achter de keukentafel
bij Mieke Hulsbeek. Francien Vennegoor en Truus Schlepers zitten al
achter de koffie maar de gastvrouw
is in geen velden of wegen te bekennen. Echtgenoot Fons doet verwoede
opsporingspogingen: ‘Amper terug
en nu al weer de hort op’. Het rustige Zuid-Afrikaanse tempo lijkt al
weer langer geleden dan slechts drie
dagen. ‘We hadden alle zes al jaren
de wens om zoiets te gaan doen’, zo
steekt Francien van wal: ‘We wilden
iets van vrijwilligerswerk in de zorg
gaan doen’. ‘Maar wel in een warm
land’, vult Truus aan. Naast deze
drie Albergse dames maakten Det,
Regien en Hanny deel uit van de

Twentse groep die acht weken vrijwilligerswerk in Zuid-Afrika hebben
verricht. Niet alle vrouwen kenden
elkaar, maar Francien bracht deze
gelijkgestemden bij elkaar. Bij de eerste kennismaking bleek het direct
goed te klikken, een vereiste om als
groep door te gaan. ‘We wilden graag
iets voor mensen betekenen, maar
het zelf ook leuk en gezellig hebben’,
zegt Mieke, inmiddels thuisgekomen.
Vier jaar voorbereiding

Na gedegen vooronderzoek kwam de
keuze uit op Zuid-Afrika. Francien
was er al eens geweest en zij vond
het een mooi land. Tezamen met
Activity International, een uitzendbureau voor vrijwilligers, werden
de plannen gesmeed. De dames zijn
daarbij bepaald niet over één nacht

ijs gegaan want de totale voorbereiding heeft vier jaar geduurd. ‘We
lieten allemaal een gezin achter, ook
daarom hadden we ons goed voorbereid’, zegt Mieke. Zes vrouwen, alle
zes actief in de zorg en allemaal de
vijftig gepasseerd. Een unieke combinatie in dit vrijwilligersgebeuren
waar de gemiddelde leeftijd aanzienlijk lager ligt.

De omschakeling in Zuid-Afrika ging
door de goede voorbereiding heel gemakkelijk. Een totaal andere wereld,
waarbij de grote verschillen tussen
rijk en arm opvallend zijn. ‘We hebben van het nieuws in Nederland
bijna niets meegekregen, maar we
hebben het ook niet gemist’, zegt
Francien. In het vrijwilligershuis in

St. Lucia verblijft de groep met nog
zo’n twintig andere vrijwilligers van
verschillende nationaliteiten, veelal
solisten. De Twentse dames worden
goed ontvangen en opgenomen in
het huis. Dat niet alleen Brabantse
nachten lang zijn, blijkt wel uit het
feit dat deze Tukkers alle avonden
het licht uit doen. Iedere dag wordt
afgesloten met een gezamenlijk glas
wijn en een potje kaarten. Mieke:
‘Dat kun je je toch niet voorstellen,
dat je daar in Nederland tijd voor
hebt?’

Stiekem een stukje kaas

In het vrijwilligershuis wordt voor
de gasten gekookt, gewassen en gepoetst. Na een werkdag bij één van
de projecten hebben de vrijwilligers
de tijd aan zichzelf. Francien: ‘We

hebben veel ellende gezien, maar het
ook erg gezellig gehad. We hadden in
de groep al vier verjaardagen te vieren, maar ook die van de partners
en andere gelegenheden hebben we
gevierd’. Truus: ‘Af en toe gingen we
stiekem een stuk kaas afsnijden in
de keuken, een hapje bij de borrel’.
En Mieke zegt: Cheddarkaas: ‘Eigen-

Stenen gebakken

De middagen zijn de vrouwen op
andere gebieden actief. Zo hebben
ze land ontgonnen, een kerk geschilderd en stenen gebakken. Mieke:
‘Van onze stenen zijn toiletten gebouwd. Mooi om te zien dat met ons
lijk niet eens lekker, maar daar had
het wel wat!’
‘s Avonds wordt ook besproken wat
de dames overdag meemaken. Vijf
dagen in de week werkten ze in verschillende projecten, de ochtenden
vaak op de crèche of in de kliniek.
Francien: ‘De eerste dag vroeg ik mij
af waar ik toch verzeild was geraakt.
Met een truck gewoon ergens afgezet. We wilden van alles veranderen
maar we zijn onszelf wat dat betreft
wel tegengekomen. Gelukkig konden
we de knop snel omzetten’.
Wat de vrouwen opvalt is de zelfstandigheid van de kinderen. Kinderen
van een jaar of vier, die uit zichzelf
en heel bedreven de luier van hun
jongere zusje verschonen. Anderzijds worden de kinderen vaak aan
hun lot overgelaten en hebben ze
veel schrijnende dingen gezien. Grote gezinnen met veel armoede. Erg
veel AIDS en als gevolg daarvan veel
jonge weeskinderen. In de kliniek
wordt gratis hulp geboden. Omdat
het een arm gebied is resulteert het
in lange groepen geduldig wachtenden. Truus: ‘Soms zaten er wel vijftig mensen. Toch kon de dokter dan
uren weg gaan voor wat anders. Stel
je voor dat Hehenkamp dat doet!’

werk zoiets concreet wordt’. Tijdens
de middagprojecten hebben de vrouwen meer contact met de plaatselijke bevolking. De projecten werken
aanstekelijk. Spontaan komen de
dorpelingen meehelpen op het land.

De groente die er verbouwd wordt is
voor de door AIDS verzwakte mensen. Met een goed gevoel kijkt dit
trio terug op het goede werk wat ze
hebben kunnen doen. Truus: ‘Doordat we de reis en het verblijf zelf
hebben bekostigd, hebben we al het
donatiegeld in kunnen zetten voor
de projecten. We hebben dingen kunnen doen waar de mensen daar over
tien jaar nog steeds profijt van hebben’. Francien vult aan: ‘We hebben
lesmateriaal, boekjes en speelgoed
aangeschaft. Met uit het donatiegeld aangeschaft gaas, hebben we de
moestuin eigenhandig afgerasterd.
Nu eten de kippen de kool niet meer

The big five

op’. ‘En’, zo zegt Mieke ‘er loopt nu
nog een voedselpakkettenproject
voor de meest arme gezinnen’.

Het Afrikaanse avontuur krijgt een
vervolg in het Krugerpark, waar ze
van lodge naar lodge reizen en onderweg ‘the big five’ weten te spotten. Naast deze dieren maken ze ook
kennis met minder graag geziene
beestjes. Zo heeft Truus een onaangenaam onderonsje met een slang
en verpulvert Det per ongeluk op
blote voeten een wel heel erg grote

Lekker maar heftig

De werkdagen worden traditioneel
afgesloten met een Hollandse kop
koffie in het dorp. Op zondag wordt
er vaak in een klein tentje gegeten.
Bij graag geziene gasten biedt de
gastheer een aperitief van het huis
aan. En zo de waard is kent men
zijn gasten: deze Afrikaan moet hebben geweten dat hij gasten uit Bokk’nlaand in zijn zaak had toen hij
hen ‘Springbok’ aanbood, een mix
van anijslikeur met amarulla. Lekker maar heftig! ’t Gebruik wil dat
je daarna als een heuse bok met je
handen als horens al springend een
rondedans door de zaak doet. Bij
Truus gaat het op enig moment zo
ver dat zij ’s nachts in haar bed nog
spontaan bokkensprongen doet. Of
zou dat heimwee naar het regeringsjaar van haar Prins Johan zijn?
Na acht weken vrijwilligersprojecten
wordt aan het zestal een indrukwekkend afscheidsfeestje aangeboden.
Voor iedereen is er een eigengemaakt t-shirt en door de kinderen
worden ze enthousiast toegezongen.’

spin. Haar gegil echoot nog steeds in
het park. Na deze ontspannen week
is het zestal helemaal klaar voor de
komst van hun eega’s. Maar liefst
vier van de zes mannen én een zus
van Mieke en Francien komen, om er

samen met de dames een mooie vakantie van te maken. Alle highlights
van Zuid-Afrika worden per camper
aangedaan. De avonden zijn met
mannelijk gezelschap nog steeds erg
gezellig en lang te noemen. Met de
komst van de heren sijpelt er ook Nederlands nieuws in het kamp en dat
wekt natuurlijk nieuwsgierigheid.
Op verzoek van de vakantiegangers
wordt op 7 november per sms de
naam van de nieuwe Jeugdprins en
zijn Sik naar Afrika gezonden. De

dag erna zijn de gedachten nog veel
meer in Albergen. ‘We hadden natuurlijk Johan in ons midden. Dan
leef je nóg meer mee met wat er met
het carnaval gebeurt’, vertelt Francien. Nadat Johan uitgebreid verslag
van de film van zijn aftreden heeft
gedaan, piept wederom een GSM:
Prins Johan’s regeringsjaar is voorbij. Op Prins Sjef en zijn Sik Arjen
wordt een toast uitgebracht. Om drie
uur ’s nachts worden de oudprins en
zijn hofdame wakker van baby gelach. Verward kijken ze elkaar aan.
Hun kroost heeft die leeftijd gehad
en is bovendien niet in de buurt….
Het blijkt geen baby, maar een ringtone: Huub Brand bevestigt de namen van de nieuwe Albergse hoogheden. Rooksignalen hadden beter bij
de afzender gepast.
Na deze onderbreking volgen nog
twee mooie weken in Zuid-Afrika,
waarna eind november ons kikkerlandje weer wordt opgezocht. De dames kijken met een goed en voldaan
gevoel terug op deze bijzondere ervaring. Op de vraag of ze nog eens zo
iets zouden willen, komen drie verschillende antwoorden, maar over
één ding zijn ze het eens: dit was
meer dan de moeite waard!
Salagathle, ofwel: Alaaf!
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Neem je
verkleed mee!!

Natuurlijke kwaliteit

exclusief en duurzaam
Natuurlijk kunnen we elke deur leveren die u vraagt.
En natuurlijk doen we dat met tijdloze kwaliteitsproducten die naadloos aansluiten bij uw identiteit.
Op maat voor u gemaakt natuurlijk. Met zorg
afgewerkt tot in het fijnste detail.
Want zo werkt Albo Deuren : natuurlijk!

Hinvertsweg 24 • 7665 AX Albergen • T 0546 - 44 22 22

F 0546 - 44 17 26 • info@albo nl •

www.albo.nl

Strop voor

c

mutsen
De dames van de mutsenclub zitten niet stil. Twee jaar
geleden werd het idee geboren om een jas van stropdassen te maken. Lekker warm tijdens de Optocht!
In de haast werd een verzamelbus bij Super de Boer
Kamphuis neer gezet en een oproep in het Bokk’nblad
geplaatst. Tot ieders verrassing gaf Albergen massaal
gevolg aan de oproep.
En dat niet alleen. Ook de hoogheid van dat jaar Prins
Herald I met zijn hofhouding gaf gehoor aan de oproep.
Zijn hofdames Monika en Francien hadden uren gespeurd op Marktplaats, met als gevolg een schuifkar vol
‘strop’ voor de mutsen.
Na twee jaar was het dan zover, meer dan 1000 bruikbare stropdassen waren verzameld.
Begin oktober kon er eindelijk begonnen worden met
het patronen raderen, kleurschakeringen samenstellen
en de naaimachines doorsmeren.
Verwoedt werd er met vereende krachten gewerkt en
de huisvlijt meer dan beloond toen de dames tijdens
de Opening van de Residentie de bontgekleurde jassen
showden.
Bewondering, complimenten en een groot applaus viel
de mutsen ten deel.
Allereerst willen de mutsen daarom iedereen die zijn
bijdrage heeft geleverd hartelijk danken voor de steun.
Echter door de jaarlijkse groei van Kerngroepleden,
waardoor dus ook ieder jaar weer nieuwe leden voor de
mutsenclub…… U begrijpt het probleem al.
De mutsen blijven op zoek naar stropdassen.
Vanaf deze week zal de verzamelbus weer bij Super de
Boer Kamphuis worden geplaatst.
Bent u dus tijdens de grote schoonmaak de muizenissen in de kast aan het verjagen en stuit u op een aantal
oude stropdassen…… De mutzen zijn dankbaar voor iedere STROP DONATIE!!

club
Stropjassen
groot succes!

Collage made by Maud VloothuiS

“Alaaf Alberger Bokke,
Liroz heeft net een onwijze partij, carnavalskleding
ingekocht. Dus wil jij dit jaar het middelpunt van
de optocht zijn!
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Maandag van 13.00 – 18.00
e
H jl
Di, Wo, Vr van 09.30 – 18.00
Donderdag van 09.30 – 20.00
bi
Zaterdag van 09.30 – 17.00
Neem dan snel eens een kijkje...”

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

Ootmarsumsestraat 251
7603 AD ALMELO
T. (0546) 49 39 97
E. info@liroz.nl
W. www.liroz.nl

Gratis parkeren.
Extra koopavond:
vrijdag 15-02-2009 tot 20.00 uur.
SPECIAAL VOOR DE ALBERGER BOKKE
10% KORTING OP 15-02-2009 TUSSEN
18.00 UUR EN 20.00 UUR.

Column
door Haas
Kindercarnaval of …?
Carnaval is een feest voor

jong en oud,

wordt gezegd. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat
het kindercarnaval is ‘uitgevonden’. Voor de kinderen
dus. Vooropgesteld, ik ben absoluut geen carnavalsvierder, maar als ik naar de kinderoptocht sta te kijken -wat ik dan wel weer leuk vind- wordt mij meteen
duidelijk dat er heel wat uurtjes in de diverse creaties
zijn gestoken.
En niet alleen door de kinderen zelf! Daar zijn
en

ma

pa

ook erg druk mee geweest. Dus hoezo

kindercarnaval?

Gezinscarnaval! Zo ga ik het voortaan noemen. Terwijl de optocht verder trekt, bedenk
ik me hoe zo’n proces van ‘meedoen aan de kinderoptocht’ ongeveer verloopt. Of zal ik vanaf nu ook
gezinsoptocht zeggen? Laten we dat ook maar doen.
Al is de ‘gezinsoptocht’ in mijn beleving nog steeds
een

ondergeschoven

ietwat

kindje,

waarschijnlijk is hier samen met de

ouders al weken of zelfs maanden van te voren aan
begonnen. Te beginnen met het broeden op een leuk
thema en de kleding. Natuurlijk niet alleen. Met een
groep is dat veel gezelliger.
Onder het genot van ‘een

drankje’

hapje

en een

wordt dan tijdens een ‘vergade-

ring’ samen met de kinderen flink ‘gebrainstormd’.
Op zoek naar het ultieme idee. De kinderen denken
ook nog even mee, maar als elk idee resoluut als ‘niet
leuk’ door de ouders naar de prullenmand wordt verwezen, draait het voor hen al snel uit op samen buiten

spelen en zo blijven de

ouders

alleen achter. En als dan na wat onvermijdelijke, geestverruimde alcoholische versnaperingen het
‘Eureka!’ klinkt, komen de kinderen weer in beeld.
Die moeten het natuurlijk óók wel leuk vinden. Nou
ja, moeten…

moeten…het zou in ieder geval

wel zo mooi zijn. Als ze het niet leuk vinden ligt het
aan hen. De plannen van de ouders worden sowieso
doorgezet.
Oei, of is het

oudercarnaval? Geluk-

kig zijn kinderen snel enthousiast te maken en uiteindelijk gaat iedereen -jong en oud- vrolijk aan de slag.
Er wordt getimmerd, genaaid, geschilderd, gelachen,
gegeten en gedronken. Duidelijk toch een ‘gevalletje
gezinscarnaval’ want er is chips, fris en patat voor de
kinderen. En natuurlijk bier, wijn, bitterballen en de bijbehorende kater voor de ouders. En het eindresultaat
mag er wezen. Ze zijn klaar voor de optocht.
De

gezinsoptocht

zoals ik dus van

plan ben het voortaan te gaan noemen. Maar waarom
noemt iedereen het dan toch kindercarnaval? Terwijl
ik dat overdenk, trekt de optocht voorbij en wordt het
me helemaal duidelijk. Want zie de kinderen eens lopen. Apetrots op ‘hun’ creatie en ‘hun’ idee. Zo trots
als een pauw! Dan is er maar één woord mogelijk.
Kindercarnaval! Dat daarnaast de afgelopen tijd bij
veel ouders ook weer even ‘het kind naar boven is
gekomen’ is een prettige bijkomstigheid en versterkt
mijn besluit dat ik het toch maar bij het oude zal laten.
Lang leve het

KINDERcarnaval!

Gekleurde meningen
in pittoresk Bokk’nlaand
In het doorgaans zo rustige Bokk’nlaand, pittoresk als vanouds en met carnaval oplevend gelijk een grote metropool,
is een onderhuidse vete voelbaar. Het betreft geen politieke
strijd tussen links of rechts, noch is het er één van religieuze aard. Ook heeft het geen geografische achtergrond als
Schooveld contra het Fietspad of ’t Geziet en geschiedkundig kan hier ook al geen oorzaak gevonden worden.
Nee! Deze vete is van een geheel andere orde en heeft betrekking op de edele voetbalsport.
Hoewel er maar één voetbalclub binnen onze Bokk’ngrenzen
bivakkeert, blijkt er een schare fans te zijn die naast hun Tukkersliefde tevens een voorkeur voor een andere club heeft.
Het zijn geen legioenen die Telstar of FC Omniworld adoreren danwel Cambuur een warm hart toedragen, nee, het
betreft hier de twee Twentse profclubs, Heracles Almelo
(SCH) en FC Twente (FCT). In verband met het garanderen
van de integriteit van de supporters en voor de veiligheid van
de redactieleden, zullen we thans enkel de bovengenoemde
afkortingen gebruiken.
In dit kader bedachten onze undercover journalisten namelijk een treffen met beide partijen om ze te vergelijken. Uiteraard werden de supporters afzonderlijk ondervraagd om
ongegeneerde scheld- en schreeuwpartijen te voorkomen.
Het kan bijzonder interessant en erg nuttig voor u zijn om de
verschillen en overeenkomsten tussen beide kampen te kennen. Vandaar dat het tijd is voor een di-da-diepte interview.
Van beide groepen hebben wij een viertal extreme fans uitgenodigd op een geheime locatie en hen een scala aan vragen
voorgelegd. Aan de hand van de antwoorden heeft de redactie een analyse gemaakt van de trouwe aanhangers en daaruit
zijn belangrijke conclusies te trekken.

Overeenkomsten
Hoewel het er op lijkt dat er slechts verschillen bestaan tussen de beide supportersscharen, zijn de overeenkomsten treffend. Deze vinden we vooral op het gebied van staatsinrichting, levensovertuiging, integratie en cultuur.
Voor beide partijen hoeft bijvoorbeeld een afscheiding van
Overijssel als zelfstandige provincie Twente niet. ‘Twente
wordt al vaak genoeg genoemd’, zegt SCH . ‘Mooi laten zo’,
vindt FCT. Religieuze en politieke invloeden wijzen beide
kampen af. Of het nou een katholiek vissersdorp of een
Fries volkslied betreft, het hoort niet thuis in het voetbal.
Verder steekt de term ‘fusie’ beide clubs. De eigen identiteit
staat voorop en Rood Zwart leeft alleen in Delden. Hoewel
Twente al een fusieclub is, zien de supporters niets in een
samengaan. Er zijn nu twee herkenbare streekclubs en een
fusie zou een minne streek zijn en de supporters van streek
maken.
Overeenkomsten zijn ook te vinden in enkele culturele aspecten, of dat nu culinair, kunst of show betreft. Beide
kampen hopen op een Chinees in Albergen. ‘Dan hoef je
niet meer naar Almelo’, zeggen de FCT-ers. ‘Graag zwartwitte pepers in plaats van sambal’, zeggen de SCH-ers. Over
het beroemde balletstuk van Mikhail Fokine, ‘De stervende
zwaan’, zijn beiden het ook al eens. Dit moet je in het theater
zien en niet op het veld. En SCH voegt er aan toe: ‘Hoogmoed komt voor de val’.
Tenslotte is noemenswaardig dat beide kampen een zwak
hebben voor meiden met een rood hart. ‘Een zwart-wit hart
zou te snel afsterven’, volgens FCT. ‘Nee, in een zwart-wit
logo hoort een rood hart’, vindt SCH.

Overeenkomsten zijn mooi; het zijn evenwel de verschillen die pas
echt interessant zijn, want die bepalen uiteindelijk de identiteit van
de clubs. Nou, daar gaat hij dan!
De plannen om het Almelose stadion een kwartslag te draaien,
getuigt volgens SCH van grote slimheid en is meer doordacht dan
zomaar een blok bovenop je stadion te zetten. ‘Daar is lang over
nagedacht, omdat het ook belangrijk is voor de club.’ FCT vraagt
zich daarbij weer heel andere dingen af: ‘Draait de supermarkt ook
een kwartslag met het stadion mee? Lekker belangrijk!’
De invloed van de financiële crisis op sponsors ziet SCH met vertrouwen tegemoet. Als er meer mensen in de problemen komen,
heeft een deurwaarder meer werk. De mensen zullen minder op
vakantie gaan en dat is dan weer een nadeel voor de reisbureaus.
FCT vindt dat van minder belang. De groei van de club zorgt sowieso voor meer geld en een deurwaarder kan niet van een kale
kip plukken. In tijden van recessie wordt er meer bier (Grolsch)
gedronken.
Het uiterlijk van vrouwen vinden beide kampen minder belangrijk. ‘Als ze maar geen pony of een paardenstaart hebben’, vinden
de SCH-ers. ‘Je mag overigens een dame alleen poorten wanneer
ze de benen gespreid heeft en dat heeft het damesteam van FCT
vaak, want paardrijdsters hebben O-benen’, wordt er nog aan toegevoegd. De aanhangers van FCT stellen helemaal geen eisen.
‘Een vrouw kun je ruilen, maar een club niet. Ideale vrouw is geen
kwestie van maten, maar van lekker thuis laten.’
Op het gebied van de Nederlandstalige muziek vindt SCH dat Jan
Smit er bovenuit steekt. FCT heeft het meer op met Marco Borsato en zijn Concerto in Rosso.
Over Calimero en zijn effect hebben de kampen een wel heel uiteenlopende mening. Voor SCH is het een voorbeeld van onoverwinnelijkheid. ‘Calimero krijgt uiteindelijk altijd zijn gelijk en is iedereen te slim af. Dat kan je van paarden uit een serie als ‘my little
pony’ niet zeggen.’ Voor FCT is hij een jaloers tik-ei. Het effect is
dat mensen hem uitlachen. ‘Dat doen wij eigenlijk ook’, grinniken
ze.

Conc
Zoals u hebt gelezen zijn de verschillen significant, terwijl dit
slechts een samenvatting is van de vele vragen die de koppels zijn
voorgelegd. Waar de overeenkomsten nog te benoemen zijn, zijn
de verschillen in opvattingen zeer divers, maar eigenlijk allemaal
terug te voeren op de status en de houding van de club en niet
zozeer op ons dorp.

De logo’s van beide clubs worden besproken. Voor FCT is Het
Steigerend Ros een teken van kracht en lef: ‘Het andere logo bevat een ruit die kapot geschoten is door Arnautovic en Elia.’ Hoe
anders is de reactie van SCH: ‘Een paard steigert als het bang is
en angst heeft. Een paard hoort in de military en niet op een voetbalveld. SCH heeft drie ruiten in het logo. Als er dan eens eentje
kapot is geschoten, hebben we nog enige reserve.’
Over de geschiedenis lopen de meningen ook al sterk uiteen. FCT
stelt dat de behaalde resultaten uit het verleden geen garantie voor
de toekomst bieden. De geschiedenis heeft al voor meer dan genoeg ellende gezorgd. Denk alleen aan die Griekse helden, wat een
drama. ‘Overigens leveren die Griekse helden ons vaak de meeste
punten op’, merkt FCT op. Volgens FCT is een grote historie verder geen garantie voor een echt trouwe supportersschare. Denk
aan de Amstelcup-finale in Rotterdam. ‘Daar liepen enkele vaste
Heracles fans rond.’ Voor SCH is de geschiedenis juist erg belangrijk: ‘Historisch besef en onsterfelijkheid zijn verbonden aan de
echte voetbalclubs. Sommigen denken dat de geschiedenis 44 jaar
geleden begon. Wat een gebrek aan besef!’ Daar komt nog bij dat
de smaak van kampioenschappen bij SCH bekend is. ‘ FCT blijft
zingen: Eenmaal zullen wij de kampioen zijn.’
Op het gebied van geografie brengen beide teams weer enige verschillen te berde. SCH vindt de Alpenspitsen nogal mistig en gehuld in nevel. Een beetje over de top. De Belgische achterhoede
zegt hun meer. Een veel sterkere uitstraling. Voor FCT bestaat
hierover geen onduidelijkheid. Alpenspitsen zijn de top en leggen de lat hoog. De Belgische achterhoede speelt als Brugge, en
Brugge is zee (C) niveau.
Dan als laatste de speelwijze: FCT predikt aanvallend voetbal, zelfs
als Arsenal de tegenstander is. ‘De punt naar achteren is iets voor
Almelo. Die lopen altijd achteruit.’ Voor SCH is speelwijze eenvoudig: ‘ Met je hart spelen. Tactiek, daar maken wij geen punt van.
Dat punt zijn wij gepasseerd.’

lusie
Zowel FC Twente als Heracles Almelo heeft een trouwe aanhang
uit Albergen met ieder een eigen identiteit en een reputatie van een
volksclub. Een aanhang die goed in evenwicht is in ons dorp en
elkaar op ludieke wijze uitdaagt. Beide supportersgroepen hebben
hun eigen kleurrijke figuren, die maar al te graag kleur bekennen.

complete staalconstructies
dak- en gevelbeplating
trap- en hekwerk,
bordessen van industrieel
tot luxe
albergse staalconstructie

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

r.v.s. en aluminium
verwerking
knip- en zetwerk
reparatiewerkzaamheden

Wilt u er nog één? Deze kunt u hem zelf ook van onze site af halen.

Inleveren voor 10 februari 2009 bij basisschool Kadoes
Naam

Groep:

Adres:

Leeftijd:

Schrijvers
correctoren
&
hoofdredactie
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Vervolgens komt het bij de drukker.
Aan de hand van twee drukproeven zijn
er weer kleine correcties. En dan
vervolgens wordt het gedrukt.
U snapt wel. Als schrijver voor het
Bokk’nblad hebt u vooral een gezonde
dosis nieuwsgierigheid en humor nodig.

Contactpersonen:
Marike Masselink
tel. 0546-4422498
Marga Visschedijk
tel. 0546-441110

Plankenkoorts? Geen probleem. De eerste verhalen kunt u altijd schrijven
met een collega schrijver. Dan staat
u er de eerste keer niet alleen voor!

w

nl

Voordat een verhaal geplaatst wordt,
legt het een lange weg af. Allereerst wordt een verhaal geschreven.
Vervolgens wordt het inhoudelijk gecontroleerd door een doorgewinterde
journalist, zodat het voor iedereen
begrijpelijk te lezen is. Daarna komt
het bij een corrector op het bureau.
Deze zet de puntjes op de i. Het Nederlands wordt gecheckt en nog eens
gedubbelcheckt.

Ziet u zich wel als schrijver, omgeven door een gezellige kring van
medeschrijvers en creatievelingen,
kom dan uit de luie stoel. Pak de telefoon en bel. Wij zullen u met open
armen ontvangen. Ook zijn we op zoek
naar een nieuwe hoofdredactie en naar
mensen die de Nederlandse taal goed
machtig zijn, zodat zij de kopij kunnen doorlezen op fouten. Hiervoor het
dito verhaal. Niet langer aarzelen
maar bellen.
						

w

w

e.

Het Bokk’nblad valt
eens per jaar bij
u op de mat. Dik,
informatief en vol
verhalen.

.a
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blm architecten bna

hengelosestraat 221
7521 ac enschede
t
053 482 40 40
f
053 482 40 44
e
i

info@blm-architecten.nl
www.blm-architecten.nl

contactpersoon: jules lucas, architect
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Hoofdstraat 37 Postbus 8 7665 ZG Albergen
Tel 0546 - 449 449

Fax 0546 - 449 448

www.koopman-assurantien.nl

APK
KEURINGSTATION

Bezoek onze site voor occassions

www.autoeerdman.nl
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Reparatie en onderhoud
van
personenwagens,
Reparatie
en onderhoud
lichte
bedrijfswagens
van personenwagens,
en
APKbedrijfswagens
keuringstation.
lichte
en APK keuringstation.
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Assinkshoekweg 7,a
Albergen
n
Telefoon:
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27 27
Assinkshoekweg
7, Albergen
www.garagehaarman.nl
Telefoon: 0546 - 43 27 27
info@garagehaarman.nl
www.garagehaarman.nl
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info@garagehaarman.nl

Garage Haarman wenst u een geweldige carnaval!
Garage Haarman wenst u een geweldige carnaval!

LEUS Opleidingen
Almelo tel.: 0546-861238

Nieuwe procedure

kaartverkoop

voor gala-avonden
van De Alberger Bökke
De gala-avonden van De Alberger Bökke zijn een hoogtepunt in carnavalvierend Twente. En de belangstelling is
altijd zo groot, dat kaarten snel uitverkocht kunnen zijn.
Om een goede en eerlijke verdeling te kunnen garanderen is een nieuwe procedure bedacht. Ingewikkeld? Nou
nee. Het blijft natuurlijk wel carnaval…
De kerngroepleden van de carnavalsvereniging De Alberger Bökke hebben medio november de 1.060 ledenkaarten
weer aan de man gebracht. De € 12,- kostende kaarten
geven het recht op gratis entree van een gala-avond en
alle andere door de carnavalsvereniging te organiseren
activiteiten. Op zondag 1 februari kunnen kaarten voor
de gala-avonden worden gereserveerd c.q. gekocht.

Belangrijke wijzigingen

De procedure rond de verkoop c.q. reservering van kaarten voor de gala-avonden van CV De Alberger Bokke ondergaat enkele belangrijke wijzigingen. Zo kunnen leden
tijdens de kaartverkoop maximaal tien kaarten afhalen.
Hierbij moet de afhaler niet alleen de ledenkaart van zichzelf, maar ook van de andere personen waarvoor hij een
plaats wil reserveren, bij zich hebben. Bovendien is het
niet meer mogelijk lid te worden op de dag van de kaartverkoop. Dit kan tot en met de zaterdag vóór de kaartverkoop (tot 18.00 uur) bij Herald Degger, Oude Schoolstraat
24 (tel. 442693) of Frank Oude Breuil, Ootmarsumseweg
169 a (tel. 06-25194273).

Geen voorreservering

Voor het overige blijft de opzet van de verkoop van de ledenkaarten c.q. het bespreken van plaatsen voor de galaavonden in grote lijnen hetzelfde als vorig jaar. Leden en
kerngroepleden kunnen op zondag 1 februari tussen 09.00
en 10.30 uur in zaal Morshuis kaarten reserveren voor de
gala-avonden. Niet-leden kunnen die dag tussen 10.30 en
11.00 uur in zaal Morshuis kaarten voor de drukbezochte
gala-avonden kopen (als er dan nog kaarten zijn) voor €
10,- per stuk. Hoewel eerst vanaf 09.00 uur kaarten kunnen worden gereserveerd, zal zaal Morshuis vanwege de
te verwachten belangstelling reeds om 06.00 uur open
zijn. Vanaf dat tijdstip krijgt men op volgorde van binnenkomst een nummer, waarmee vanaf 09.00 uur kaarten
kunnen worden afgehaald. Hierbij zal de volgorde van
de eerder die morgen uitgereikte nummers worden aangehouden.

Gala-avonden

Een lid kan maximaal tien plaatsen reserveren, bijvoorbeeld voor een groep, team of buurt, mits hij/zij de ledenkaarten van de andere personen kan laten zien. Tevens
moet de reserveerder een alternatieve avond bekend zijn,
in het geval de avond waarvoor belangstelling bestaat
uitverkocht mocht zijn. Het galamatinee voor ouderen, alleenstaanden en (verstandelijk) gehandicapten met hun
ouders c.q. verzorgers wordt gehouden op zondagmiddag
8 februari, aanvang 13.00 uur (vrije toegang). De galaavonden worden gehouden op vrijdag 6 februari, zaterdag
7 februari, vrijdag 13 februari en zaterdag 14 februari. De
gala-avonden beginnen om precies 20.00 uur. Voor nadere
informatie kan men contact opnemen met coördinator Harrie Rikmanspoel, tel. 0546-827352.

Café-Restaurant

Fraans Marie

Zenderseweg 53
7665 TK Albergen - Tel. 0546 - 441209
info@fraansmarie.nl - www.fraansmarie.nl

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

Creatieve
breinen

met een hoog

nuf-nuf
gehalte

#

Erik Dashorst, Adrie Veenstra, Paul Kuipers, Jeroen Bekke,
Thijs Kemperink, Maikel Olthof, Remi Groothuis, Maarten
Oerbekke en Jannette Lansink. Zij vormen gezamenlijk het
creatieve brein achter het gala. Gerenommeerde personen
die in Bokk’nlaand een zodanige bekendheid genieten dat
een verdere introductie overbodig is. Stuk voor stuk mensen
met een gezonde dosis humor. Het Twentse dialect kennen
ze van haver tot gort en ze beschikken over een hoog ‘nufnuf’gehalte.

Zware opdracht
Gezelligheid staat bij hen hoog in het vaandel. Wellicht is
dit ook wel het belangrijkste ingrediënt in het volbrengen
van de zware opdracht. Hoewel ze het zelf overigens niet als
zwaar ervaren. Velen zijn al vanaf het begin betrokken bij het
gala en als ze goed op dreef zijn hebben ze er absoluut geen
moeite mee het gala te vullen. De club gaat voor originaliteit
en ze maken weinig gebruik van voordrachten van andere
carnavalsverenigingen.
De schrijvers zijn altijd alert op signalen over het wel en wee
in Bokk’nlaand en zijn voortdurend gespitst op leuke anekdotes van onze dorpsgenoten.

Stomen
Ver voor het carnavalseizoen van start gaat, gaan de schrijvers
‘de hei op’ om de grote lijnen uit te zetten voor het naderende
gala. Alhoewel deze club de hei liever verruilt voor de sauna,
alwaar ze het brein goed los stomen en inspiratie opdoen ??
Na de informele heidesessie bekijken de schrijvers waar en
wanneer ze in de periode die volgt gaan vergaderen. Een
strakke agenda wordt aangehouden en bestaat steevast uit
de punten: locatie, aanvangstijdstip, eten en drinken en een
eindtijd die vaak ver na middernacht ligt.
Het moge duidelijk zijn dat de voorpret erg groot is en dat
de schrijversclub veel plezier beleeft aan het uitwerken van
het gala. Hun missie is geslaagd als bezoekers tijdens het gala
buikpijn hebben van het lachen, dolenthousiast zijn en de
volgende dag heel Bokk’nlaand in de ban is van het geweldige gala!

Gala Voorstellingen
Data:
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Vrijdag
Zaterdag

6-2
7-2
8-2
13-2
14-2

20:00 uur
20:00 uur
13:00 uur (bejaarden en gehandicapten)
20:00 uur
20:00 uur

Kaartverkoop
Op zondag 1 februari 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 wordt gestart met de verkoop die op
nummervolgorde zal plaatsvinden. Dit jaar zijn bij de kaartverkoop een aantal wijzigingen doorgevoerd. Alleen leden
kunnen kaarten kopen en per lid kunnen maximaal 10
kaarten gekocht worden. Wel moeten dan alle ledenkaarten
worden meegenomen. Bent u geen lid maar wilt u wel naar
het gala, meld u dan z.s.m. aan voor zaterdag 30 januari bij:
Frank Oude Breuil 06-25 19 42 73 of Herald Degger 054644 26 93. Niet-leden kunnen die dag tussen 10.30 en 11.00
uur in zaal Morshuis kaarten voor de drukbezochte galaavonden kopen (als er dan nog kaarten zijn) voor
€ 10,- per stuk.

#

Dit kleurrijke artikel wijden we aan een zeer select gezelschap dat veel affiniteit heeft met het wel en wee in ons
Bokk’nlaand.Deze club haalt werkelijk alles uit de kast om u
met carnaval een gezellige avond te bezorgen. We hebben het
over de schrijvers van het gala.
Tijd voor een nadere kennismaking met deze vooraanstaande Alberger Bokk’n.

#

Gezelligheid, heidesessies
en vergaderen tot in de late
uurtjes!

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

Het is tijd voor de Rabobank.

www.rabobank.nl

Collage made by Maud VloothuiS

Enschede - Tubbergen - Almelo - Rijssen - Oldenzaal

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

www.studio-sport.nl

PEC 25 Adv Transporama NL
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Onze mogelijkheden zijn vrijwel onbegrensd.
Pecocar is specialist in sandwich oplossingen voor de carrosseriebouwer.
Graag ontwikkelen wij uw specifieke producten in de vorm van panelen,
bewerkingen, bouwpakketten, casco opbouwen, units, vormdelen, profielen
en onderdelen.
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Gijs Droste is sinds juli 2007 fulltime voetbaltrainer bij Soccer Centers in Somerset in de Verenigde
Staten. Dat maakt hem tot ‘onze man
in de USA’. Als buitengewoon correspondent en carnavalsliefhebber levert hij jaarlijks zijn bijdrage aan
het Bokk’n Blad. Dit keer over een
Amerikaanse vorm van carnaval.
Een heerlijke herfstmiddag halverwege oktober. Achteroverleunend in
onze zonovergoten achtertuin neem
ik nog maar eens een slok van mijn
geïmporteerde flesje Grolsch. Ik ben
groot investeerder in onze Twentse

bierbrouwer. Een weloverwogen beslissing gezien het feit dat vele Amerikaanse bedrijven zich momenteel op de
rand van de afgrond begeven. Ondertussen
staat vanavond het laatste debat tussen
de twee presidentskandidaten gepland.
Beiden blijven bezig de bevolking alle
goeds te beloven, maar het lijkt erop
dat de kandidaat-wereldleiders vechten
om wie de rommel, die Bush achterlaat,
mag opruimen. Je gaat je bijna afvragen
of die ambitieuze, altijd werkende hamburgereters nog wel tijd en geld hebben
om zo nu en dan volledig uit hun dak te
gaan… Vieren ze daar in Amerika eigenlijk wel carnaval?! Lees en oordeel!
Nadat ik u vorig jaar een stukje ontstaansgeschiedenis van Amerika heb bijgebracht en u heb voorgesteld aan de
admiraal der oceanen, Columbus, denk ik
dat de tijd is aangebroken om te schrijven over het echte carnaval in Amerika.
Ik schreef in 2008 over de Amerikaanse
cowboys en indianen, maar moet na het
vieren van Halloween toch terugkomen op
mijn kledingverwachtingen. Halloween in
Amerika bestaat namelijk niet enkel uit
kinderen die zingend langs de deuren
gaan om hun zakken te vullen met lekkernijen. Halloween is het feest van de
horrorfilms, enge kostuums en pompoenen.
Hier zal de ‘welke straat is het mooist
versierd’-strijd waarschijnlijk niet
worden gewonnen door de Oude Schoolstraat. Vele huizen worden tijdens Halloween omgetoverd tot griezelige verlaten villa’s, omringd met pompoenen en
bewaakt door spoken en dracula’s. Daarentegen vieren Amerikaanse studenten
Halloween zoals wij carnaval vieren in
Nederland: gek verkleed en veel drank.
Het enige dat hier ontbreekt, is de polonaise!
Een polonaise die ik ook graag wil lopen met mijn favoriete team hier. Ik
bezet namelijk nog steeds zes dagen per
week de (kunst)graslanden van New Jersey en train daarbij zes verschillende
teams. Eén van deze teams train ik drie
keer per week en coach ik op zondagen.
We spelen voor het eerst op een groot
veld en er wordt bij vlagen erg goed
voetbal gespeeld. Als beloning daarvoor
spelen wij over twee weken de kampioenswedstrijd. Een heerlijke afsluiting van
het seizoen, waarin ik naast het voetbal
ook ontzettend veel leuke mensen heb
leren kennen. Gastvrije mensen die me

uitnodigen om te komen eten en me meenemen naar feestjes en sportwedstrijden.
Het leven en werken hier bevalt nog erg
goed, daarom heb ik besloten om tot de
zomer van 2009 te blijven. En dan, na
twee jaar New Jersey wordt het hoog tijd
om terug te keren naar ‘t Bokk’nlaand.
Terwijl ik het laatste groene flesje terugplaats in het sixpack, besef ik dat
het nu wel snel koud en donker wordt buiten. Tijd om er een eind aan te maken.
De Halloween-verlichting bij de buren
begint te branden en de meeste Amerikanen zullen zich snel klaarmaken om te
gaan slapen. Morgen moet er weer harder
gewerkt worden dan collegae, moeten kinderen het weer beter doen op school dan
hun klasgenoten en natuurlijk uitblinken in hun sport. En dat terwijl sommigen in de tussentijd worden vetgemest
met suikergoed en vette hamburgers. Het
licht gaat uit in het land dat met de
uitspraak ‘second place are the first losers’ nog maar eens bevestigt dat alleen
de besten belangrijk zijn. Amerikanen
zoeken hun bed op, terwijl in Nederland
de eerste zonnestralen doorbreken. Het
is bijna de Elfde van de Elfde, wie zou
dit jaar over het Bokk’nlaand mogen regeren? Het wachten is tot die eer mij
ooit te beurt valt. Dan is mijn door de
Amerikanen geïnspireerde lijfspreuk in
ieder geval bekend: ‘Veurop in de polonaise, want a’j tweede bint, bi’j ‘n
eers’n döl!’
Afsluitend iets dat ik nog steeds niet
in het Engels kan vertalen…
Een driewerf Alaaf!
Gijs Droste
www.gijsdroste.nl

Plesmanweg 14, Postbus 358, 7600 AJ Almelo
Telefoon 0546-488588 e-mail: info@jterhorst.nl
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Nieuwbouw
Verbouw
Onderhoud
Renovatie
Restauratie
Machinaal timmerwerk

In polonaise naar Kachelhuis Keemers!

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

Een telefonische

wandeling door Albergen:

Aan ons de eer om de Albergse versie van
de Giel-mobiel door ons mooie dorp te
laten circuleren! Voor de mensen die niet
weten wat dit precies inhoudt, even een
korte uitleg. We hebben een mobiele telefoon, genaamd ‘de Bokmobiel’ aan een
willekeurig persoon uit Albergen gegeven.
Vervolgens namen wij contact op met deze
telefoon en kregen dus een voor ons onbekend persoon aan de lijn. Met deze persoon hebben we een gesprekje gevoerd
en een interview afgenomen. Na dit hele
gebeuren werd de persoon verzocht de telefoon door te geven aan een andere willekeurige Bok uit Albergen. En dit herhaalde
zich steeds opnieuw. Op deze manier hebben we dus kriskras door Albergen allerlei
mensen gesproken.
Mogen we even aan u voorstellen:

mijn man en twee kinderen.

5. Woon je je hele leven
al in Albergen? Zo niet,
hoe lang woon je hier
al? Nee, ik ben import.

Annemarie

1. Wie ben je? Rianne
Meijer 2. Hoe oud ben
je? 41 jaar 3. Waar woon
je? Ik woon aan de Dijnsel.
4. Wat is je woonsituatie? Ik woon daar met

Ik woon hier nu zestien

6. Wat vind je van
Albergen? Bevalt me erg
jaar.

Rianne

kijken en meteen werd mij deze telefoon in handen

1. Wie ben je? Annemarie Stroot 2. Hoe oud ben
je? 36 jaar. 3. Waar woon je? Ik woon aan de Dijnsel
32 in Albergen. 4. Wat is je woonsituatie? Ik woon
daar met mijn man en twee kinderen. 5. Woon je
je hele leven al in Albergen? Zo niet, hoe lang
woon je hier al? Nee, ik heb eerder altijd in Almelo

gedrukt. Geen idee waarom en wat ik er mee moest

gewoond en woon nu al verscheidene jaren in Alber-

in eerste instantie! Ik vind het wel erg leuk om hem

in huis als moeder van twee jongens.

6. Wat vind je van Albergen? Ik ga hier nooit
meer weg!!! Dat zegt genoeg toch! 7. Wat is je relatie
tot degene van wie je deze mobiel hebt gekregen? Rianne is mijn buurvrouw, waar ik net op de
koffie was. 8. Hoe ziet je dagelijks leven er uit? Ik

9. Wat zijn je hobby’s? Naar de sportschool gaan

ben moeder van twee dochters en heb dus een drukke

met mijn buurvrouw Annemarie, gezellig borrelen doe

huishouding. Daarnaast werk ik parttime bij Tijhuis

goed! Aangezien ik hier al
zestien jaar ben gebleven….

7. Wat is je relatie tot
degene van wie je deze mobiel hebt gekregen?
Ik kwam voor het eerst in mijn leven een keer voetbal

te krijgen.

8. Hoe ziet je dagelijks leven er uit?

Ik werk tweeënhalve dag op het secretariaat van een
verzorgingstehuis. En de grootste baan heb ik natuurlijk

ik ook graag, uitgaan en als ik tijd heb lees ik.

10. Hoe

gen.

deurwaarders.

9. Wat zijn je hobby’s? Sporten met

sta je tegenover carnaval? Ik kijk ieder jaar wel de

Rianne, lezen, winkelen, fietsen en ik ben coach van

optocht, maar verder heb ik eigenlijk niks met carnaval.

het volleybalteam van mijn dochter.

11. Wie denk je dat dit jaar Prins en Sik worden van Bokk’nlaand? Ik heb echt geen idee!

tegenover carnaval? Erg leuk! We gaan altijd naar

10. Hoe sta je

het gala en het kindercarnaval. Helaas zit het naar de

11. Wie denk
je dat dit jaar Prins en Sik worden van Bokk’nlaand? Prins: Raymond Pouwels Sik: Arnold Bekhuis
kroeg gaan er voor ons niet meer zo in.

Hahahahahaha!

vrouw Yvonne en twee kinderen Lars en

5. Woon je je hele leven al in
Albergen? Zo niet, hoe lang woon je

Niek.

Ben

1. Wie ben je? Ben Haarhuis 2. Hoe oud ben je?
45 jaar 3. Waar woon je? Ik woon aan de Kemnaweg
6 in Albergen. 4. Wat is je woonsituatie? We wonen daar met ons gezin: mijn

hier al? Ik woon mijn hele leven al hier, mijn vrouw
is geïmmigreerd vanuit Harbrinkhoek. 6. Wat vind je
van Albergen? Ik vind Albergen echt superleuk! Het
enige wat ik momenteel erg jammer vind, is dat wanneer ik met mijn zoons een rondje fiets we geen ijsje
meer kunnen halen bij Miets. Gelukkig heeft Morshuis

7. Wat
is je relatie tot degene van wie je deze mobiel
hebt gekregen? Mijn zoons zitten bij de kinderen
van Annemarie in de klas. 8. Hoe ziet je dagelijks
leven er uit? Ik werk bij Voskamp in het magazijn. Ik
dit met de ijscokar toch een beetje opgelost.

doe daar de planning van de vrachtwagens, het in- en
uitladen. Aangezien we buitenaf wonen, heb ik ge-

Rudi

noeg te doen in de tuin en groententuin. Ook hebben
we schapen, kippen en een konijn van de kinderen.
En ik ben nog jeugdleider van Tukkers F6 en vind het
dus ook erg leuk om met de jongens te voetballen.

9.

Wat zijn je hobby’s? Zie punt 8 Dagelijks leven! Mijn
leven is een grote hobby! 10. Hoe sta je tegenover
carnaval? Twintig jaar geleden hebben we met de
kameraden een carnavalswagen gemaakt, dat was erg
leuk! Eigenlijk ben ik altijd al dol geweest op carnaval
en heb het veel gevierd. Helaas ben ik de afgelopen
jaren niet geweest. Hopelijk gaan we dit jaar wel weer!

11. Wie denk je dat dit jaar Prins en Sik worden van Bokk’nlaand? Lekkere vraag… Prins:
Jeroen Bekke. Deze jongen kan namelijk goed van het
woord en aangezien we dit jaar sleuteldorp zijn, komt
dit wel goed van pas. Ik kan er geen Sik bij bedenken
helaas. En dan wou ik nog even dit kwijt: Ik vond het
erg leuk om deze mobiel te krijgen! Zo kom ik ook nog
eens in het Bokk’nblad!

1. Wie ben je? Ik ben Rudi Beld 2. Hoe oud ben
je? 40 jaar. 3. Waar woon je? Ik woon aan de Vleerboersweg 20. 4. Wat is je woonsituatie? Ik woon
hier samen met mijn vrouw Patricia en onze zoon Jop.

5. Woon je je hele leven al in Albergen? Zo niet,
hoe lang woon je hier al? Ja, ik woon hier mijn
hele leven al. Geboren en getogen aan de Vleerboersweg.

6. Wat vind je van Albergen? Een mooi

dorp. Vooral de evenementen die het dorp organiseert.
Bijvoorbeeld: de volksfeesten, het carnaval en de Tuk-

Wat is je relatie tot degene van wie
je deze mobiel hebt gekregen? We zijn samen leider
van team F6 van RKSV de Tukkers. 8. Hoe ziet je dagelijks leven er uit? Overdag werk ik als automonkerstocht. 7.

teur en daarnaast ben ik dus leider van F6 van de Tuk-

9. Wat zijn je hobby’s? Mijn grootste hobby is
voetbal en natuurlijk het begeleiden van F6. 10. Hoe
sta je tegenover carnaval? De gala-avonden vind ik
kers.

het mooist, daar bezoek ik er altijd wel eentje van. We
gaan ook altijd naar de optocht kijken. Verder vier ik
geen carnaval.

11. Wie denk je dat dit jaar Prins en Sik worden van Bokk’nlaand? Prins: Wilfried Voortman Sik:
Arnold Bekhuis

aan de Vleerboersweg 18a.

4. Wat is je woonsituatie? Daar woon ik samen
met mijn vrouw en onze
vier kinderen. Twee jongens (15 en 7 jaar) en twee

5.
Woon je je hele leven
al in Albergen? Zo niet,
hoe lang woon je hier
al? Ja, ik woon m’n hele leven al op dezelfde plek. 6.
Wat vind je van Alber-

Raymond

1. Wie ben je? Ben
van der Aa 2. Hoe oud
ben je? Ik ben 46 jaar. 3.
Waar woon je? Ik woon

meisjes (15 en 10 jaar).

Ben

1. Wie ben je? Raymond Pouwels 2. Hoe oud ben
je? 38 jaar, ik ben vandaag jarig! 3. Waar woon je? Ik

gen? Het dorp is niet te groot, maar ook niet te klein.

woon aan de Brandrietweg, tussen Almelo en Albergen.

Ik ken er ook veel mensen. En natuurlijk springen de

4. Wat is je woonsituatie? Ik woon daar met mijn

7. Wat
is je relatie tot degene van wie je deze mobiel
hebt gekregen? Het is mijn buurman. 8. Hoe ziet
je dagelijks leven er uit? Ik breng mijn dagen door
tussen de koeien en de varkens op onze boerderij. 9.
Wat zijn je hobby’s? Werken in de tuin is een hobby

vrouw Janet en twee kinderen Stef van elf en Tom van

feesten als het volksfeest en het carnaval er uit.

van mij. Voor eventuele andere hobby’s gun ik mezelf
geen tijd.

10. Hoe sta je tegenover carnaval? Ik

5. Woon je je hele leven al in Albergen? Zo
niet, hoe lang woon je hier al? Ja, maar eigenlijk
acht.

is dit niet helemaal Albergen meer. We hebben ons huis
in Albergen verhuurd en door Poppink ben ik met onze
boerderij in aanraking gekomen en die hebben we gepacht.

6. Wat vind je van Albergen? Een prachtig

mooi dorp! In ieder dorp is wel eens iets wat minder

vind het een mooi feest, alleen de laatste jaren komt

positief is, maar hier zegt iedereen tenminste nog ‘hallo’

er bij ons helaas niet zoveel van. We zijn al een aantal

tegen elkaar en dat vind ik supermooi!

11. Wie denk
je dat dit jaar Prins en Sik worden van Bokk’nlaand? Prins: Gijs Bekhuis Sik: Rinaldo Kerkhof

regelmatig met hem in contact kom via mijn werk bij

jaren niet meer naar het gala geweest.

7. Wat is je
relatie tot degene van wie je deze mobiel hebt
gekregen? Mijn relatie met Ben van der Aa is dat ik
Poppink. Toevallig kwam ik hem vandaag tegen en hij
gaf me de telefoon en zei: ‘Regel het maar!’.

8. Hoe

ziet je dagelijks leven er uit? Ik ben bedrijfsleider
bij Poppink. Het is een erg hectische baan omdat we
niet op vaste tijdstippen werken. Soms beginnen we
al om kwart over zes tot zo lang als het duurt… Ook
hebben we thuis nog 175 koeien. Mijn vrouw runt deze
boerderij en waar ik bij kan springen, spring ik bij.

9.

Wat zijn je hobby’s? Werken bij ons op de boerderij,
in drukke tijden kan ik dan mooi mijn hoofd legen. 10.
Hoe sta je tegenover carnaval?
Ik vind carnaval erg leuk. 11. Wie denk je dat dit
jaar Prins en Sik worden van Bokk’nlaand?
Ik zou het niet weten! Ben zelf niet benaderd. hahaha.
(red.: Misschien een tip voor volgend jaar?)

Ronny

1. Wie ben je? Ik ben Emiel Stroot 2. Hoe oud ben
je? zeventien jaar. 3. Waar woon je? Ik woon aan de
Looweg 4. 4. Wat is je woonsituatie? We wonen
met z’n zessen. Mijn ouders, twee broers en een zusje.

5. Woon je je hele leven al
in Albergen? Zo niet, hoe lang woon je hier al?
Ja, ik woon mijn hele leven al in dit huis. 6. Wat vind
je van Albergen? Het is niet te groot, veel bekenden.

En dat is erg gezellig!

En natuurlijk mooie feesten, zoals het volksfeest en ‘de

1. Wie ben je? Ronny Stroot 2. Hoe oud ben je?
39. 3. Waar woon je? Ik woon aan de Dijnsel 32.
4. Wat is je woonsituatie? Met mijn vrouw Annemarie en onze twee kinderen. 5. Woon je je hele
leven al in Albergen? Zo niet, hoe lang woon
je hier al? Ja, ik woon hier mijn hele leven al! 6.
Wat vind je van Albergen? Leuk natuurlijk! Anders
woonde ik hier niet meer. 7. Wat is je relatie tot
degene van wie je deze mobiel hebt gekregen?

7. Wat is je relatie tot degene
van wie je deze mobiel hebt gekregen? Hij is mijn
Peetoom. 8. Hoe ziet je dagelijks leven er uit? Ik

Het is een goede vriend, kameraad en oud-buurman

doen en aan de brommer te sleutelen.

waar ik nog steeds veel mee om ga. Erg toevallig dat ik

tegenover carnaval? Ik vind het een hartstikke leuk

de telefoon heb gekregen, omdat mijn vrouw Anne-

feest. Ik ga altijd de optocht kijken en na die tijd naar

marie de bokmobiel ook al heeft gehad!

8. Hoe ziet

nacht van Albergen’.

werk vier dagen per week bij installatiebedrijf Klumpers
in Albergen en ik ga één dag per week naar school. Op
zaterdag werk ik bij Reekers. Zaterdagavond zit ik in de
keet met de kameraden en zondag is mijn rustdag.

9.

Wat zijn je hobby’s? Ik fitness één keer per week, ik
bezorg kranten, ik vind het leuk iets met kameraden te

10. Hoe sta je

het feest bij Morshuis. Ook ga ik altijd één avond naar

je dagelijks leven er uit? Ik ben keukenmonteur bij
‘Oude Booyink’ keukens. 9. Wat zijn je hobby’s?

11. Wie denk je dat
dit jaar Prins en Sik worden van Bokk’nlaand?

Tuinieren, squashen met Ben Meijer en voorheen zat

Prins: Hugo Morshuis Sik: Hans Stroot (mijn pa)

het gala met de kameraden.

ik altijd bij klootschieten, maar met de kinderen wordt
dat momenteel wat teveel.

Emiel

10. Hoe sta je tegenover

carnaval? Wij gaan altijd naar het kindercarnaval,
naar het gala en tijdens de optocht is altijd de hele
familie aanwezig. Ik zorg dat er een partytent is en dan

11. Wie denk je dat
dit jaar Prins en Sik worden van Bokk’nlaand?
maken we ons eigen feestje.

Prins: Hugo Morshuis Sik: Hans Stroot. Dit omdat het
boezemvrienden zijn en het is een gezellig koppel dat
houdt van gezelligheid.

1. Wie ben je? Bennie Lucas 2. Hoe oud ben je?
61 jaar. 3. Waar woon je? Ik woon aan de Venmoat
in Albergen. 4. Wat is je woonsituatie? Ik woon
er samen met mijn vrouw Marian en een hondenzoon

5. Woon je je hele leven al in Albergen?
Zo niet, hoe lang woon je hier al? Ja, bevalt me
Biko.

perfect anders waren we al

6.
Wat vind je van Albergen? Een supermooi dorp,
er is hier veel bedrijvigheid
en er wordt altijd van alles
georganiseerd. Ik heb ontzettend veel respect voor
alle vrijwilligers die dit alles

7. Wat
is je relatie tot degene
van wie je deze mobiel
hebt gekregen? Ik heb

op poten zetten.

Bennie

Harry

lang weer weggeweest.

hem gekregen van Emiel.

hoe lang woon je hier al? Nee, ik ben hier twintig

Wij knappen samen oude

jaar geleden komen wonen. Ik ben geboren in Boekelo

8. Hoe ziet
je dagelijks leven er uit?

en toen ik verkering met Ria kreeg hebben we eerst vijf

brommers op.

jaar in Borne gewoond. Pas daarna zijn we naar Alber-

’s Ochtends breng ik eerst Marian weg naar haar werk.

gen gekomen.6.

Daarna ga ik op mijn dooie gemak even de hond uit

Albergen een mooi rustig dorp. Ons kent ons en dat is

laten met de fiets. Dan ga ik met mijn hobby’s bezig en

erg gezellig. Op straat heb je ook veel aanspraak. Toen

ik spreek ook geregeld af met mensen om een bakkie

ik hier ben komen wonen, beviel het me direct goed, ik

te doen. Ik zit nu drie jaar in de VUT en daarvoor heb

heb vooral door de voetbal veel mensen leren kennen.

ik 33 jaar bij de gemeente gewerkt.

En Ria komt uit Albergen, dus via haar leer je dan na-

9. Wat zijn je

hobby’s? Ik heb een jaarkaart van FC Twente al sinds
de club opgericht is. Ik ga dus naar alle thuiswedstrijden en naar de UEFA-cup. Ik houd ook van autosport.
We kruisjassen regelmatig met de buurt.

Wat vind je van Albergen? Ik vind

10. Hoe sta

7. Wat is je relatie
tot degene van wie je deze mobiel hebt gekregen? Bennie Lucas is mijn buurman. 8. Hoe ziet je
dagelijks leven er uit? Ik werk in de bouw, elke

tuurlijk ook snel mensen kennen.

je tegenover carnaval? Ik vind carnaval helemaal

dag om zeven uur weg. Na het werk doe ik altijd veel

super! In het verleden hebben we een eigen carnavals-

klusjes in en om het huis.

vereniging gehad, maar door omstandigheden is deze

Mijn allergrootste hobby is voetbal, helaas kan ik door

opgeheven. Ik ga altijd naar het gala en we kijken de

allerlei lichamelijke problemen en pijntjes zelf niet meer

optocht.

actief deelnemen aan deze geweldige sport. Een andere

11. Wie denk je dat dit jaar Prins en Sik worden van Bokk’nlaand? Moeilijk, moeilijk… Prins:

hobby van mij is kleinere meubels maken, dit doe ik

Johan Lubbers

te doen, maar het moet wel binnen de perken blijven.

Sik: Wim Benerink. En ik heb zelfs ook nog een lijf-

10. Hoe sta je tegenover carnaval? Carnaval in

spreuk: ‘Ik had toch wel graag gehad dat er een VUT

Albergen krijgt erg veel aandacht! Het leeft ontzettend

horloge werd uitgevonden, want de tijd is heel anders

binnen het dorp. Zelf vier ik niet zoveel carnaval meer.

wanneer je in de VUT bent dan wanneer je werkt.’

We gaan naar het gala en kijken de optocht, maar dan

9. Wat zijn je hobby’s?

dan bij ons in de garage. Klussen vind ik ook leuk om

houdt het wel op. Vroeger waren we echte carnavalsvierders, mede doordat Ria één van de dansmariekes

11. Wie denk je dat dit
jaar Prins en Sik worden van Bokk’nlaand? Elk
was van de Alberger Bökke.

1. Wie ben je? Ik ben Harry Grondman 2. Hoe
oud ben je? 54 jaar 3.Waar woon je? Ik woon
aan de Venmoat 11. 4. Wat is je woonsituatie? Ik

jaar heb ik wel een idee, maar ik heb het altijd mis!

woon hier samen met mijn vrouw Ria, zij is dit jaar
vijftig geworden, en onze dochter Aafke van 18 jaar.

Woon je je hele leven al in Albergen? Zo niet,

5.

www.brudas.nl

VERKOOP VAN NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO'S, ONDERHOUD EN REPARTIE
VAN ALLE MERKEN, AIRCO SERVICE, A.P.K. KEURINGSSTATION

GROTE En kleine CONTAINERS
VOOR ALLE SOORTEN AFVAL EN PUIN
OPSLAGCONTAINERS • LAADVLOEREN
LEVERING VAN ZAND, GROND, GRIND
En GEBROKEN PUIN
tel: 0546-441247 e-mail: info@velthof.nl

Multi WiSH
de fun fop en feestshop
extra koopZONDAGEN
1, 8 en 15 februari

de bleek 20 - 7622 lj borne - 074-2665577 - 06-34195606

info@multiwish.nl - www.multiwish.nl
Plattelandswinkel & S.V.R. minicamping - boerderij - vakantiewoningen
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Veel producten vers; o.a. bio-eieren - eigengemaakte scharrelroom (advocaat)
kippenvlees - boerenzuivel (kaas, boter, yoghurt, karnemelk) - boerenijs
biologische groenten en fruit - eigengemaakte jams.

Open: do
vr
zat.

: 13.30 - 18.00 uur
: 09.00 - 18.00 uur
: 09.00 - 15.00 uur

Fam. Lansink, Markgravenweg 5,
Albergen/Harbrinkhoek. Tel. 0546-442545

www.deboderie.nl
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Huub Brand
06-55390576
info@bavo.nu

- BHV
- VCA
- Intern transport
- Ri&E
- ADR
- Verreiker
- Hoogwerker

Marieke

Blankenvoort:

Duizendste

lid van de

Alberger Bökke

Eindelijk was het dan zover. Na jaren van ledenaanwas kon het duizendste lid worden ingeschreven in de boeken. Marieke Blankenvoort.
Uit Tubbergen nog wel!
Vier jaar geleden werd Marieke door haar Arjan meegesleept naar Albergen en inmiddels
zijn ze hun droompaleisje aan het bouwen. Ons
duizendste lid Marieke Blankenvoort komt oorspronkelijk uit Tubbergen. Daar hing ze voor
het eerst de beest uit met vriendinnen tijdens
carnaval en daar probeert ze nu nog de nodige driepunters te scoren bij de Perik Jumpers.
Marieke is lid geworden van de Alberger Bökke
om meer mensen te leren kennen in Albergen.
Ook is ze, omdat haar vriend Arjan lid is van de
Raad van Elf, half lid van de mutsenclub. ‘Maar’,
zegt ze: ‘zo vaak heb ik de hoed nog niet op.’
Overigens: het is eigenlijk een foutje dat 26-jarige het duizendste lid is. ‘Ik ben al een klein
jaartje lid, maar volgens mij hebben we te laat
betaald’, lacht Marieke. Eerlijkheid verdient in
dit geval dus een extra pluim.
Ons duizendste lid is enorm maatschappelijk
betrokken. Ze is gezinsvoogd en dat betekent
werken binnen een gedwongen kader. ‘Je bent
niet altijd even populair, maar je weet waar je
het voor doet.’ Voor de rest is Marieke op dit
moment druk met de bouw en heeft ze alles op
een lager pitje gezet. ‘Ik kan niet wachten tot
het huis klaar is.’

Ben Groothuis tel: 06-23 21 98 14

Heerlijk huis.
Mijn Groothuis.

ingsVerwarm anaf
v
n
te
s
o
k
p/m*
€ 33,-

Groothuis Woningbouw bouwt riante vrijstaande woningen
en tweekappers. Met een enorme keuze in uiteenlopende
bouwtypen. Opvallend door uitgekiende architectuur en
sterke prijs-kwaliteitverhouding. Duurzaam door perfect
materiaalgebruik. Energiezuinig door een excellent
isolatieniveau. Met GIW-garantie. Dàt is een Groothuis.
Vraag naar onze nieuwe serie extra ruime
vrijstaande woningen.

*conform NEN5128 voor standaard woningtype.

www.groothuis.nl

Tel. (0546) 48 00 00

Onderscheiden met het keurmerk:

Jonker

Lars Wessels, elf jaar – groep 8 – Meester Remco

Sikke Kadoes
Lotte Hulskotte, elf jaar – groep 8 – Meester Coen

SikkeLotte

C a r n ava l

Wat vind je van carnaval?

‘Leuk, je mag je mooi verkleden. Ik vind het ook leuk dat ik dit jaar een
ander pak aan mag omdat ik Sikke ben.’

Wat vind je ervan dat je Sikke bent?

‘Heel leuk, je mag op de wagen. En als het feest in de hal is, dan is het ook
wel heel leuk dat je Sikke bent.’

Hoe ga je verkleed?

‘Als ik geen Sikke was geworden dan zou ik als punk gaan. Er gaan er wel
meer als punk, maar we doen het niet samen. We hebben het er wel soms
over met vriendinnen om samen iets te doen maar daar is nog niets van
gekomen.’

Wat vind je van de grote optocht in Albergen?

‘Soms ben ik jarig met de optocht, dat is heel leuk. Dan komt er veel familie op visite en sommigen zijn ook verkleed. Dan kijken we met elkaar naar
de optocht en daarna vieren we mijn verjaardag. Als ik niet jarig ben kijken
we ook altijd wel naar de optocht.’

Zou je later Prinses van de Alberger Bökke willen worden?
‘Weet ik niet, daar heb ik nog niet echt over nagedacht.’

Wat vind je van het carnaval op Kadoes?
‘Heel leuk, vooral het feest in de hal ’s middags!’

op Kadoes:

Jonker
Lars
Wat vind je van carnaval?

‘Heel leuk, beetje verkleed en feest op school.’

Wat vind je ervan dat je Jonker bent?

‘Leuk, je mag van alles doen zei, meester Rik. ‘Vooral op de wagen lijkt me
leuk.’

Hoe ga je verkleed?

‘Als ik geen Jonker was, dan zou ik mijn boerenpakje aandoen samen met
Sten.’

Wat vind je van de optocht?

‘Dat is altijd leuk, we gaan altijd met de hele familie kijken. Ik vind de
wagens leuker dan de mensen die meelopen. Maar de mensen zijn wel
grappig.’

Zou je later Prins van de Alberger Bökke willen
worden?
‘Ja, dat zou ik wel willen over een tijdje…’

Wat vind je van het carnaval op Kadoes?
‘Leuk, beetje polonaise doen… Ik vind het ook leuk dat de grote Prins
komt en anderen van de grote carnaval. Anders zijn er alleen mensen van
school.’

ieder jaar willen we het weer
weten! Hoe wordt het carnaval
beleefd op Kadoes? Hoe gaan de
leerkrachten verkleed? Dit keer
meester Coen en juf Annemarie.
Naam: Meester Coen
Groep 8
Woonplaats : Geesteren
Naam: Juf Annemarie
Groep: Intern begeleidster
Woonplaats: Saasveld

Hoe lang zijn jullie al werkzaam bij
Kadoes?

Zijn jullie ook actief binnen een carnavalsvereniging?

Coen: ‘Vier jaar.’

Coen: ‘Ja, ik zit bij het peleton in Geesteren. Ik help bij

Annemarie: ‘Alweer achttien jaar.’

het bouwen van de wagen en loop mee in de optochten.’

Wat betekent carnaval voor jullie?

Annemarie: ‘Nee, ik zit niet bij een carnavalsvereniging.
Wel thuis, daar houden we ook een optocht!’

Coen: ‘Verkleden, gek doen en bier drinken.’
Annemarie: ’Verkleden en de optocht kijken, maar alleen

Gaan jullie wel eens naar de gala?

in Albergen.’

Coen: ‘Ik ga alleen naar de gala in Geesteren. In Alber-

Hoe gaan jullie verkleed? Gekocht of
zelfgemaakt?
Coen: ‘Ik weet nog niet hoe ik verkleed ga, dat is nog een
verrassing. Ik doe mee in de optocht in Geesteren en
trek dus aan wat de hele loopgroep aandoet.’
Annemarie: ‘De pakken zijn gekocht. Ik heb een piratenpak, pippipak en een clownspak. Dit jaar ga ik denk ik
weer voor het piratenpak.’

Wat vinden jullie de leukste carnavalshit?
Coen: ‘Schnappie!’
Annemarie: ‘Er staat een paard in de gang, Willempie,
Grote bloemkolen.’

Wie van de leraren gaat het leukst verkleed met carnaval op school?
Coen:: ‘Juf Marieke is een leuke heks en Juf Ilona als
grasmat.’
Annemarie: ‘Meester Theo, alle jaren dat ik werkzaam
ben op Kadoes ging hij hetzelfde verkleed. Ik weet niet
precies hoe zijn pak eruitziet, maar volgens mij met
een papegaaitje op zijn schouder. Helaas is hij er nu op
vrijdag nooit meer.’

Gaan jullie ook naar de optocht kijken
in Albergen? Of lopen jullie zelf mee?
Coen:: ‘Ik loop mee met de optocht in Albergen met een
grote loopgroep uit Geesteren.’
Annemarie: ‘Ik heb een jaar meegelopen in Albergen
met het wereldrecord. Maar verder niet, ik ga wel elk
jaar kijken.’

gen niet, maar als we gratis kaartjes aangeboden krijgen,
zal ik zeker eens gaan kijken in Albergen!’
Annemarie: ‘Ik ga niet naar de gala, verder sluit ik me
helemaal aan bij Coen!’

weten alles over carnaval:
foto’s: Maud Vloothuis

‘Carnaval? Dat is één
grote trekkerrace!’
Hoe denken die dreumesen van Kadoes over het carnaval? Uw
redactie ging ze het weer vragen voor deze jaarlijkse rubriek. Het
resultaat: opmerkelijke antwoorden en verrassende ervaringen.

Marije Ter Braak
Groep 4
Juffrouw Corine en Chantal

We vragen Marije hoe, volgens haar, het carnaval is ontstaan? Marije
weet niet zo goed wat ze hier op moet zeggen, maar heeft toch een
antwoord: ‘Omdat mensen het zo leuk vinden om gek verkleed te
gaan en het leuk vinden om carnaval te vieren. Alle mensen doen gek
en staan op grote wagens.’
Marije ging vorig jaar verkleed als dokter. Dit jaar wil ze graag weer
verkleed als dokter. Prinses carnaval zou Marije niet graag willen
worden. Marije houdt niet zo van prinsessen. Maar… ze wil wel
graag op de wagen staan.
Marije heeft nog nooit meegedaan in de optocht, wel gaat ze elk jaar
samen met papa en mama kijken naar alle grote wagens en verklede
mensen. Ze vindt dit erg leuk! Marije zou geen dansmarieke willen
worden, maar ze weet eigenlijk niet goed wat dat is. Al met al heeft
Marije veel zin in het carnaval dit jaar!

Yorick Huiskes
Groep 6
Juf Marieke en Josine
Yorick vindt carnaval erg leuk. Vooral omdat hij zich die dag mag verkleden. Carnaval staat voor hem in het teken van wagens, de grote
optocht, gekke kleren aandoen, spuiten met confettibussen en je
haren in alle kleuren spuiten. Eén grote feestdag dus. Het carnaval
op school vindt Yorick altijd heel erg leuk! Yorick gaat dit jaar verkleed als cowboy of ridder. Hij heeft nog nooit meegelopen in de
grote optocht, maar ook dit jaar gaat hij gezellig kijken met zijn familie naar de optocht. Yorick heeft ook nog nooit in een Raad van Elf
gezeten, maar wil dit ooit wel heel graag. Op de vraag: ‘Hoe carnaval
is ontstaan?’ gaan we terug in de tijd. De tijd van soldaten, ridders,
piraten en cowboys. ‘Mensen in Nederland vonden dit zo gek, dat ze
zich daarom zo gingen verkleden’, volgens Yorick. Natuurlijk houdt
hij erg van carnaval en is hij er voor dit jaar als ridder of cowboy
helemaal klaar voor!

Hessel Lansink
Groep 1
Juf Marja
Hessel vindt de juf erg leuk. Ook carnaval vindt Hessel heel mooi.
Carnaval betekent voor Hessel één groot feest op de straat, trekkers die overal vandaan komen, grote wagens en gekke mensen die
verkleed gaan. Hessel gaat dit jaar verkleed als piraat, vorig jaar was
hij dit ook. Hessel zou meedoen met de optocht vorig jaar, maar was
te laat en kon daarom niet meer meedoen. Hij wilde graag mee op
de trekker. Hessel gaat dit jaar met papa en mama naar de optocht
kijken. Hessel ziet de carnaval toch iets anders dan anderen: Hes-

aan de schooloptocht. Carnaval viert hij samen met zijn vriendjes
maar papa en mama gaan ook naar de optocht kijken. Kortom… het
gaat helemaal goed komen met Wouts carnavalsjaar!!

Knud Brookhuis
Groep 3
Juffrouw Kim
Als Knud binnenkomt straalt het enthousiasme er vanaf. Toen we
vroegen of hij vaker carnaval viert, bevestigt hij dit met een volmondig ja, want hij vindt het een erg leuk feest. Alleen toen hij in groep
2 zat moest hij met die lange optocht meelopen en dat vond hij maar
niks. Knud ging vorig jaar verkleed als een gevaarlijke piraat, maar
hoe hij dit jaar gaat weet hij nog niet. Op de vraag wat hij het leukst

sel denkt dat het een trekkerrace is. Er zijn zoveel trekkers die
van allemaal uit verschillende straten komen, dat het gewoon één
grote race is! Aldus Hessel. Op de vraag of Hessel Prins carnaval
wil worden twijfelt hij toch een beetje. Uiteindelijk wil hij dit toch
liever niet. Het liefst wil hij elk jaar ridder zijn, want die zijn toch
het stoerst!

Wout Blankenvoort
Groep 2
Jufvrouw Karin
Wat doe je met carnaval? Wout weet eerst niet goed wat hij moet
antwoorden, maar weet ons toch te vertellen dat iedereen zich met
carnaval moet verkleden. Wout gaat dit jaar verkleed als indiaan of
cowboy. Hij zou zelf geen Sik of Jonker willen worden maar vindt het
wel erg leuk om naar de optocht te kijken. Wout doet zelfs ook mee

aan carnaval vindt, kan Knud geen antwoord geven. Hij vindt alles
eigenlijk wel leuk. Knud denkt dat hij dit jaar wel meegaat doen aan
de optocht. Hij heeft er ontzettend veel zin in!

Ties Geurtse
Groep 7
Juffrouw Judith

Julian Hofhuis
Groep 5
Meester Frans

Is meester Frans nog een beetje lief? Dat is de eerste vraag die wij
stellen. Na een beetje aandringen wordt er geantwoord dat meester
Frans een echte grappenmaker is. Julian viert carnaval op school
en hij gaat bij de grote optocht kijken. Hij gaat dit jaar verkleed
als soldaat wat hij vorig jaar ook al was. Julian zou wel graag in de
Raad van Elf willen. Dat lijkt hem echt gaaf, maar er moet nog geloot worden, dus moet hij nog afwachten of hij er bij zit. Julian gaat
samen met zijn vriendjes misschien nog een carnavalswagen maken
en dan wordt het een kawawagen. Een kawawagen, daar hebben wij
nog nooit van gehoord, dus we vragen Julian om te vertellen wat het
precies is. Kawa is een fietsmerk en alle vriendjes hebben een fiets
van dit merk. Dus daarom een kawawagen! Als Julian wat groter is
zou hij ook best Prins carnaval willen worden bij de grote carnaval.
Voor Julian kan het feest beginnen.

Wat vind je van carnaval? Ties antwoordt op deze vraag dat carnaval
een heel mooi feest is. Vorig jaar was Ties verkleed als punk, maar
dit jaar gaat hij als zwerver. Hij gaat helemaal alleen verkleed en ze
doen niet samen met de vriendjes allemaal hetzelfde aan. Ties zou
zelf ook wel Sik of Jonker willen worden als hij volgend jaar in groep
8 zit. Met de schooloptocht wil hij wel meedoen, maar de grote carnavalsoptocht gaat hij alleen vanaf de kant bekijken. Als we vragen
of Ties later bij de grote carnaval wil, zegt hij dat hij dat niet wil.
Carnaval vindt hij wel leuk om te vieren, maar zo fanatiek is hij nog
niet. Maar wij denken: ‘wat niet is, kan nog komen…’

Tijdens de optocht
hebben wij een tent
voor 400 personen
op de parkeerplaats

LEVERANCIER
VAN
KEUKENS, INBOUWAPPARATUUR,
KRANEN EN ACCESOIRES
GOEDKOPER DAN OP INTERNET

Ootmarsumseweg 7665 SE Albergen
Tel. 0546-441350
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Tukkersfeesten
U komt toch ook!!

VLEERWEG 6
7665 RE ALBERGEN
0546-443064
www.KEUKENZORG.NL
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www.ad-fontem.nl

U heeft bouwplannen
maar loopt vast in het
woud van regelgeving?
Ad Fontem Juridisch Bouwadvies BV helpt u op de juiste weg door overheidsland,
en wel met uw wens in het achterhoofd en op de voor u meest voordelige manier!
Of het nu gaat om aanvragen om bouwvergunning, (vermoeden van) planschade,
vrijstellingsprocedures, ontwikkelingsmogelijkheden van percelen grond, reconstructiebeleid, rood voor rood regeling, onteigening of ondersteuning bij bezwaar
en beroep, Ad Fontem is voor u het juiste adres.

Ad Fontem Juridisch Bouwadvies BV
Hoofdstraat 43 | 7625 PB Zenderen | T 074 255 70 20
info@ad-fontem.nl | www.ad-fontem.nl

Altijd ondernemerszin!
Samen voor succes
accountants belastingadviseurs
Ernst Machstraat 6, Nijverdal
telefoon 0548 61 33 61
e-mail nijverdal@jonglaan.nl
Julianastraat 16, Tubbergen
telefoon 0546 62 25 25
e-mail tubbergen@jonglaan.nl

www.jonglaan.nl

Het
groot
Albergs
Het
naar
g r o odet
volksonderzoek

Albergs

Van onenightstand tot
kunstgras:
Vorig jaar is er een start gemaakt met een onderzoek naar
de gemiddelde Albergenaar. Om de representativiteit hiervan te waarborgen vervolgen we het onderzoek dit jaar
met nieuwe, verfrissende en actuele onderwerpen. Door
middel van een enquête op de site van de Alberger Bökke
kon de Albergenaar zijn voorkeuren op onze vragen aangeven. Gezien de overweldigende respons van 230 reacties,
waarin alle leeftijdscategorieën vertegenwoordigd waren,
kunnen we zeggen dat we een aardig beeld hebben gekregen van de gemiddelde Albergenaar.
Allereerst is gemeten welke Twentse profvoetbalclub op de
meeste support kan rekenen. De rivaliteit tussen de twee

gemiddelde

Twentse voetbalclubs is natuurlijk bekend. Heracles Almelo

naar de

Qua clubkleuren heeft Heracles Almelo een streepje voor.

Albergenaar
volksonderzoek

en FC Twente uit Enschede gunnen elkaar het licht in de
ogen niet. Ook het dorp Albergen is wat dit betreft verdeeld
in twee kampen. Welke eredivisionist mag zich nu de dominante club noemen in dit pittoreske dorp? Wanneer je naar
de stand op de ranglijst kijkt heeft FC Twente de overhand.
Uit ons onderzoek is gebleken dat de gemiddelde Albergenaar een lichtelijke voorkeur heeft voor FC Twente, want
53% zegt deze club te steunen, terwijl 47% Heracles Almelo een warm hart toedraagt.

g e m i d d e l d e Modder aan

Albergenaar

de kicksen

Waar Heracles Almelo al een supermoderne kunstgrasmat
heeft liggen, proberen de zwart-witten uit Albergen dit op
hun sportpark ’t Loarkaamp ook te realiseren. Na intensief
onderhandelen met de gemeente liggen er plannen om in
2009 een kunstgrasveld bij De Tukkers aan te leggen. Aan
de steun van de Albergse gemeenschap zal het niet liggen.
Maar liefst 80% van de Albergenaren is voorstander van dit

nieuwe stukje technologie. 20% is tegen. Zij willen nog de

Het merendeel van de Albergenaren is gesetteld. Huisje,

geur van het echte gras ruiken en willen de modder aan de

boompje, beestje is voor veel Albergenaren de realiteit. Een

kicksen voelen. Wel romantisch gedacht, maar waarschijn-

one-night-stand is in ieder geval voor minder dan de helft,

lijk wordt het kunstgras in de toekomst onvermijdelijk.

namelijk 41%, een optie. 59% heeft liever ‘iets’ wat langer
duurt dan één nachtje.

De Tukkers staat in ieder geval bovenaan de lijst wat betreft
de clubs die kunstgras wordt toegewezen. De gemeente
speelt hierin dus ook een niet te onderschatten rol. Dat
Tubbergen een CDA-gemeente is, is bekend. Albergen
doet wat dat betreft weinig onder voor de rest van de gemeente. 48% steunt deze partij. PvdA kan ook rekenen op
enige support: 18% van de Albergenaren kan zich vinden
in de ideeën van deze partij. De VVD blijft steken op 10%
en de overige partijen zijn samen goed voor 24%.

Bokk’n
Hörnkes
geliefd
Carnaval is over het algemeen een ritueel dat door vele
Albergenaren wordt gewaardeerd. De jeugdtak van de car-

Een
volgetankte
T3

navalsvereniging, de Bokk’n Hörnkes, is geliefd bij maar

Een bekend fenomeen onder de Albergse jeugd is de

den komt een percentage van 60% naar voren dat een

Volkswagen T3. Grote liefde en nostalgie wordt er door
het gros van de Albergse jongeren gekoesterd voor deze
busjes. Echte vrijheid, dat is namelijk een volgetankte T3.
Ieder weekend vervoert een groot aantal kameradengroepen zich in dit stukje Duitse degelijkheid naar verschillende
uitgaansgelegenheden. Ook het jaarlijkse bustreffen op
Hemelvaartsdag is altijd weer een geweldig evenement.
78% van de Albergenaren ervaart de T3-busjes als positief. De 22% die dit niet doet, behoort waarschijnlijk tot de
categorie lichte slapers en hebben slapeloze zaterdag– en
zondagnachten, als de jongeren weer luid toeterend terugkeren na een avond stappen.
Wat ook typisch Albergs is, is natuurlijk het jaarlijkse
School– en Volksfeest. Elk jaar staat er weer een ‘Grote
Witte Attractie’ op het volksfeestenterrein. Deze grote tent
is voor de meeste mensen dé attractie van het weekend.
De gemiddelde Albergenaar laat dit feest niet aan zich
voorbij gaan, want 71% is dit weekend wel in de tent te vinden. De overige 29% past op de Albergse woningen, zodat
het leeggelopen dorp niet wordt leeggeplunderd. Van de
aanwezige feestgangers op de ‘Albergse maandagavond’
vond 88% de schuimparty geslaagd. 12% was minder enthousiast. Wellicht een koudje gevat op de terugweg of de
mobiele telefoon om zeep geholpen…

liefst 94% van de Albergse bevolking. 6% staat minder positief tegenover de jeugdcarnaval.
De Albergenaar gaat met zijn tijd mee. De elektronische
snelweg kent nauwelijks nog geheimen. Om optimaal in
contact te komen met andere Albergenaren is een Hyvesaccount schier onmisbaar. De jongere bevolking is niet van
het web te slaan. De oudere jongeren ontdekken ook langzaam maar zeker deze gemeenschap. Uit de ondervraagHyves-account heeft. 40% moet hier nog niets van hebben
en gaat liever ouderwets bijkletsen onder het genot van
een bakje koffie.

Wat vindt de gemiddelde

Albergenaar?

Schuimparty
Volksfeesten

88%

12%

6%

94%

De Bokk’n Hörnkes

Volkswagen T3
busjes

11%

16%

89%

Gala-avonden

84%

17%

83%

Volksfeesten
Albergen,
ik was er!

7%

93%

Obama - McCain

21%

79%

VVA

47%

53%

Fc Twente - Heracles

20%

80%

Kunstgras

80%

20%

Tatoeage

Ik heb last
van de kredietcrisis

Hyves account

60%

40%

8%

82%

18%

Ik bespeel een
muziekinstrument

vaderen moederdag

52%

47%

48%

Doe-het-zelver

53%

39%

61%

Van jonge leu en
oale groond

32%

68%

Ik sport 2x per
week

84%

16%

GTST

61%

39%

Nederlandse soldaten
in Uruzgan

19%

92%

81%

Eredivisie bij NOS

Wat vindt de gemiddelde

Albergenaar?

geen

86%

14%

Witte sokken?

59%

41%

One Night Stand

69%

31%
Op de fiets

71%

29%

vandalisme
Sommige mensen slaan volledig op hol als ze zich
in het carnavalsgedruis storten. Drank in overvloed,
iedereen danst en lacht met elkaar en is wat losser
in de omgang dan normaal. Het ziet er dan allemaal
nogal losbandig uit en het lijkt wel een vrijbrief om
flink tekeer te gaan. Helaas resulteert dit maar al te
vaak in drankmisbruik, ruzie, vandalisme en andere
zaken die niks met carnaval te maken hebben. En dat
moeten we natuurlijk niet willen in onze dierbare Bokk’n Laand!
Maskers en carnavalskostuums uit de kast: carnaval
is weer in het land. Jammer genoeg is het niet alleen
dolle pret in deze uitbundige periode. Uitbundige
feestvierders veroorzaken soms ook overlast. Ieder
jaar opnieuw is er lawaaihinder, wildplassen en vandalisme. Vandalisme is iets waar niemand iets aan
heeft. En de gemeenschap draait op voor de kosten.

Groene Stroom

Voldoende voorzieningen in Albergen

56%

44%

Hou het ff
gezellig:

Vandalisme is het opzettelijk vernielen van andermans bezit (publiek of particulier), zonder dat de dader daar zelf materieel voordeel aan behaalt. Je kunt
hierbij denken aan gesloopte bushaltes, kapotgemaakte straatverlichting of verkeersborden, kapotte
prullenbakken enzovoorts.
Zo vieren wij dus géén carnaval. Want de kater komt
natuurlijk altijd later! Laten we met elkaar die kater
voorkomen en er een uitbundig, maar géén buitensporig feest van maken. Zodat we met elkaar terug
kunnen zien op een geslaagd carnaval 2009.

2-zits in combinatie Stof

2-zits in combinatie Stof

4-drs Koloniaal Dressoir

4-drs Koloniaal Dressoir

Koloniale Winkelkast
Koloniale Winkelkast

Fauteuil
Fauteuil

De woonstyle
diediebij
past
De woonstyle
bij U
U past
! !
Marconistraat 2, 7651 DG Tubbergen, Tel: 0546-622897
Do koopavond tot 21:00 uur, www.bekhuiswoonstyle.nl

Marconistraat 2, 7651 DG Tubbergen, Tel: 0546-622897
Do koopavond tot 21:00 uur, www.bekhuiswoonstyle.nl

Iedere Harrie
																					
			 Een ludiek doch mysterieus
gezelschap:

de Prinsengarde

draagt zijn
																					 steentje bij
De Prinsengarde lijkt een wat mysterieus gezelschap. Geen vrijmetselaars of rozenkruisers, maar
toch is het een elitair en geheimzinnig clubje. En het
is niet voor iedereen weggelegd, want er is maar één
manier om lid te worden: Prins worden. Het Bokk’nblad ging in op de wens van vele lezers: een gesprek
met de Prinsengarde over hun activiteiten. Allemaal
Harries met hun eigen ding.

Hilarische momenten

Gala optreden
De generale repetitie van het gala bij Eddy Borgerink is herkenbaar
voor alle Prinsengarde-leden. Hier is al heel wat afgelachen. Op deze
avond wordt het stuk, dat opgevoerd wordt, tijdens het gala kritisch
bekeken door de jury.
Sommigen herinneren zich het rondhuppelen in de Oboema-pakjes
(een soort safaripakje) nog als de dag van gisteren. De jury had de
volle aandacht en zag het stel rondhuppelen. Toen het eindelijk rustig
was vroegen zij zich af wanneer ze hun stuk zouden laten zien. Echter
hadden zij het net aanschouwd…
Tijdens het gala laat de Prinsengarde altijd van zich horen. Vaak met
een playback act. Hierbij zijn jaarlijks dezelfde ‘vrouwen’ aanwezig.
Zouden de ‘vrouwelijke’ oud-Prinsen geselecteerd zijn op lange benen? Of is er een eigen voorkeur? Wij kunnen hierbij de echte reden
verklappen. Alle snor- en baardloze mannen zijn de pineut.
Over de kwestie wat de mooiste gala act van de Prinsengarde ooit is
geweest waren de oud-Prinsen het unaniem eens. De verfilming van
een wildwest-bankoverval. Het ontstaan van deze fantastische act is
niet één persoon aan te rekenen. Iedereen heeft zijn eigen steentje bijgedragen in het ontstaan van de verfilming. In totaal duurde
het maken twee jaar. Maar het resultaat mocht er dan ook zeker zijn.
Vele bezoekers van het gala zullen het zich nog als de dag van gisteren herinneren. Toch is het alweer tien jaar geleden. Tijd vliegt. De
Prinsengarde wist ons te overtuigen dat er nog een heleboel geniale
ideeën in het vat zitten. Dus is de toekomst blijven zij ons zeker verbazen.

w
w

De leuke verhalen uit eigen of andermans periode komen op tafel.
Allemaal hilarisch, maar sommigen te leuk om jullie te onthouden.
Hoewel elke Prins kan kiezen hoe ze opkomen, heeft bijna iedereen
het op dezelfde manier gedaan: ingepakt in een doos wachten tot hét
moment om plotsklaps uit het papier te springen. Zo ook het duo
Koos Wibier en Bertus Bos. De afspraak was om bij ‘ja’ gezamenlijk
uit de doos te springen. Ondertussen had de Raad van Elf de nieuwe
Prins en Sik in het voorcafé gezet tot nader order. Echter… iemand
in de kroeg zei hoorbaar ‘ja’ en Koos en Bertus sprongen uit hun
anonimiteit.
Het aftreden van Jan van der Aa ging ook niet volgens plan. De hele
zaal zou in de rook gezet worden om Jan aansluitend door een luik in
het dak via een ladder plotsklaps te laten verdwijnen.
Alles ging volgens plan. Alles in de rook, ladder tevoorschijn. Jan op
scherp… Het luik ging open en alle rook ging door het luik naar boven. Gevolgd door Jan van der Aa in het volle zicht.
Of een anonieme ‘Harrie’ die even moest bukken boven de WC bij
Oude Breuil. Tot op heden nog niet zo’n heel groot probleem te
noemen. Althans meerdere mensen zullen dit probleem herkennen.
Echter de anonieme Harrie had zijn Prinsenmedaille om zijn nek. Onvindbaar, maar bovenal onmisbaar.

Toetreding Prinsengarde
Als je aftreedt als Prins kom je automatisch in de Prinsengarde. Er
is geen ontgroening voor nodig. Echter dien je op Rosenmontag in
Vasse de hele club te voorzien van een drankje. Dit lijkt ons geen ingewikkelde opdracht. Maar… het leren van alle Harrie-benamingen
is een hele opgave…

nl

Plezier komt vóór kapitaal
Alle leden van de Prinsengarde kunnen eindeloos praten over de periode dat zij Prins waren. Ze hebben bijzonder veel plezier beleefd in
hun eigen regeringsjaar. Dat je niet kapitaalkrachtig hoeft te zijn om
Prins in het Bokk’nlaand te worden vindt iedereen een super standpunt. Waarom zou geld boven plezier staan!

Bertus Bossink kwam erbij om alle problemen op te lossen. Vanaf nu
noemen wij een waterpomptang voor het gemak een medaille-vindtang!

w

e.

De Prinsengarde gaf in grote getale gehoor aan onze oproep om
een interview te geven. Plaatsnemend aan de tafel viel ons de variatie in leeftijd, omvang, gedrevenheid en passie direct op. Dat is
niet vreemd als je weet dat de groep opgericht is in 1980. De groep
behartigt samen één doel en dat is bijzonder te noemen. Zij hebben
allen hart voor het carnaval. Ieder draagt op zijn eigen kenmerkende
manier een steentje bij. In de bende van vijf -die de nieuwe Prins
kiest- tot het begeleiden van de nieuw gekozen Prins. In de jury van
de carnavalswagens tot de rol van voorzitter van het carnaval. Ieder
op zijn eigen ludieke manier.
Echter hebben ze allemaal één ding gemeen… ze heten allemaal
Harrie. Een paar voorbeelden:
Harrie van het licht, Harrie van achter het altaar, Dijnsel Harrie en
Harrie van achter de kerk.
Uniek zijn ze allemaal te noemen. Ieder heeft bij elke vraag wel een
antwoord. Het kakelt door elkaar alsof ze niet anders gewend zijn.
Ieder voor zich en God voor ons allen. Toch blijkt dat ieder lid van de
Prinsengarde zijn hart aan deze club verpand heeft. Ze praten wel,
maar geen kwaad woord over een ander. Ieder lid blijft voortleven
binnen de groep van de Prinsengarde. Alle oud Prinsen -aanwezig of
niet- komen ter sprake. Allemaal op hun eigen herkenbare manier.
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Volop ideeën voor uw woning en tuin!

De Pannenloods
voor al uw:
Bouwmaterialen
en Sierbestrating

Snelle levering

Heel veel nieuwe
kleuren en trends

Deskundig advies

Kwaliteitsassortiment

BOUWMATER
& SIERB IALEN
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ING
Ootmarsumseweg 42 - Albergen - Tel: 0546 44 13 85 - www.depannenloods.nl
Openingstijden: ma t/m vr 07:00 - 18:00 uur en op zaterdag van 07:00 - 12:00 uur
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DA Drogisterij Ypma
Grotestraat 49
7651 CH Tubbergen
Telefoon: 0546 - 62 19 10
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Zijn
jonge

bouwvakkers
nog net als
vroeger?

Bouwvakkers gaan
elke avond beunhazen.

Dit geldt zeker voor John, want hij werkt al een aantal
jaren als metselaar en heeft veel kennissen die bezig
zijn een huis te bouwen. Elke avond beunen is heel
gewoon voor John. Als je handig bent dan weten je
vrienden je altijd te vinden. Tja, en als een goede vriend
vraagt om te helpen, dan doe je dat. Thijs werkt pas
sinds augustus als timmerman en heeft nog niet zoveel ervaring. Hij is ’s avonds druk met studie en uiteraard de carnaval.

Alle bouwvakkers luisteren
naar een geheime zender

Iedereen kent wel het stereotype beeld van een bouwvakker. Bierbuik, fluiten naar de vrouwtjes, roken, op
de radio een geheime zender en altijd beunhazen.
Maar klopt dat beeld nog wel? Het is de hoogste tijd
om eens enkele jonge Albergse bouwvakkers aan de
tand te voelen om te onderzoeken of de vooroordelen
rondom hun beroep nog steeds waar zijn.

Ja, hier kunnen we kort over zijn. De geheime zender
is en blijft favoriet tijdens het werk. Maar ook privé
hebben beide heren regelmatig de geheime zender
aan staan. Gewoon goede muziek van Nederlandse
bodem.

Alle bouwvakkers fluiten vanaf
de steiger naar alle vrouwen.

Ondanks het rookverbod roken
de bouwvakkers allemaal
gewoon nog op de werkvloer.

Thijs Wagemans en John Kemerink ontkennen absoluut niet dat ze naar de vrouwen fluiten. In de bouw is
het hard werken, maar er ontsnapt geen mooie vrouw
aan hun aandacht. Het fluiten naar het andere geslacht
is eigenlijk een soort kameraadschap. Ze waarschuwen
hun collega’s dat ze moeten kijken. Het zou toch jammer zijn als je een mooie vrouw mist. Ze fluiten overigens niet naar alle dames, want ze moeten wel jong,
blond en verschrikkelijk mooi zijn. Thijs denkt zelfs dat
sommige dames bewust langs de steigers lopen om te
kijken of ze nog de aandacht van de mannelijke bouwvakkers kunnen trekken.

Bouwvakkers komen thuis,
leggen de benen op de bank en
drinken een biertje voor het
warme eten.

Beide heren lusten graag, zelfs heel graag, een biertje. Maar niet direct na het werken. Als ze ’s avonds
thuis komen, zorgen de moeders meestal voor het
eten. Na het eten is er vaak nog een klusje te doen. Als
ze daarna moe en voldaan laat thuis komen, willen ze
nog wel eens naar de koelkast lopen om zo’n heerlijk
flesje bier te pakken. Bij zowel John als Thijs is er nog
geen sprake van een zichtbare bierbuik. Gezien de bierconsumptie in het weekend zal dat waarschijnlijk niet
meer zo lang duren.

Het rookverbod geldt ook voor bouwvakkers, want iedereen heeft immers recht op een rookvrije werkplek.
Maar in de bouw houden ze zich hier niet aan. Als er
buiten gewerkt wordt, dan steekt men rustig een sigaret op. Binnen is het anders: als de opdrachtgever zelf
rookt, dan rookt de bouwvakker uit solidariteit stevig
mee. Maar als de huiseigenaar niet rookt, dan laat de
bouwvakker het sjekkie in de achterzak. Thijs en John
roken overigens beide niet.

Bouwvakkers drinken elke vrijdag een biertje op de zaak.

Tja, hiermee stellen we een pijnlijke vraag. Het vrijdagmiddagbiertje is verdwenen. De baas wil niet meer
hebben dat de heren met bier op achter het stuur van
de auto kruipen. Maar er is meer veranderd. Zowel het
richtmaal als het pannenbier zijn bijna geschiedenis.
Zelden heb je nog een feestje bij het halen van een
mijlpaal. Projectontwikkelaars en grote aannemers vinden deze tradities flauwekul. Gelukkig voor beide heren is er bij het beunhazen wel regelmatig een biertje
of een barbecue.

Bouwvakkers hebben een
lichamelijk zwaar beroep.

Volgens beide heren is het beroep zelfs zwaarder geworden dan vroeger. Er zijn nu wel meer gereedschappen.
En tillen boven de 25 kilo is weliswaar officieel verboden, maar de tijdsdruk is veel groter geworden. Ze
moeten hard en vooral snel werken. Met name in de
winter kan het soms zwaar, koud en nat zijn.

Pas als de stenen bevroren zijn en de spijkers uit zichzelf gaan roesten, mogen ze in de keet zitten en drinken ze een bak koffie. Maar als de zon ook maar iets
gaat schijnen, dan komt de baas en moet er weer gewerkt worden. Vorstverlet is tegenwoordig niet meer
aan de orde. Bij een langdurige periode van vorst moeten beide heren in de werkplaats diverse klussen opknappen. Er is altijd wel iets dat is blijven liggen.

Een bouwvakker verdient
slecht.

Beide heren zijn het hier niet mee eens. Ze hebben
een prachtig beroep met een mooi salaris. De baas betaalt goed en ze zijn tevreden. Er is een goede onkostenvergoeding en het gereedschap wordt door de baas
betaald. In vergelijking met vroeger hebben ze het nu
niet slecht.

Bouwvakkers vertellen elke dag
één smerige mop.

Jazeker, het is eigenlijk minimaal één smerige mop. De
sfeer op de bouw is als vanouds. Veel lachen en veel
ouwehoeren. Echte kerels zeuren niet, die weten van
aanpakken. Maar de hele dag serieus werken, is niets
voor een bouwvakker. Ze houden ervan om een ander
voor de gek te houden of om zelf goed gek te doen.
Humor op de bouw is er altijd.

Een bouwvakker houdt niet
van carnaval.

Zowel John als Thijs zijn lid van de Bokk’n Hörnkes.
Thijs zit al jaren in het bestuur van de jeugdcarnaval en
John is lid van de Raad van Elf. Carnaval is naast het
Volksfeest één van de hoogtepunten in Albergen. Bij
alle festiviteiten zijn de heren aanwezig. En dan denken ze niet aan het werk, maar laten ze zich helemaal
gaan. Dan maar met een zere kop metselen of timmeren; carnaval willen ze niet missen.

‘Met een
zere kop
metselen…’

Conclusie.

De jonge bouwvakkers zijn nog net zoals hun oudere
voorgangers en daar zijn ze maar wat trots op. Het is
een prachtig vak en daarom is het jammer dat er nog
maar zo weinig jongens kiezen voor het ambachtelijke
beroep van metselaar of timmerman. We mogen trots
zijn dat Thijs en John ervoor gekozen hebben om in de
bouw te werken. Hoe krijgen we anders het bouwplan
aan de Weemselerweg gevuld? Jongens, drink er nog
eentje met carnaval.

Sterk in elk merk!

•

Reparatie onderhoud en APK keuringen aan alle
personen auto’s en lichte bedrijfswagens tot 3500 kg

•

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

•

In- en verkoop nieuwe en gebruikte automobielen

•

Aanhangers-aanhangwagens service

WWW.AUTOSERVICELETTEBOER.NL

Tel. 0546 - 491297

AUTOSCHADEHERSTEL
DEALER VAN DE
TOPMERKEN

Nobelstraat 16/17 Tubbergen Tel. 0546-623015
www.hiddink.nl

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

Kledingadvies:
Carnavalesk,
bij voorkeur rood

Kosten 20 euro all-in
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Puzzel mee en maak kans op verschillende super prijzen van Albergse Ondernemers.

CIJFERS

Hiernaast ziet u in elk vakje een stukje van een advertentie, het cijfer (bijv. 3 6) in het vakje
refereert aan de letter van de naam van de ondernemer, dat u nodig hebt om tot de oplossing
van de puzzel te komen.
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U heeft bouwplannen
maarTEKENWERK
loopt vast in het
woud van regelgeving?

UTILITEITSBOUW

RENOVATIE

REKENWERK

Ad Fontem Juridisch Bouwadvies BV helpt u op de juiste weg door overheidsland,
en wel met uw wens in het achterhoofd en op de voor u meest voordelige manier!
Of het nu gaat om aanvragen om bouwvergunning, (vermoeden van) planschade,
NIEUWBOUW & VERB OUW
vrijstellingsprocedures, ontwikkelingsmogelijkheden
van percelen grond, reconBouwmaterialen / inrichting / kleding
structiebeleid, rood voor rood regeling, onteigening of ondersteuning bij bezwaar
en beroep, Ad Fontem is voor u het juiste adres.

IBZ Albergen Bouwtechnisch Adviesbureau
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Geniet
van al

het
moois!

Nou en of: wat gaat een jaar toch snel voorbij! Ik
kan het me nog herinneren als de dag van gisteren
dat Prins Pim I & Sik George tijdens de opkomst
afgelopen jaar hun opwachting maakten. En wat
heeft dit gouden duo, zoals ze vorig jaar wel eens
werden genoemd, hun prinselijke taken goed volbracht. Geweldig om te zien als voorzitster hoe een
Prins en zijn Sik genieten van hetgeen wat ze allemaal meemaken in een carnavalsperiode. Om
dan achteraf toch maar weer te kunnen zeggen
dat je samen met Gait Mensink de juiste keuze
hebt gemaakt. Het is het mooiste wat je als voorzitster kan overkomen!
Het was een jaar vol ups en downs, maar gelukkig
komt na regen altijd weer zonneschijn en heb ik
het afgelopen carnavalsjaar ondervonden dat alles
goed komt. Enige tijd zijn wij als vereniging zelfs
‘dakloos’ geweest, maar blij zijn wij met het feit
dat wij weer een dak boven ons hoofd hebben. Café
Morshuis is tijdens de ‘doping van de residentie’
omgedoopt tot officiële residentie van JVC de Bokk’n Hörnkes.
En hoewel wij het afgelopen jaar behoorlijk wat
tegenslagen hebben gekend, wijzen alle neuzen
weer dezelfde kant op. Dat maakt carnaval écht
carnaval: verschillende mensen die samen een
eenheid vormen omdat ze hetzelfde doel voor ogen
hebben: feest vieren, zolang het maar bij de weg
blijft! En daarbij doel ik dan ook op eigendommen
van anderen ongemoeid laten en niet te vernielen.
Namens de hele vereniging wil ik graag van de
gelegenheid gebruik maken om Bert & Miriam
nogmaals ontzettend te bedanken voor hun jarenlange gastvrijheid in onze vorige residentie Miets.
Als laatste wil ik graag onze Jeugdprins & Sik succes wensen voor dit jaar. Geniet van al het moois
wat jullie meemaken en zorg er samen voor dat
jullie terug kunnen kijken op een geweldig jaar
als prinselijk koppel van JVC de Bokk’n Hörnkes.
Alaaf! Alaaf! Alaaf!
Marlou Oude Nijhuis
Voorzitster JVC De Bokk’n Hörnkes

Zalen voor bruiloften en
partijen tot 300 personen
*
*
*
*
*
*
*
*

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

Vraag vrijblijevnd inlichtingen of...
kom even langs
			
Fam. Frielink

Ok veur carnavalsstoffen

BouwTeam Oost wenst Albergen een
onmeunig mooi carnaval 2009

W W W . B O U W T E A M O O S T . N L

Proclamatie
2008-2009
Ik Prins Bart de Eerste
Hooghertog van de Bokk’n Hörnkes
Groothertog van de Bennekerstraat
Zön van Harry en Agnes
Staalboertje bie A.S.C.
Rechtsbenige linksback van de Tukkers 2
Samen met miene Sik Coen
Landgraaf van de Kapittelhuisstraat
Zön van Johan en Annette
Van stoet’nbakker noar de schoolbaank’n
Trotse leider van de Tukkers meisjes A1
Wilt wie oe ‘t volgende vertell’n:

Ten eerste: Daw dit joar net zun’n goei’n bottelier kriegt as andere joar’n want Coen hef dit joar wa wat aans an’
kop.

Ten tweede: Deurdat Theo aanderen oet de braand hef hölpen zit wie noe op de bloarn. Noe hop’t wie dat aandere
leu oons oet’n braand helpt um oonze waag’n te kloar’n.

Ten derde: Dat oonze kamereur der veur zorgt dat wie met de oranje parel schier op de stie komt.
Ten vierde: Da’w nig begriept dat Miets noe a ‘n joar lög steet, want wat hew doar ne’n mooie tied had.
Ten vijfde: Dat miene Sik en oonze veurzitter noa de carnaval eindelijk helemoal stopt met rook’n.
Ten zesde: Dat de Tukkers 2 der wear alles an döt, zodat ze dit joar wear maj’t promovearn.
Ten zevende: Dat de hofdame dit joar good op oons möt lett’n, want met carnaval kun wie dat nog wa eens vergett’n.
Ten achtste: Dat FC Twente en Heracles in Albergen nig saam’n goat, maar wie met carnaval wa neust mekaa stoat.
Ten negende: Noa een geslaagd 75-joarig bestoan hop’t wie met de Tukkers nog völle joar’n vedan te goan.
Ten tiende: Da’w dit joar met bustreffen alléén wint, aans hoof ’ wie d’r a gils nig an te beginn’n.
Ten elfde: Met oons regeringsjoar hef Albergen de slöttel in de haand en zo goat wie deur’t Bokk’nlaand.
Dit alles is opmaakt in het carnavalsseizoen 2008-2009.
Onder miene Liefsprök:

NIG TEVÖL DENK’N, WIE GOAT LEKKER TANK’N!

Uelserweg 35, 7651 KT Tubbergen
Tel. 0546-621379 / Fax 0546-621212
E-mail info@terbeekreizen.nl
Internet www.terbeekreizen.nl

Onze Reisgids 2009 is uit !
Met schitterende Steden- en Vakantiereizen in Duitsland,
België, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Slovenië,
Noorwegen en Tsjechië. Bovendien hebben we een
fantastische Donaucruise naar o.a Wenen, Budapest en
Bratislava in het programma, evenals een schitterende reis
naar St. Petersburg & Scandinavië.

Skiën in Winterberg !
busprijs  32,- p.p.

Skihuur en verzekering mogelijk.
Groepsprijzen op aanvraag.

&hofdame Kim

Prins Bart I, Sik Coen
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‘

ie wordt sloopt’

Het is een kille herfstavond in oktober. De deadline voor het
Bokk’nblad komt alweer angstig dichtbij. Tijd om in de pen
te klimmen. Tijdens een avondje Morshuis hebben we oud
Prins Pim en Sik George benaderd voor een interview over hun
beleving van het afgelopen carnavalsjaar. ‘Hoal ie mie veur de
gek of muj oóns echt interview’n?’, reageerde een ietwat verontwaardigde Prins Pim. Na hem overtuigd te hebben van het
grote belang, werden we zowaar uitgenodigd langs te komen:
‘De koffie steet wa koald’. Dat beloofde wat...

Oud-Prins

Pim en Oud-Sik
George

over carnavalsjaar vol
hoogtepunten

Niet naar
Bruins…

George, die normaal in het café goed van zijn woord af kan, begint

het benauwd te krijgen. Om de oud hoogheden niet langer in spanning te houden, barsten we maar direct los. We gaan terug naar oktober 2007, de maand waarin de oud hoogheden werden benaderd.
‘Ik weet het nog precies’, aldus Prins Pim. ‘Pa ging opeens een stuk
fietsen, het was elf uur ’s avonds. Dat deed hij anders nooit. Een
week later mocht ik niet naar Bruins. Ik vond het maar vreemd,
omdat ik anders altijd wel mocht. Diezelfde avond stonden er laat
op de avond twee verklede mensen aan de deur. Toen begon ik een

Op ons ijzeren paard arriveren we, zoals afgesproken, om acht uur

vermoeden te krijgen.’

aan de Kapittelhuisstraat 58. Bij binnenkomst worden we vriende-

Vervolgens heeft Prins Pim zijn toekomstige Sik George net zo te

lijk onthaald door Ben en Alie, de ouders van de Prins. Eenmaal

grazen genomen. George: ‘Ik zou al een half jaar cd’s van Pim krij-

aan de koffie kijken we nog eens goed op ons horloge, maar we

gen en op die avond moest en zou Pim ze komen langsbrengen.

weten het zeker. Het is al tien over acht. Prins Pim schijnt nogal

Ik vond het nogal vreemd, maar goed.’ Heel toevallig was op dat

ijdel te zijn, volgens Alie. En inderdaad, tegen tien voor half negen

moment ook de voorzitster van het jeugdcarnaval bij de familie

komt Prins Pim fris en fruitig beneden. Maar een Prins zonder Sik,

Koopman op bezoek. Het gevolg van dit alles is inmiddels bekend.

is geen Prins en zo komt nog geen vijf minuten later ook Sik George binnen. Hij had naar eigen zeggen gebruik gemaakt van ´het

De opkomst staat de heren nog vers in het geheugen gegrift. Ter-

Borgerinks kwartiertje´. Gelukkig maken de heren het ruimschoots

wijl Prins Pim wel tien keer naar de wc ging van de spanning, was

goed met een koelkast vol koud bier. De avond kan beginnen!

Sik George rondjes aan het toeren in zijn caddy. ‘De weken voor de
opkomst was het wel eens lastig om het geheim te houden. Iedereen heeft het erover en dan leef je toch wel echt naar
zo’n avond toe. Als het dan bekend wordt, is dat wel
een bevrijding.’ Voor de Prins was het ook letterlijk een
bevrijding. Zo was hij na vijf minuten al van zijn staf
bevrijd! George vervolgt: ‘Keal, wat was ik toen slecht
zaterdags.’ Maar…de kop was eraf.

Gala
zonder
Prins

De samenwerking met Prins Johan en Sik Paul verliep

goed. ‘Het is toch wel even afwachten, maar het klikte
goed tussen ons’, vertelt Prins Pim. Sik George vult
aan: ‘Het was supergezellig.’
Na de opening van de Residentie en het gemeentegala
werd het weer tijd voor de echte feesten. De gala’s in
Albergen zaten eraan te komen. George begint al te

Koelkast

Tijdens de optocht moesten de hoogheden in de Prinsenbak staan.
‘Dat was wel gaaf. Zo konden we de optocht ook nog mooi bekijken.
Alle kameraden er bij op, dat is gewoon mooi’, zegt Pim. Ondertussen moest er gewisseld worden van Residentie, vanwege het faillis-

sement van Miets. ‘We konden direct terecht bij Morshuis, dat was
mooi voor elkaar. Het ging allemaal zo snel. Na het eten gingen we
de tent in. Helaas geen boerenkoolgevecht dit jaar.’ George vult lachend aan: ‘Die maandag was echt ’n zeer’n kopp’n dag. Na de tent
hebben we nog eieren gebakken bij Pim. Er was geen stoel meer
vrij, ik heb mie maar tegen de koelkast laten vall’n.’
Terwijl Pim moedeloos voor de zoveelste keer naar de koelkast
loopt, vragen we nieuwsgierig aan Sik George naar de optocht in
Harbrinkhoek. ‘Niet geweest, niks weerd zo vroeg oet bed.’
glunderen. ‘Pim was op skivakantie met school en ik moest hem

Als we vervolgens beginnen over de optocht in Geesteren vliegen

vervangen. De eerste gala was wel spannend, maar later ging het

de verhalen wel over tafel. Of het komt door het stijgende alcohol-

beter. Ik redde me wel.’ Vooral de tweede gala staat George nog op

percentage tijdens het interview, laten we in het midden. Terwijl

het netvlies gebrand. ‘Ik had hem al mooi stoan. ’s Middags waren

Prins Pim begint over het eten bij de Knoefbakker, wordt hij al snel

we in Tubbergen geweest voor de sleuteluitreiking en dan weej ’t wa.

hersteld door Sik George. ‘Vrett’n bie de Knoefbakker. Alles wat los

’s Avond werd ik op het podium geroepen en ik lull’n an één stuk

en vast zat vloog in het rond. Wat ’n kroam.’ Dat was na het feest in

vot. Ik stond vol in de lampen. Zweten! Maar wa lachen.’ Pim luis-

Geesteren bij Sik George thuis wel anders. ‘Ma had de eieren a kloar,

tert aandachtig. Hij heeft alleen de laatste gala gezien: ‘Wel balen

en ik maar woch’n. Meer dan twee man is d’r nig wes.’

dat ik er daarvoor niet bij was, maar dat wist ik van tevoren.’
Na nog één keer in Oldenzaal flink los te zijn gegaan, kwam er met
De tijd vloog voorbij voor de heren, met als volgende hoogtepunt

de Dolle Dwaze Dweil Dinsdag en het bok verbranden een einde aan

het dopen van de wagen. Pim: ‘Ik was net terug van vakantie, had

het carnavalsjaar. ‘Ja’, zegt Pim. ‘Dan denk je verstandig te zijn

weinig slaap gehad. Maar ja, je moet gewoon door. Het wagen do-

door die woensdag maar weer een keer naar school te gaan. Toen ik

pen was erg gezellig. Ten Velde kwam kippenpoten brengen en ook

met de trein in Zwolle aankwam, ben ik in de trein blijven zitten en

Boet’n aodem was van de partij.’

maar direct weer terug gegaan. Was volgens mijn klasgenoten ver-

Vervolgens moesten de heren direct door naar de laatste gala-avond.

standiger.’ Sik George fronst zijn wenkbrauwen en kijkt naar Pim.
‘Half acht stond ik aan de machine!’
De heren beschrijven het afgelopen jaar als geweldig en grandioos.
Toch is hun advies voor hun opvolgers opvallend. ‘Begin dr nig an,
ie wordt sloopt’, vindt George. Pim knikt tot slot instemmend: ‘Ie
wordt binnensteboet’n keert.’

Op het moment dat u dit stukje leest is het alweer bijna een jaar geleden dat bij Miets de deur (definitief?)
dichtging. Uittocht voor de optocht zullen we maar
zeggen. Sinds dat droevige moment houdt die ene
prangende vraag ons hele dorp in zijn greep: ‘Wat nu
met Miets?’. Ondanks de nodige geruchten is er tot
op heden nog steeds geen antwoord. Hoog tijd dus
om de meningen maar eens te peilen van een aantal
min of meer direct betrokkenen.

Wat te
doen
met

Miets

Huis van
lichte zeden of
shoarmatent?

Duurzaam
Verder zou er duurzaam gebouwd moeten worden. Dakpannen
van zonnepanelen en een windmolentje er bovenop om zo te
kunnen voorzien in de energiebehoefte enerzijds en het binnenhalen van een bak subsidie anderzijds. Op deze manier kan
de prijs van de appartementen lekker laag blijven. Als tegenprestatie voor dit geweldige plan verwachten Ruud en Meinie

Aangezien het hier een algeheel dorpsbelang betreft moeten
we maar eens beginnen bij de dorpsraad. Jos Stopel, voor
deze speciale gelegenheid eenmalig woordvoerder, weet te
vertellen dat de dorpsraad direct na de sluiting van Miets actie heeft ondernomen en bij wethouder Van der Vinne navraag
heeft gedaan met betrekking tot de mogelijke realisatie van een
dorpsplein op de Miets-locatie. Waarschijnlijk is de bestuurder
vervolgens gaan google-en op ‘dorpsplein’ en uitgekomen bij
de volgende omschrijving:

van de nieuwe overburen dan wel een hele gezellige en actieve
bewoners– c.q. buurtvereniging. Dat mag bij zulke toekomstige
lage woonlasten toch geen probleem zijn!
Op naar Morshuis alwaar ik heb afgesproken met de voorzitster
van een groep die jarenlang haar residentie had bij Miets en die
daar straks wellicht nieuwe woonruimte vindt. Bij haar binnenkomst hapt het hele café naar adem. Iets minder parfum had
ook wel gemogen, Marlou! Alle goede bedoelingen van Edward
en Olga ten spijt wordt de oude residentie toch zeer gemist
door onze bokjes. Door het feit dat de jeugd altijd een eigen

Het dorpsplein

Een plein vol leven, de plek waar iedereen elkaar
ontmoet, informatie uitwisselt, de laatste nieuwtjes hoort, contacten legt en weer naar terugkeert.
Het kloppend hart van de woonplaats waar altijd
iets te doen is, waar het bruist van de activiteiten.
De plek ook die dichtbij is en waar het nieuws van
om de hoek belangrijk is. Een plek waar het sociale gevoel heel groot is.

‘Jongens, bij jullie in Albergen zijn toch al genoeg van die plekken: Super de Boer, slagerij Oerbekke, kapsalon Figaro en café
Morshuis.’ Met die argumentatie werd ons dorpsraadidee resoluut naar de prullenmand verwezen! Geen dorpsplein dus.
Dan maar eens een buurtonderzoekje houden. Ik besluit Ruud
en Meinie van het door onze wethouder genoemde Figaro te
bezoeken.
Ruud tuurt naar de overkant, neemt het pand en de parkeerplaats aandachtig in zich op en begint dan hardop te tellen. Ik
glimlach omdat ik denk te weten wat hij zo gaat zeggen, maar
ondanks de aanlokkelijke raampartijen ziet Ruud een bordeel
niet zitten. Mijn glimlach verdwijnt.
Knikkend met zijn hoofd van links naar rechts en van beneden
naar boven roept hij uit: ‘Vijf maal drie!’ Ik complimenteer Ruud
met zijn verbluffende rekenvaardigheid maar geef eerlijk toe dat
ik hem niet kan volgen. ‘Vijftien appartementjes’ gaat hij verder.
Ondanks een jarenlang verblijf op het platteland blijft een westerling dus nog steeds kwijlen bij de gedachte aan mogelijke
hoogbouw!
Ruud zou er vijftien kleine appartementen neerzetten. Woonkamer, keuken, badkamer en twee slaapkamers. Dat zouden dan
goedkope appartementjes moeten worden voor gegadigden
tot 29 jaar zodat er hier in Albergen meer betaalbare woonruimte komt voor de eigen jeugd.

ruimte tot haar beschikking heeft, blijft het bij Morshuis natuurlijk wel een gedeelde residentie. Zo staan er nu twee borden
voor de deur hetgeen wennen is.
Toen Miets nog residentie was stonden ‘de groten’ en ‘de kleintjes’ letterlijk tegenover elkaar. Daarnaast was het gewoon erg
leuk om elkaar bij gezamenlijke festiviteiten op te halen uit de
wederzijdse residenties. Marlou schetst een beeld van Miets
als van een tweede huis: ‘Alles was er mogelijk, het hele pand
werd door Bert en Miriam beschikbaar gesteld. De Prins en
zijn Sik konden zich altijd omkleden in de woonkamer. Had je
de keuken nodig? Geen probleem, dan maakte je er gewoon
gebruik van.’
Marlou vertelt mij dat de Bokk’nhörnkes zelfs serieus hebben
overwogen om hun oude residentie te kraken! Dat is uiteindelijk
toch niet doorgegaan omdat dat natuurlijk ook inhoudt dat je
dan tijdens de carnavalsfestiviteiten met eigen volk achter de
tap moet staan en daar bedankte iedereen toch maar voor. Dit
valt mij vies tegen van Marlou die over een half jaar de studie
maatschappelijk werk en dienstverlening hoopt af te ronden.
Dat moet dan wel een hele theoretische studie zijn!
Maar wat dan wel te doen met Miets? De jeugd heeft zo haar
voorkeuren: of een shoarmatent of een bordeel of een nieuwe
residentie. Misschien kan het een combinatie van deze drie
worden. Zo kan er eerst goed worden gegeten, daarna de nodige calorieën worden verbrand om vervolgens de avonden in
vergadering af te sluiten. Als er daarnaast dan nog de hiervoor
genoemde appartementjes bovenop kunnen komen, dan is Albergen toch een aantal geweldige voorzieningen rijker!
Met het ter perse gaan van het Bokk’nblad is sinds een paar dagen
bekend dat Miets nieuwe uitbaters heeft. Toch willen wij u de bovenstaande interview niet onthouden, temeer omdat het leegstaande pand
bijna een jaar mede het straatbeeld van Albergen heeft bepaald.
De Jeugd Carnavalsvereniging De Bokk’n Hörnkes en Carnavalsvereniging De Alberger Bökke willen Gerrit en Marianne Hakkers, hun dochter
Chantal en zoon Nick veel succes toewensen.

Dentallas is een nieuw Tandtechnisch Laboratorium
gevestigd aan de Hoofdstraat 31 in Albergen.
Met meer dan 20 jaar ervaring vervaardigen wij frameprotheses en implantaatstructuren voor
opdrachtgevers in de regio.
Tevens kunnen wij u van dienst zijn voor het
repareren van uw prothese.
Ons telefoonnummer is 0546-441629 of 06-38662099.

Pedro Kemna - Hagweg 15 - 7665 RH Albergen - Tel. 0546 442285
Mobiel 06 23361462 - fax 0546 442133 - E mail: info@pedrokemna.nl

met Merel en John
En waar
was nu de eerste zoen
Merel en John vormen een gezellig stel. Maar…kennen ze elkaar werkelijk zo goed als ze denken? Of juist
niet! De Relatie Check biedt uitkomst en geeft bovendien een goed inzicht in de privé-beslommeringen
van dit duo. Maar allereerst, wie is dit verliefde koppeltje uit Albergen?
Merel Langeveld (18) volgt de opleiding voor verpleegkundige aan het ROC in Hengelo. Ze werkt in het
ziekenhuis in Almelo en gaat één dag in de week naar
school. In haar vrije tijd voetbalt ze graag. Andere
hobby’s zijn winkelen en uitgaan, maar haar grootste
hobby is deelname aan de dansmariekes. In dat laatste steekt ze veel tijd. Elke week wordt er geoefend bij
Morshuis om er voor te zorgen dat er ook dit jaar weer
een leuke dans in elkaar wordt gezet. Ze doet dit met
erg veel plezier. En de leuke feestjes van het carnaval
die je er bij krijgt? ‘Ja, dat is mooi meegenomen’, aldus Merel.
John Kemerink (23) is werkzaam als metselaar bij
Scholten op Reimer. Hij speelt in Tukkers 3, wat hij
met erg veel plezier doet. In het weekend zit John
graag met zijn kameraden bij Morshuis. Hij is sinds
vorig jaar lid van de Raad van Elf. Sindsdien is het
carnaval ook voor hem meer gaan betekenen. Immers, er worden nu meer feestjes gevierd dan alleen
de gebruikelijke feesten na de optochten…

Hoe goed
kennen
Merel
en John
elkaar?

De
Relatie
check

Liefde is... Merel en John.
Velen die hen kennen zullen dit bevestigen.
Maar hoe goed kennen ze elkaar werkelijk? Allereerst,
wie is dit verliefde koppeltje uit Albergen?

Twee carnavalisten dus die dit jaar de Relatie Check ondergaan. En iedereen denkt nu vast:
als ze elk jaar het carnaval overleven, dan zal ze dit ook wel lukken. Maar welk cijfer zullen
ze scoren?
1. Merel heeft gewinkeld en komt met aankopen thuis die jij John erg lelijk vindt. Hoe
reageer je? ♥
John: ‘Ik zou gewoon eerlijk zeggen dat ik het niet mooi vind. Ik denk dat dat Merel weinig
uitmaakt, als zij het maar mooi vindt.’
Merel: ‘John zou heel eerlijk zijn en zeggen dat hij het absoluut niet mooi vindt. Dat ken ik
wel van hem. Maar ach, dat maakt me niks uit.’
2. Wat is het favoriete carnavalsfeest van Merel?
John: ‘Ik denk dat Merel het feest na de optocht in Albergen het mooist vindt. Het is toch feest
in je eigen dorp, dus ik denk dat zij daar voor kiest.’
Merel: ‘Absoluut het Narrenbal. Dat wordt eigenlijk elk jaar leuker. Vooral afgelopen jaar:
de jeugd was er ook voor het eerst bij dus groot feest. Mooi feesten met mensen uit Albergen,
dus ik ga voor het Narrenbal.’
3. Jullie zijn samen op een feestje. Merel heeft het heel erg naar haar zin, John heeft het
wel gezien en wil naar huis. Wie heeft in deze situatie de broek aan? ♥
John: ‘Merel. Ik wacht dan wel net zo lang tot zij naar huis wil. Maar als het echt te lang
duurt ga ik weg. Dan sms ik wel, ‘toedeloe’. Tenzij Merel natuurlijk teveel gedronken heeft,
dan blijf ik sowieso. Ik laat haar dan niet alleen.’
Merel: ‘Ik, dat weet ik wel zeker. Ik ben heel eigenwijs, als ik het nog gezellig vind ga ik
gewoon nog niet mee naar huis.’
4. Hoe ziet de favoriete zondag van John eruit? ♥
John: ‘Eigenlijk zoals de zondag er elke week uitziet. Eerst voetballen, daarna aan het bier
bij Morshuis en afsluitend naar Bruins.’
Merel: ‘Voetbal, Morshuis en als hij het dan nog haalt naar Bruins. Maar het wil wel eens
voorkomen dat hij Bruins niet meer redt.’
5. John, jij komt bij Merel thuis maar ze is er niet. Waar is de kans het grootst dat je
haar aantreft? ♥
John: ‘Dat komt eigenlijk nooit voor. Ik weet bijna altijd wel waar ze is en wat ze doet. Maar
als ik dat niet zou weten zou ik denken dat ze bij Ellen Kemerink is.’
Merel: ‘Bij Ellen ‘chill’ ik regelmatig. Kom ik al jaren, grote kans dat ik dan daar ben.’

6. Jullie eerste zoen was…
John: ‘Dat was bij Fraans Marie, na de opening van de Residentie vorig carnavalsjaar.
Het zat er gewoon al een tijdje aan te komen…’
Merel: ‘In de taxi na een avondje Bruins, dat weet ik zeker. John is het alleen niet met
me eens. Waarschijnlijk had hij die avond ook maar beter niet meer naar Bruins kunnen gaan want hij herinnert het zich niet meer! Heb die avond dus blijkbaar niet veel
indruk op hem gemaakt.’
7. Hoe vindt John het dat jij, Merel, bij de dansmariekes zit? ♥
John: ‘Ja, dat vind ik erg leuk. Daardoor hebben we elkaar ook beter leren kennen. Ik zit
nu bij de Raad van Elf, dus we kunnen mooi samen naar allerlei feestjes.’
Merel: ‘Ik weet zeker dat hij het heel erg leuk vindt. Omdat ik het zo geweldig vind om
bij de dansmariekes te zitten, vindt hij het leuk voor mij…’
8. Wat kan tijdens het carnaval nog wel voor problemen zorgen in jullie relatie? ♥
John: ‘Vreemdgaan. Niet dat het gebeurt, maar als het wel zo zou zijn, zou ik dat zeker
niet goed vinden.’
Merel: ‘Vreemdgaan en teveel ouwehoeren met andere kerels. Niet dat ik daar iets mee
bedoel, maar ik kan me voorstellen dat ik daar iets te ver in kan gaan. Vaak heb ik het
zelf dan niet door en heb ik een paar boswandelingetjes teveel gehad…’
9. Tijdens een feestje staat John te praten met een andere leuke meid. Stoort je
dat? ♥
John: ‘Dat maakt haar niets uit, zolang het maar bij praten blijft. Merel is niet snel
jaloers…’
Merel: ‘Zou me niets uitmaken, maar onbewust let ik toch op. Ben er vrij makkelijk in.’
10. Waarom past Merel zo goed bij jou?
John: ‘We hebben dezelfde interesses, we vinden bijvoorbeeld het carnaval allebei erg
leuk. We voelen elkaar ook goed aan en we weten wat we aan elkaar hebben.
Merel: ‘Ik ben zelf best druk en John houdt mij rustig. Anders wil ik soms wel eens
teveel. Als we bijvoorbeeld samen op een feestje zijn ben ik vaak degene die het laatst
naar huis wil. Ook als ik de dag erna moet werken. Dan wil John nog wel eens zeggen:
‘Merel, we gaan naar huis, je moet morgen werken.’ De dag erna ben ik hem dan daar
natuurlijk wel dankbaar voor.’
Merel en John hebben de Relatie Check uitstekend doorstaan.

♥

Ze scoren een
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Advies
en kusje
van…
Belinda
Hét antwoord op netelige kwesties:

De rubriek Schrijf het Belinda is in 2005 geïntroduceerd in het Bokk’nblad. Zij gaf destijds voor
het eerst antwoord op de probleembrieven die
massaal ingestuurd waren. Aangezien voor deze

Belinda,
Met trillende handen schrijf ik je deze brief. Ik ben namelijk compleet overstuur. Het duurt niet lang meer totdat de carnavalstijd
aanbreekt. Voor menigeen een geweldige tijd, een tijd van onbeperkt feestvieren, veel drinken en vooral sjansen. Die eerste twee
aspecten spreken me wel aan maar met dat laatste heb ik nogal
moeite. Nou ja, moeite… Het gaat me eigenlijk veel te makkelijk
af. In de afgelopen vijf jaar heb ik drie keer mijn relatie zien stuklopen en dat gebeurde telkens in de carnavalstijd. Maar liefst drie
keer heb ik mij niet in kunnen houden en mij vergrepen aan het
vrouwelijk schoon dat beneveld voor het oprapen ligt. De verpleegstertjes, de wilde beesten of zelfs de heksen; het maakt niet
uit hoe ze verkleed zijn, mijn libido schiet omhoog! Net zoals m’n
gereedschap. Maar nu loop ik achterin de twintig en wil ik toch
graag mijn relatie behouden. Dus mijn vraag aan jou: hoe kom ik
de carnavalstijd door zonder vreemd te gaan?
Groeten,
N. uit A.

editie van het Bokk’nblad, net zoals elk jaar, weer
sprake was van overdadig binnengekomen smeek-

Beste N. uit A,

bedes, liefdesbrieven en andersoortige problemen
werd besloten om Belinda dit jaar wederom de
kans te bieden om een antwoord te geven op enkele ingezonden brieven. Belinda betreurt het enorm
dat ze slechts de ruimte heeft om een paar brieven
te beantwoorden en hoopt dat de teleurstelling van
de niet-beantwoorde briefschrijvers niet al te groot
is. Tot slot wil ze iedereen een prettig carnaval
toewensen en vertrouwt ze erop dat niemand zal
schromen zijn of haar problemen op te sturen naar
de immer discrete Belinda.

Liefs Belinda

Jij schuinsmarcheerder, je verwacht toch niet dat ik je tips ga geven zoals ‘drink wat minder’ of ‘blijf thuis’. Belinda is carnavallist in hart en
nieren! En jij? Jij bent gewoon een oelewapper! Kijk, ik zal het je even
in het kort uitleggen. Dertig procent van de carnavallisten gaat vreemd
in de carnavalsmaand, minder dan één procent ziet hierna zijn of haar
relatie stuklopen. Iedereen is dronken, iedereen doet het met iedereen,
maar het belangrijkste; iedereen is verkleed. Bijna niemand zal je op
het eind van de avond nog herkennen als je tenminste voor een goede
outfit kiest. Draag veel schmink, zet een pruik op je hoofd en heb de
avond van je leven. Word je ’s ochtends wakker naast je vriendin, dek
jezelf dan alvast in: ‘Pff, wat een feest gisteren, ik herinner me er niets
meer van!’ Ontdekt zij alsnog je overspelige activiteiten, ontken dan in
alle toonaarden. Leg haar uit dat iedereen dronken was, dat iedereen
verkleed was en dat dus ongetwijfeld iemand een vreemdeling heeft verward met jouw persoon. Wees een vent, huilen kan altijd nog, geniet van
het carnaval. Veel plezier!

Beste Belinda,

Heb
je
problemen?
Schrijf
het mij,
Belinda
Albergenaren lopen met heel wat problemen rond
en willen daar graag een antwoord op. Niet zomaar een antwoord maar een deskundig antwoord.
Ook dit keer weer de rubriek van Belinda, die met
raad en daad de problemen te lijf gaat. Va n haar
adviezen kan iedereen wat leren…

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 fietsen 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, 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!

Behulpzame Belinda,

Lieve Belinda,
Vorige jaar, na het enorme carnavalsfeest in Albergen, vertrok ik
‘s ochtends van huis naar mijn werk. Zoals altijd lag mijn man
nog dronken in bed, hij kwam pas om drie uur ’s nachts thuis.
Ik reed ongeveer anderhalve kilometer waarna de auto het begaf.
Vol goede moed probeerde ik ‘m keer op keer te starten, de startmotor ging wel rond maar sloeg niet meer aan. Nadat ik met veel
moeite m’n auto in de berm had geduwd ben ik maar weer naar
huis gelopen. Wat ik daar aantrof had ik zelfs in mijn stoutste
dromen niet kunnen bevroeden! Mijn man liep bijna naakt door
’t huis, getooid in een weinig verhullend Tarzan-pakje, zichzelf
op z’n borst slaand terwijl hij hevige oergeluiden produceerde.
Op de bank lag onze buurvrouw, poedelnaakt, terwijl ze m’n man
seksuele toespelingen toeschreeuwde. Hij tilde haar van de bank
en samen vertrokken ze richting onze slaapkamer. Ik wil niet weten wat daar is gebeurd, maar ik kan me zo voorstellen dat onze
huwelijkse voorwaarden zijn geschonden!
Ik ben 36, mijn man is 38 en we zijn al twaalf jaar gelukkig getrouwd. Dat hij vreemd gaat is nog tot daar aan toe, maar met de
buurvrouw…? Ik ben er helemaal kapot van.
Belinda, je moet weten dat hij een half jaar geleden zijn baan kwijt
is geraakt en daar heel erg depressief van is geworden. Sinds ik
hem heb verteld dat ik wil scheiden als hij dit blijft doen is hij heel
erg teruggetrokken en afstandelijk. Het lijkt wel alsof ik helemaal
geen contact meer met hem kan maken.

Al die jaren heb ik je adviezen in dit literaire vakblad voor de
carnavallist met genoegen gelezen. Nooit heb ik gedacht dat ik
zelf ook wel ’s je hulp zou kunnen gebruiken. Nu is het dan toch
zover, want ik zit met een probleem waar ik zelf niet uit kom. En
ik durf het verder niemand te vragen. Ik heb namelijk tijdens het
afgelopen carnavalsjaar voor de feesttent in Albergen hevig moeten braken. Dit lag absoluut niet aan mijn drankmisbruik, laat dat
duidelijk zijn. Wat was nu het geval; ik heb enkele haringen staan
happen, bij die visboer die elk jaar weer voor de tent staat en veel
te veel geld vraagt. Dat hij veel geld vraagt voor zo’n haring, daar
heb ik op zich geen probleem mee. Waar ik wel een probleem
mee heb is de kwaliteit die hij levert. De haringen die hij levert
zijn namelijk helemaal niet dood! Nee, dit is geen grap! Ik at vijf
haringen en die begonnen spontaan te zwemmen in m’n maag.
Hierdoor werd ik behoorlijk misselijk, waarna ik hevig begon te
braken. Over m’n trui, m’n broek, de straat, een enkele voorbijganger en een bloemperkje. Het vervelende is dat m’n maten nu
denken dat ik niet tegen bier kan. Wat een onzin! Ik kan héél goed
tegen bier, maar die visboer heeft z’n zaakjes gewoon niet goed op
orde. Kun je hier misschien iets tegen doen? Of heb jij tips hoe
ik m’n vrienden kan overtuigen dat de oorzaak bij de haringen
ligt? Ik heb het ze wel honderd keer verteld maar ze blijven me
maar uitlachen. Je zult begrijpen dat ik hiermee behoorlijk in m’n
maag zit!
Alvast bedankt, R. uit A.

Beste R. uit A.
K. uit A.

Beste K. uit A,
Het zou de automatische choke kunnen zijn, vooral omdat het al zo
dicht bij huis gebeurde, anders zou ik gewoon nieuwe bougies laten
monteren.
Belinda

Dat is een flink probleem! Een probleem waar niet enkel jij over hebt
geschreven. Ik heb in totaal 38 brieven gekregen van personen die ’s
maandags na het grote carnavalsfeest ziek waren. Ook enkele werkgevers hebben zich tot mij gericht, zij hadden meerdere Albergenaren
op de lijst van ziekmeldingen staan. Klachten: misselijkheid, braken
en hoofdpijn. Ik moet je vertellen dat ik met m’n handen in m’n haren
zat. Maar nu wordt het me allemaal duidelijk: het is de visboer die de
problemen veroorzaakt. Je zult begrijpen dat ik hier persoonlijk niets
mee kan. Welk advies moet ik je geven? Ik heb me echter wel gericht tot
de Voedsel en Waren Autoriteit. Maar ook zij konden geen duidelijkheid
scheppen. Hun antwoord: ‘In 2007 hebben wij vele klachten ontvangen
uit Albergen. Het ging allemaal om personen die op de maandag na het
carnavalsfeest ziek waren. Hierop hebben wij besloten om in 2008 drie
controleurs richting de feesttent in Albergen te sturen. Helaas meldden
zij zich ’s maandags alle drie ziek. Dinsdags verklaarden zij te lijden
aan geheugenverlies, waardoor wij helaas geen concrete uitslag van het
onderzoek kunnen melden. Wel kan ik u meedelen dat wij in 2009 met
een grotere groep richting Albergen zullen gaan, we maken er een bedrijfsuitje van. We zullen u op de hoogte stellen van het resultaat.’
Belinda

E. Borgerink
Ootmarsumseweg 125
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Data

die u niet
mag missen
En nu rap
die agenda erbij!
Zondag 1 februari
Voor alle leden. Plaatsbespreking van 9.00 tot 10.30 uur bij Zaal Morshuis.
Ledenkaarten meenemen, maximaal tien per persoon en zorgt u ervoor dat u een alternatieve datum heeft, voor het geval de zaal is
uitverkocht. De zaal gaat om 6.00 uur open.
De overige kaarten voor de gala-avonden, voor niet-leden, worden
om 11.00 uur verkocht. Indien u na dit tijdstip wilt weten of er nog
kaarten verkrijgbaar zijn, neem dan even contact op met Harrie Rikmanspoel, tel. 0546-827352.

Zondag 8 februari
Een matineevoorstelling voor alle ouderen, alleenstaanden en verstandelijk gehandicapten met ouders of verzorgers. Deze middag begint
om 13.00 uur. De zaal is open vanaf 12.30 uur.

Vrijdag 6 zaterdag 7, vrijdag 13 en zaterdag 14 februari
Gala-avonden met natuurlijk de aanwezigheid van onze Prins Sjef ,
zijn sik Arjan en zijn gevolg. Vele plaatselijke medewerkers zullen met
verschillende buuts, liedjes, dansen etc. op toneel verschijnen en letterlijk en figuurlijk hun beste beentje voorzetten. Zaal Morshuis is geopend vanaf 19.30 uur, begin gala 20.00 uur.

Zaterdag 21 februari
Narrenbal. Dit jaar in een nieuw jasje gegoten, maar het blijft natuurlijk
een geweldige carnavalsavond voor jong en oud. De straatnominaties
voor ‘Best Versierde Buurt’ zullen worden omgezet in klinkende prijzen. Het thema voor deze avond is: Tu-ta-tuut Roadshow.
De kleding zien we deze avond het liefst in carnavalesk rood!

Zondag 22 februari
Kindercarnaval. Elders in het Bokk’nblad kunt u de details van deze
middag lezen. De optocht start om 14.30 uur vanaf de basisschool
Kadoes, onder leiding van Prinsen en Dweilorkesten. De bonte stoet
eindigt bij Morshuis, waar nog kan worden doorgefeest tot 17.00 uur.

Dinsdag 24 februari
Dol Dwaze Dweil Dinsdag. Bij Morshuis gaat het dak eraf. Een bont
spektakel van dweilorkesten brengt de nieuwste nummers enthousiast ten gehore. Aanvang 13.30 uur bij zaal Morshuis.
Vastenavond. Een afsluitingsfeest voor alle medewerkers van de Alberger Bökke. Met om 24.00 uur het traditionele verbranden van de ‘bok’.

Woensdag 25 februari
Aswoensdag. Helaas…
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Optocht. Volgens traditie start om 13.30 uur in Albergen de eerste van
vele carnavalsoptochten. Een rijke stoet aan praalwagens, loopgroepen, eenlingen zal aan het duizendkoppige publiek voorbij trekken.
U komt toch ook?
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Zondag 15 februari
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