
Beste Bökke,
Het is een lange winter. Maar een mooie winter want dankzij het vele 

natuurijs zit onze Prins beter in zijn vel dan ooit. Anderzijds is het ook 

een lange winter omdat het Carnaval dit keer laat wordt gevierd. 

Is dat vervelend? Nee, want het geeft u de tijd om dit feestelijke maga-

zine extra diepgaand te bestuderen. Een magazine dat de allure heeft 

van een volwassen glossy, een magazine waar Carnavalsverenigingen 

in binnen- en buitenland jaloers op zijn. En waar Albergen trots op 

mag zijn.

In deze editie weer de bekende thema’s: de interviews met Prins en 

Jeugdprins. De kinderen van Kadoes, Borrelproat en wat al niet meer. 

Dat alles om u geheel in de stemming te brengen van het komende 

zottenfeest waar Bokk’nlaand zich weer op verheugt en waar de stem-

ming er altijd goed in zit. 

Als u straks het eerste pilsje pakt, slaakt de redactie een zucht van 

opluchting. Het is weer geklaard. Nachtelijke expedities, afluisterprak-

tijken, fotograferen bij nacht, ontij en kunstlicht. Onderwerpen ver-

zinnen, staren naar een leeg beeldscherm zonder inspiratie. De vele 

borrels en pinten die tijdens interviews genuttigd moesten worden. En 

dan de nasleep: de correcties, de opmaak, de verspreiding. Als lezer 

ontgaat u gelukkig veel van de enorme inspanningen die het maken 

van dit Bokk’n Blad kost. 

Toch zeggen we elk jaar weer: we hebben het met plezier gedaan. 

Voor de Alberger Bökke, voor het narrenvolk, voor onze adverteerders 

en sponsoren en vooral voor u, beste lezer. 

Stort u zich straks weer in het Carnavalsgedruis, weet dan één ding: 

altijd ligt ergens een verslaggever op de loer en loopt u dus de kans 

om in de editie 2012 te komen. Met een verhaal, een foto of op andere 

wijze. Verheugt u zich er maar vast op! Dat doen wij als redactie ook. 

Maar eerst even pauze… Lekker Carnaval vieren!

Veel leesplezier en Alaaf, Alaaf, Alaaf.

Redactie en medewerkers van het enige echte Bokk’n Blad!

  1



  ! " #  $ % & &#' " (   $ )

* +  , " -  " . + -

/ & %  !0  !),12

3& ( 4

5& ,)6 $  ,* + 0  

27, $81 + $

77)2&, $12 $  9  # " : ; < " = " > ? ? ; " , @ " " & % .  ,#  ! " = " )  % A " B ; C ? " = " C C : D E F

999A27, $81 + $ A ! %

GH H I J " 2& , K&!)  "

87,  0& "7!'  ,!  2  ,

L +  , K & $ )"

2  ) "2   ,"

'&! " : B B"

$77,)  ! " . +  ,

0 & ( 4 " + ! " '  "

)7 M " : B B

:  " + !"

7*  , + - $ $  %



We schrijven 12 februari 2011. Wederom een super dik, kleurrijk 

Bokk’nblad. Ik denk dat het vandaag en morgen stil zal zijn op 

straat. Mensen steken de haard aan en vlijen zich met het BB op de 

bank. De oortjes rood van het lezen! 

Maar terwijl half Albergen werd overgeleverd aan de schrijvende 

redactie van het Bokk’nblad, zijn andere leden van de vereniging 

al weer druk in de weer met het regelen van de overige Carnavals-

zaken.

Even een korte terugblik op het voorgaande jaar. We kunnen niet 

anders zeggen dan Ruim Voldoende, Geslaagd, Uitmuntend! On-

danks dat de regeerperiode kort was, heeft dit viertal flink van zich 

doen spreken. Zowel plaatselijk als regionaal.

En dan het Goede Doel. Kika – Kinderen Kanker Vrij. Wat een inzet. 

Er werden armbandjes verkocht en lezingen op school gegeven. Het 

enthousiasme stak de hele vereniging aan. Zo werd een schilderij 

geveild, de Hofband deelde zelfs de opbrengst van hun CD, buttons 

werden verkocht. Kortom, niet alleen de Alberger Bökke maar heel 

Albergen maakte één vuist voor Kika! Een geweldig jaar!

Dit jaar zullen Prins Othmar, Sik Pedro en hofdames Mariska en 

Christel de scepter zwaaien boven onze narrenmutsen. En voor-

waar, voorwaar ik zeg u… ook zij zullen triomferen.

Op de Elfde van de Elfde hebben wij daar allemaal al een voor-

proefje van gehad. Het was een gezellig feest, het dak ging eraf! De 

Prins deed bij wijze van spreken de deur van het café op slot. Het is 

duidelijk een vierspan met Pit. 

De ijsbaan als Goede Doel zal bij velen van u, zeker in deze tijd van 

het jaar, het hart sneller doen kloppen. Koninklijk ijsmeester Oth-

mar voorop, dat belooft wat.

In een Carnavalsvereniging zijn de Prins met zijn Hofhouding de 

Numero Uno, maar een vereniging als de onze draait niet alleen om 

de nobelen. Wij moeten het zeker ook hebben van de harde wer-

kers, de mensen achter de schermen. Zij die alles regelen, bouwen, 

sjouwen en vergaderen. Ben Klaassen is zo’n man. Iemand waar we 

al achttien jaar op kunnen bouwen binnen het bestuur en allerlei 

andere geledingen binnen de club. Ben is en was de man van het 

snoeiwerk, de Prinsenbegeleider, de medeoprichter van het Kinder-

Karnaval, hekken plaatsen, de gala-artiest en ga zo maar door.

Iemand met heel veel verdiensten. Namens ons allen Ben bedankt! 

Toffe peer!

En dat zijn niet de enige veranderingen. Zo zal Gerard Ensink dit 

jaar langs de zijlijn toekijken naar het licht. Heeft Gerrit Kemperink 

veel stokjes doorgegeven en zichzelf op de reservebank geplaatst. 

Maar niet alleen zijn er mensen die door jaren van verdienste het 

rustiger aan willen doen, er is ook een instroom van jong Bokk’n-

bloed. Zo zullen de jonge Dansmariekes dit jaar voor het eerst te 

zien zijn op het grote podium. Maar u kunt ook nieuwe gezichten 

verwachten tijdens het gala. Binnen de Raad van Elf zijn er enkele 

wijzigingen. Kortom, een vereniging is soms een organisatorische 

heksenketel. Bij velen van ons begint het Carnavalsbloed al weer 

flink te koken.

Sommige veranderingen binnen een vereniging wennen nooit. Zo 

was de verslagenheid binnen de gelederen groot toen Harrie Oude 

Breuil, Ans Breed en Harrie Rikmanspoel dit jaar overleden. Mensen 

ván de vereniging. Groots in daden, niet alleen voor de Alberger 

Bökke maar voor heel Albergen. 

Trots was ik toen ik zag dat de Alberger Bökke massaal tijdens de 

kerkdienst aanwezig was. Trots omdat we meer zijn dan brallende 

feestvierders. Nee, een Alberger Bok is als een warme deken. We 

zijn er om elkaar een hart onder de riem te steken. In goede en in 

slechte tijden.

Maar het Carnavalsfeest staat weer voor de deur, dat kunt u niet al-

leen afwegen aan dit anderhalf pond wegende en meer dan 150 pa-

gina’s dikke Bokk’nblad, maar vooral door het lezen van de inhoud! 

Ik wil u dan ook niet langer kwellen met mijn prietpraat. U weet dat 

ik al jaren super trots ben op onze vereniging. Nee, ik laat u nu met 

rust. Ik zou zeggen, zoek een stoel, een bril, een lamp en een flinke 

mok dampende chocolademelk. Meld u ziek bij de baas, besteed de 

kinderen uit, schakel de deurbel uit, beentjes hoog… en lezen maar.

Tot volgend jaar, onder de steevaste groet Alaaf, Alaaf, Alaaf!!!

Gérard Wagemans

Van de voorzitter: 

Tot volgend jaar, onder de steevaste groet Alaaf, Alaaf, Alaaf!!
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Beste Carnavalsvrienden,

Ik kan mij niet heugen dat ik eerder een inleiding 

heb geschreven terwijl het buiten helemaal wit is 

en het behoorlijk vriest. Gelukkig is Carnaval dit 

keer laat en ik mag hopen dat we dit weer niet 

tijdens de Carnaval hebben. 

Het is een bewogen jaar geweest, zowel in de ge-

meente als in de afzonderlijke kernen. Er is dus 

stof genoeg om te verwerken in de buuts, stuk-

jes en in de liederen. En natuurlijk heeft u met 

een aantal nieuwe wethouders ook weer nieuwe 

slachtoffers om over te praten. 

We gaan dit seizoen beginnen met een gezonde 

onderlinge concurrentie waarbij hopelijk iedereen 

zal wedijveren om de ander in kwaliteit af te troe-

ven. Ik merk dat er door u allen steeds meer ge-

organiseerd wordt en dat de nieuwe ideeën leiden 

tot meer Carnavalsvreugde. En zo hoort het ook. 

Carnaval is een tijd van veel plezier, veel lachen, 

af en toe een beetje huilen en vooral van saamho-

righeid. Saamhorigheid maakt onze gemeente zo 

uniek. De dorpen kijven over van alles en nog wat, 

zeker in de Carnavalstijd, maar uiteindelijk wint de 

saamhorigheid van het feest het.

Ik wens u allen een Carnavalsfeest toe zonder on-

gelukken maar bovenal met heel veel plezier.

Saamhorigheid 
maakt onze gemeente 
zo uniek
Mervyn Stegers

Burgemeester gemeente Tubbergen



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

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

Bleek nog vrij aardig te kloppen ook.
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Het Bokk’nblad

Postbus 5

7665 ZG  ALBERGEN
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Marga Visschedijk
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Marike Masselink
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Miriam Wesselink
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Marleen Dijkstra

Erwin Gevers

Ellen Kemerink

Lieke Knook

Thijs Kruse

Miriam Rekers

Luciël Visschedijk

Heidie Wesselink
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Belinda 

Gemma Borgerink

Helma Borgerink

Anno Droste

Judith en Sippy  Dijkstra

Freek Evers

Giel Hagel

Pim Hagel

Emmy Kiezebrink

Paul Kuipers

Gilbert Leemhuis

Janny Middelkamp

Saskia Mulder

Wim Potijk

Jeannet Oerbekke

Huub Oude Avenhuis

Erwin Oude Egberink

Marlou Oude Nijhuis

Rik Sanders

Jos Schepers

Mariet Schepers

Arjan Verver

Annemiek Voorpostel

Maud Vloothuis

Eddie de Vries

Anita Wagemans

Herbert Wesselink

John Wolbers
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Diverse leden van de Carnavals-

vereniging

De Alberger Bökke en de Bökk’n 

Hörnkes
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Miriam Wesselink (0546-443280), 

Gerdy vd Aa (0546-441439) en

Luciël Visschedijk (0546-441030).

8+';:!5&6:)

Marco Weijermars
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Van Marle Grafische Bedrijven
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Fotostudio Frank Visschedijk
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- 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



Ik, Prins Othmar l, Hoogheid van de Alberger Bökke, 
zön van Gait van’Asman en Mrietje van de Kellerboer. 
Groothertog van ’t Gesiet, alleenheerser oaver al ’t stoal, 
bout’n en moer’n.
Trouwd met Mariska, geboor’n en getoog’n as nen Dubbelkieker. 
Dochter van Bennie van DiekboersJens en Annie van Naats.

Met mien Sik Pedro, zön van Kemnoa’s Johan en Gerda Haarhoes 
oet Tusveld. 
Oppermachtig in ’t realiseren van al oe bouw en verbouwplann’n. 
Met zien vrouw Christel van de Bakker geboor’n as nen Papsleef, 
mer al gauw overloop’n noar de Alberger Bökke. 
Dochter van Elsbakkers Joop en Suze van Koords Hearm. 

Kunnigt oe an met een dreewerf Alaaf! 

Ten eerste:    

Dat de nieje dansmariekes en het nieje ho!oor het ver zult 
schopp’n,
Dat ze völ will hebt, mögt wie met zien all’n hopp’n.

Ten tweede:   

Dat de Hofdames Mariska en Christel oons good duur diss’n tied 
hen magt slepp’n, zult wiej dan ok nig snel verge"’n.

Ten derde:   

Dat de Kloosteresweg op Tubbig an voor opstakels zorgt,
 is a meerdere keer’n bespröken, 
 ma dat de Hagweg nig meer vör ied’reen toogaank’luk is, 
 geet oons in ’t Gesiet wa jökk’n. 

Ten vierde: 

Dat het vör oons’n Hennie Oude Geerdink jammer is dat hij in 
de politiek is ontkroond.
Dat wiej, net as hij, trots bint dat wiej in ’t Gesiet woont.

Ten vijfde:  

Dat in disse zwoare tied wie veural de ondernemmers in Alberg 
nig möt verge"’n. En ik kan oe vertel’n,
met verbouwing’n in elke moat, wet mien Sik wa road.

Ten zesde:  

Dat wie oaver de crisis en ’t kabinet noe wa genog hebt heurd,
 In oons regeringsjoar wödt doar dus ok nig meer oaver zeurd.

Ten zevende:  

Dat Stichting de Volksfeest’n zich elk joar weer omeunig inzet 
om superartiesten an te trekk’n, vindt wie machtig. 
In oons regeringsjoar, drie aom’den oetverkogt, lik oons dan ok 
prachtig.

Ten achtste:   

Dat de Mex en ’n Kazco twee kamera’n groep’n bint, woar wie 
altied op kunt bouw’n, gef oons omeunig völ vertrouw’n. 
Doarum höpt wie, dat wie dit joar völ van jullie zult vernemm’n,
en dat jullie ’n Zoomp’n op sleptouw wilt nemm’n.

Ten negende:  

Dat in oons regeringsjoar weer ‘ns ’n moal de elfsteed’ntocht wöd 
ree’n,is iets wat ik höp, 
dat ik as Prins dan met dö en het dan ver schop.
   

Ten tiende:  

Dat wie ‘t vrijwilligerswerk hoog in ’t vaandel hebt stoan, wilt 
wiej geern e# ’n kwiet, die leu bint geheel belangeloos al hun 
vrijetied an aandern kwiet.

Ten elfde:  

Dat oons goeie doel dan ok in Albeerg blif, ha’j wa noa kunn’n 
goan.
Doarum wilt wie geern dat de opbrengst noa de Iesclub geet.
De nieje keet is a doar vrijwilligers  in de been’n ze", 
mer biej de ankleding en de weg der op an, helpt wiej geern ’n 
handje me". 

Al dit moois is opmaakt in 2010-2011, mien regeringsjoar. 
As iedereen met werkt, maakt wiej samen miene liefspreuk woar:
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meerwaarde die je ziet! 

meerwaarde die opvalt 

meerwaarde die je voelt

t  074 - 250 15 15

f  074 - 242 64 50

@  info@vanmarle.nl

www.vanmarle.nl

Bezoekadres:

Pasmaatweg 20

7556 PH  Hengelo (Ov) 

Postadres:

Postbus 310

7550 AH  Hengelo (Ov)



Kunstveiling 
voor het goede doel 
met dit jaar...

Kunstenaar of kunstenmaker?

Voor het goede doel, dit jaar de ijsbaan, wordt weer een 
kunstwerk van een bekende kunstzinnige Albergenaar ge-
veild. U kunt naar harte lust bieden. Maar u moet natuurlijk 
dan wel iets meer weten over de kunstenaar. In het volgende 
artikel leest u meer over hem: creatieve duizendpoot Chris 
Veldhof.

Chris is een veelzijdig kunstenaar die in 1988 zijn eerste grote 
prijs won. Hij ontving op achtjarige leeftijd namelijk al de 
felbegeerde hoofdprijs tijdens een kleurwedstrijd van ba-
sisschool Kadoes. Op die basisschool is ook het fundament 
gelegd voor zijn verdere carrière. Zoals Chris zelf zegt: “Teke-
ningen zeggen meer dan woorden”. En daarin kan ik hem ook 
alleen maar gelijk geven. Als je met hem aan het praten bent 
en zijn kunstwerken bekijkt, dan zie je zijn gedrevenheid en 
zijn passie voor de kunst. Al op jonge leeftijd wist Chris dat 
zijn kwaliteiten in de kunst zitten. Hij volgde na de middelba-
re school  Toegepaste Vormgeving op het MBO. Aansluitend 
kwam hij op de kunstacademie terecht. Dat was geen groot 
succes omdat hij de opvattingen, die op de kunstacademie 
werden gehanteerd, veel te vrij vond. Chris is namelijk prak-
tisch ingericht en geen kunstfilosoof. 

Nee, de kunstacademie was niet zijn ding, hij kon er te weinig 
zijn eigen creativiteit kwijt. 
In 2002 begon Chris als zelfstandig ondernemer. 

In die beginperiode werkte hij vanuit huis. Hij richtte zich 
vooral op de actualiteit en op dat wat de klant graag wil. 
Half Albergen hangt vol met zijn muurschilderingen van on-
der andere Harry Potter, piraten en landschappen. Bij men-
sen thuis, maar ook bij bedrijven, kreeg hij opdrachten voor 
muurschilderingen. In deze periode is hij ook gestart met het 
geven van workshops aan kinderen en volwassenen. Bijna 
alle Tubbergse scholen heeft hij bezocht en de kinderen wa-
ren altijd laaiend enthousiast aan het werk.

Henny van der Most

Op dit moment werkt hij nog in het Pipodorp van Henny van 
der Most. Hier beschildert hij diverse vakantiehuisjes, een 
klus die in 2006 begon en bijna is afgerond. Verder werkt hij 
veel in overleg met  binnenhuisarchitecten en interieurarchi-
tecten. Van ontwerpfase tot productie. De opdrachten zijn 
heel divers en variëren van school tot uitvaartcentrum, van 
workshops tot individueel werk, van muurschilderingen tot 
acrylverf op doek en van gipsmodellen tot vrij werk. Hij kan 
niet meer onopgemerkt door Albergen rijden, de bus met de 
kwast op het dak is bij bijna iedereen wel bekend.

Chris heeft bijna geen vrije tijd en tijdens die schaarse mo-
menten zit hij allerminst stil. Al vijftien jaar is het houtdorp 
zijn passie, hij kan dan creatief zijn op een hele andere ma-
nier. En het werken met de kinderen geeft hem veel voldoe-
ning. Maar ook bij de diverse wereldrecords verleende hij 
vaak hulp bij het ontwerp en de opzet van het project. 

Grandioos optreden

Als je met Chris praat over Carnaval beginnen zijn oogjes te 
twinkelen. Regelmatig wordt hij gevraagd om te helpen om 
de Carnavalswagen te beschilderen en met Frank Oude Breuil 
heeft hij bij menig gala een grandioos optreden verzorgd.  

Chris is een Albergenaar in hart en nieren, zal voorlopig de 
grote stad niet opzoeken en wil graag de kunst naar het plat-
teland brengen. Hoe zijn toekomst eruit ziet weet hij nu nog 
niet, hij kijkt gewoon wat er op zijn pad komt. 

Tijdens het interview praatte hij vol passie en was hij bijna 
niet stil en dat is ook kenmerkend voor zijn werkstijl. Ook met 
de kwast in de hand is hij namelijk enthousiast en niet af te 
remmen. 

doel: “De IJsbaan van Albergen”. Op dit schilderij kun je bie-
den. Voor de spelregels verwijzen we naar de website van de 
Alberge Bökke: www.albergerbokke.nl



Kunstveiling 
voor het goede doel Voor meer werk van Chris verwijzen 

we naar zijn website: 

www.chrisveldhof.nl
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TIMMERFABRIEK H.J. GROOTHUIS & ZN B.V.
Postbus 583, 7600 AN Almelo
Demmersdwarsweg 8, 7608 RA Almelo
Telefoon: 0548 - 860 261, Fax: 0546 - 860 646
info@groothuis-tifa.nl - www.groothuis-tifa.nl



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

Altijd ondernemerszin!

Samen voor succes www.jonglaan.nl



Zondag 7 november, een zonnige morgen na de 

Elfde van de Elfde. Nog geen twaalf uur geleden werd bekend 

wie dit jaar over het Bokk’nlaand zal regeren. De opkomst van 

Prins Othmar met zijn gevolg betekende ook het afscheid van de 

‘oude’ Hofhouding. Het moment om de balans op te maken van 

het afgelopen regeringsjaar. 

Al meerdere jaren had ik de eer om de oud-Prins, met Sik en Hof-

dames, te interviewen voor het Bokk’nblad. Het levert me tradi-

tiegetrouw een gezellige avond op, gevuld met smeuïge verhalen 

die steeds sterker worden naarmate de drank zijn werk begint te 

doen. Dit jaar zal dat anders zijn. Als Sik heb ik alle verhalen al 

uit de eerste hand. Loop ik dus nen mooi’n oamd mis. Geen be-

klag: het afgelopen regeringsjaar leverde in dat opzicht genoeg 

compensatie op.

Sinds 28 november, de dag dat neef en toekomstig Prins Hugo 

aan de telefoon hing, is alles in sneltreinvaart verlopen. De korte-

re regeerperiode dwong ons tot daadkrachtig handelen, waarbij 

we voordeel hadden van onze gemeenschappelijke genen. Wei-

nig overleggen, het vaak bij voorbaat al met elkaar eens zijn en 

spijkers met koppen slaan. Zo stonden we een half uur nadat we 

onze auto in een Enschedese parkeergarage hadden gestald, alle-

bei compleet in het pak. Met dank aan Piet Zoomers voor de actie 

‘twee pakken voor de prijs van één’. Steken, onderscheidingen en 

dergelijke hadden we op de heenweg al in Deurningen besteld. 

Voor de middag thuis zijn moest mogelijk zijn. Dat streven kon 

echter gedag worden gezegd toen de Hofdames  de kledingrek-

ken indoken. Het lukte uiteindelijk allemaal maar net voor slui-

tingstijd. Bovendien bleek de Bijenkorf het motto ‘één jurk voor 

de prijs van twee’ te hanteren. Werd dus ook ons financieel voor-

deeltje direct weer om zeep geholpen.

 !""#$%&&#$'()$*#&)($+&+(,)-
Ruim voor onze opkomst waren de foto’s gemaakt, het inter-

view voor het Bokk’nblad gegeven en de proclamatie geschre-

ven. Klaar voor het grote moment: zaterdagavond 9 januari, 11 

minuten over 11. Op eigen verzoek geen opkomst met toeters 

en bellen, maar middels het principe: ‘Wie de steek past, zette 

hem op.’ Zoals het glazen muiltje van Assepoester alleen aan haar 

ranke voet paste, zo bleken ook de rondgaande steken alleen voor 

onze hoofden gemaakt. Verschillende mensen die de steek opkre-

gen werd letterlijk het licht uit de ogen genomen. Alleen op onze 

hoofden bleven ze op de juiste plaats zitten, ook dat lijkt erfelijk 

bepaald te zijn. Een korte presentatie op het podium en vervol-

gens omkleden voor de officiële opkomst, met het voorlezen van 

de proclamatie en de aankondiging van het goede doel. Vanaf nu 

kon het echte werk beginnen!

De volgende morgen zat een groot deel van de Carnavalsver-

eniging alweer vroeg in de kerk, de meesten nog wat duf van 

de vorige avond en nacht. Vervolgens richting Morshuis voor de 

opening van de Residentie en tussendoor nog even snel naar 

Tubbergen voor de eerste kennismaking met alle Hofhoudingen 

uit de gemeente. Volgehangen met onderscheidingen konden 

we, terug bij Morshuis, gelijk aanschuiven voor de lunch. Het uit-

stapje naar Tubbergen was behoorlijk uitgelopen, waardoor het 

middagprogramma in het gedrang dreigde te komen. Om te be-

ginnen was er een kwartier ingepland voor de 

Machtig   
völ schik

Balans van de oude Hofhouding



toespraak van de Prins over het 

goede doel. Belinda had hem daarvoor een 

kant en klaar verhaal op papier aangeleverd. Het houden van een 

spreekbeurt mag dan niet de sterkste kant van onze Prins zijn, in 

het samenvatten van teksten bleek hij een absolute meester. 

Anderhalf blaadje in twee zinnen en precies 14 minuten en 32 

seconden teruggewonnen op het tijdschema. De rest van de 

dag maakten we kennis met alle geledingen binnen de Alberger 

Bökke, honderden handen werden geschud en even zoveel on-

derscheidingen uitgedeeld. 

.,/ $/,$0($.)(+
Het gaat te ver om alle feesten en activiteiten in chronologische 

volgorde te beschrijven. Tientallen keren hezen we ons in het pak 

om her en der op te draven, meestal in Albergen, maar ook regel-

matig in de omliggende dorpen. Tijdens de hoogtijdagen zagen 

we de Raad van Elf vaker dan de collega’s op het werk. 

Een aantal hoogtepunten mag 

natuurlijk niet onvermeld blijven. Allereerst de eigen 

gala-avonden, maar liefst vijf in totaal. 

Albergen op zijn best. Stuk voor stuk geweldige optredens, met 

op de laatste avond het afscheid van de huidige generatie dans-

mariekes en natuurlijk onze Hofband. Na tien jaar muzikale ver-

taling van het wel en wee in Albergen, werden de laatste noten 

letterlijk met een snik in de stem gezongen. 

En natuurlijk de optocht op 7 februari. Wat een onvergetelijke 

ervaring om eersterangs op de Prinsenwagen de gehele optocht 

aan je voorbij te zien trekken, om vervolgens als laatste in de rij 

aan te sluiten. De mensen rijendik langs de gehele route, genie-

tend van de enorme kwaliteit van de wagens en de loopgroepen. 

Het zonnetje dat vlak voor aanvang van de optocht even door-

brak, maakte de kou wat draaglijker, maar kon niet alle sneeuw 

langs de kant doen smelten. Daarmee  hebben we trouwens met-

een de absolute sleutelwoorden uit onze regeerperiode te pak-

ken: kou en sneeuw. Vanaf de dag van onze opkomst, tot het bok 

verbranden op de laatste avond, hebben we constant te maken 

gehad met sneeuw, kou en gladheid. Alle weerrecords werden 

deze winter verbroken en er ontstond zelfs een chronisch tekort 

aan strooizout. In combinatie met schoeisel voorzien van leren 

zolen c.q. hoge hakken, leidde dat tot vele hachelijke momenten. 

((,$.(1&,0($/,$'()$!21')!(0/*(-

Zo werd de gala van de Glasbloazers in Oldenzaal in een ware 

sneeuwstorm bezocht. Tot twee keer toe waarschuwde ik onze 

Prins: “Kiek oet, ’t is donders glad.” Het mocht niet baten. Hal-

verwege de parkeerplaats kwam hij met beide benen los van de 

grond, zweefde minstens een seconde in het luchtledige, om 

vervolgens met een enorme smak op zijn rug in de smurrie te 

belanden. Zijn staf daalde zo’n 30 meter verderop neer. Met de 

oprechte bezorgdheid van zijn gevolg zat het gelukkig wel goed: 

toen hij weer opkrabbelde, zag hij ze her en der over de gepar-

keerde auto’s hangen, dubbel van het lachen. En, waar een ezel 

zich niet twee keer stoot aan dezelfde steen, herhaalde onze 

Prins dit huzarenstukje meteen op de avond daarna, tijdens de 

gemeentegala in Tubbergen. Terwijl iedereen verstandig binnen 

bleef, moest Prins Hugo zo nodig even een frisse neus halen. Dat 

is zeker gelukt, want al na een paar meter knalde hij ermee op de 
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ijskoude klinkers. Carina stond onze Prins nog half, met eveneens 

twee glijpartijen. Zij koos daarvoor de stoep op weg naar huis en 

de bodem van de Prinsenwagen tijdens de optocht in Geesteren. 

De rest wist de gladheid zonder kleerscheuren te doorstaan.

+()$*(3".)($)#&).
De 11 punten van onze proclamatie waren voor een belang-

rijk deel gericht op de inzet van de vele vrijwilligers binnen ons 

prachtige dorp. Of het nu gaat om de voetbal, de vakantiespelen 

of de verschillende commissies binnen de Carnaval. Alles valt of 

staat met de inzet van deze mensen. Van de Carnaval roemden 

wij de redactie van het Bokk’nblad en de betrokkenen bij het gala. 

Volledig terecht, want zij verrichten jaarlijks enorm veel werk, 

waarmee ze de Albergse bevolking een groot plezier doen. Te-

gelijkertijd deden we daarmee een groot aantal commissieleden 

tekort. Het afgelopen jaar hebben we van dichtbij kunnen zien 

wat er allemaal bij komt kijken om een Carnavalsvereniging te 

laten functioneren. 

Vrijwel iedereen binnen de Alber-

ger Bökke heeft één of meerdere taken die het tot een 

perfect georganiseerd geheel maakt. Verbazing, bewondering en 

zeker ook trots zijn woorden die hier op hun plaats zijn.

Deze woorden waren ook zeker van toepassing op ons goede 

doel, ‘Tubbergen voor Kika’.  Velen hebben zich ingezet om hier-

voor geld in te zamelen en de bewoners van Albergen gingen 

massaal achter de acties staan. Twee voorbeelden willen we in dit 

verband niet onvermeld laten. Daags na de optocht bezochten we 

de basisschool. We stelden ons voor aan alle klassen en aan de 

oudere kinderen vertelden we over het goede werk van de stich-

ting Kika. Met hulp van de leerkrachten werden bestelformulieren 

uitgedeeld en verwerkt. Drie dagen later bleken zo’n 200 kinderen 

een bandje besteld te hebben, velen van hun eigen geld. 

Een opbrengst van ruim duizend euro! En dan was er nog onze 

Hofband, die een prachtige CD uitbracht, als een soort van afslui-

ting van hun tienjarig bestaan. De meeropbrengst van de verkoop 

werd geheel beschikbaar gesteld voor het goede doel. 

Op 9 maart werd een delegatie van de stichting uitgenodigd bij 

Morshuis. Daar ontvingen ze een cheque van € 5.353,53 uit han-

den van Prins Hugo. 

Daar kwam tijdens de slotmanifestatie in september nog een 

tweede cheque van de Hofband bij. Een bedrag van maar liefst 

tweeduizend euro, wat de totale opbrengst voor ons goede doel 

op het geweldige bedrag van € 7.353,53 bracht. Wederom Alber-

gen van zijn beste kant!

4(0", )5
Normaal besluit ik een artikel over de oude hofhouding met een 

dankwoordje namens de Carnavalsvereniging en de inwoners van 

Albergen. In dit geval draai ik dat maar even om en in dat opzicht 

spreek ik namens ons alle vier.

Albergen bedankt voor het enthousiasme tijdens de Carnaval en 

de gulle giften voor het goede doel. Alle leden van de Alberger 

Bökke bedankt voor een geweldig jaar. We hebben de vereniging 

ervaren als één grote familie en we vonden het een eer om die in 

het afgelopen jaar te mogen vertegenwoordigen. 

Wie hebt d’r machtig völ schik an had!

Hugo & Belinda,

Carina & Wim
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Zijn wie je bent

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

Zijn wie je bent. Dat is het motto van Koopman 

Assurantiën. Omdat een goede verzekering je 

de vrijheid geeft om jezelf te zijn.

Ellen van Leijenhorst
polisadministratie

Othis Lansink

buitendienst
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Pastor Jacqueline Meupelenberg is sinds oktober 

2009 werkzaam in de H. Pancratiusparochie. Vorig 

jaar is ze in de kerk van Albergen voorgegaan in de 

Carnavalsviering en op Aswoensdag. Daaruit blijkt 

haar betrokkenheid met het Carnaval. Ze is van ori-

gine een ‘beetwortel’ en is geboren en getogen in 

Almelo. 

Vroeger is ze wel eens naar de optocht in Oldenzaal 

geweest, maar de uitnodiging om mee te doen met 

de Albergse optocht slaat ze toch af. Ze gaat liever 

naar een ander spektakel, want je kunt haar samen 

met haar vader vinden in het Heraclesstadion. Elke 

thuiswedstrijd wordt trouw bezocht en als ze door 

haar werkzaamheden niet op tijd kan zijn, dan gaat 

ze zeker nog voor de tweede helft naar de wedstrijd 

kijken. Ze ging al naar de wedstrijden kijken in het 

oude stadion aan de Bornsestraat. Zelf sporten doet 

ze niet, maar dat heeft met haar gezondheid te ma-

ken. Het is ook de reden waarom ze destijds gestopt 

is met haar werk als ziekenverzorgster. Ze was zorg-

coördinator, praktijkbegeleidster en later hoofd van 

de opleiding. Naast deze fulltime baan studeerde zij 

theologie. Eerst in Hengelo en later in Amsterdam. 

Ze kreeg een stageplek in het verpleeghuis het Meu-

lenbelt in Tubbergen en in de Egbertusparochie in 

Almelo. Daarnaast verzorgde pastor Meupelenberg 

eens per  maand een viering in het Twenteborgzie-

kenhuis. 

Enkele jaren later werd ze daar aangenomen als zie-

kenhuispastor. 

Na 25 jaar in de zorg te hebben gewerkt, vond ze 

het tijd voor iets anders. Binnen het aartsbisdom 

was een vacature ontstaan in onze H. Pancratiuspa-

rochie. Pastor Jacqueline Meupelenberg kreeg het 

profiel Diaconie binnen het pastoresteam. Ze is hier 

heel tevreden mee en ze beschrijft de Diaconie als 

een drieluik. De doelgerichte Diaconie: het spontane 

directe handelen, zoals bijvoorbeeld Caritas en MOV. 

De relatiegerichte Diaconie: hierin functioneren de di-

verse bezoekgroepen. Tot slot de spirituele weg van 

de Diaconie: dit bestaat volgens haar uit het werkelijk 

dienstbaar zijn aan de mens, uit navolging van Je-

zus. Diaconie is kort gezegd, dienst aan de naaste in 

en vanuit de geloofsgemeenschap. 

Het werken als pastor is geen baan van 9 tot 6, 

maar dat is voor pastor Meupelenberg geen pro-

bleem. Zorg voor de ziel vindt ze belangrijk. Dit heeft 

ze vooral ervaren in haar werk als ziekenhuispastor, 

maar ook nu in de parochie. “Er mogen zijn voor de 

ander, een stukje oplopen met iemand. Samen zoe-

ken naar de kracht in de ander, zodat hij of zij weer 

zelf verder kan, zonder uitzondering.” Ze ziet de pas-

torale zorg als zielzorg. 

Thialf
De zorg om de medemens is bij de pastor al vroeg 

begonnen, want zijzelf, haar ouders en haar zus wa-

ren ook jarenlang mantelzorger voor hun thuiswo-

nende oma. Als ze dan op vakantie ging, voelde zich 

ook vrij van deze zorg. Dit gevoel van vrijheid heeft ze 

nu nog tijdens het maken van reizen. Het reizen naar 

verre landen is, naast de voetbal, een hobby van 

haar. Ze heeft IJsland bezocht, Zuid-Afrika, Amerika, 

Israël, Thailand en ze voelde zich helemaal thuis op 

Cyprus. Ze houdt van de natuur en vooral van de 

zee. Natuurlijk wordt niet ieder jaar een verre reis ge-

boekt, ze maakt ook samen met haar zus of vriendin 

stedentrips. En in de winter kun je haar -in oranje 

getooid- vinden  in Thialf, want ze vindt het EK en 

WK schaatsen erg leuk om naar te kijken. Ook kan 

ze genieten van een concert van Tina Turner. 

Pastor Jacqueline Meupelenberg is een veelzijdige 

vrouw, die niet graag stil zit en overal belangstelling 

voor heeft. Een aanwinst binnen onze H. Pancrati-

usparochie. We bedanken haar voor haar openheid 

in dit interview. En mocht ze ooit nog van gedachten 

veranderen en toch het Carnaval mee willen vieren, 

dan heeft ze al vast haar lijfspreuk klaar:

Pastor Jacqueline Meupelenberg:

‘Zorg, Heracles 
en verre reizen’
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Lijfspreuk Pastor Jacqueline Meupelenberg:

     ‘Pas als alle maskers 
wegvallen kunnen we
       werkelijk mens 
             zijn voor elkaar’.
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Daarom mag u van ons 

meer verwachten dan 

financiële kengetallen.

U kunt rekenen op

 praktisch bedrijfsadvies

 met oog voor uw personeel en

 aandacht voor uw eigen

 ambities en plannen. 
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Ben Klaassen:

Levenslang in 
de Prinsgarde
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De proatstoal is extra goed afgestoft, van een nieuw likje 

verf voorzien om dit jaar pontificaal op het erf van de fami-

lie Klaassen aan de Kanaalweg te worden neergezet. Om de 

hoofdpersoon van dit artikel een riante en comfortabele zit 

te geven, zodat hij ongedwongen het achterste van zijn Car-

navaleske tong kan laten zien. Hij is in dit geval Ben; Ben 

Klaassen. Oftewel, Ben van Kloas. Carnavalsvierder van 

het eerste uur, bestuurder  met een lange staat van dienst en 

hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor vele uren behaag-

lijke warmte in menig huishouden in Albergen en omstreken.

Het kost Ben Klaassen weinig moeite om aan te geven waar 

en wanneer het Carnavalsvirus bij hem is toegeslagen. Begin 

jaren negentig, om precies te zijn in 1992, trad hij toe tot één 

van de meest illustere gezelschappen binnen een Carnavals-

vereniging, de Raad van Elf. De tijd was er rijp voor, het jaar 

ervoor was hij op zijn vertrouwde geboortegrond getrouwd 

met zijn Ans. Van schreeuwende baby’s en stinkende luiers 

was nog even geen sprake en dus was het best logisch dat hij 

in die tijd zijn eerste schreden binnen de Carnavalsvereni-

ging zette. Met al snel grote gevolgen. Toen het in 1993 lastig 

bleek een kandidaat voor de hoogst denkbare post te vinden, 

stelde hij zich zonder blikken of blozen beschikbaar. Prins 

Ben II voerde in dat jaar de scepter over de Alberger Bökke. 

Hij kijkt er met veel plezier op terug.

Memorabel regeringsjaar
Samen met adjudant John Kemna werd het voor Ben Klaas-

sen een memorabel jaar. Het was het jaar waarin voor de 

eerste keer de egaa’s van de hoogheden ook daadwerkelijk 

de hofdames waren. Sinds dat jaar is het nooit meer anders 

geweest. Bovendien werd Albergen in 1993 in de persoon 

van Jeroen Bekke verblijd met de allereerste Jeugdprins in 

de historie van de vereniging. Zoals het een goede lijfspreuk 

betaamt, paste het “loat mer kuul’n, ’t lop wa los” uitstekend 

bij Prins Ben II. Met veel plezier worden de anekdotes uit het 

regeringsjaar aan de schrijver dezes toevertrouwd. Over de 

opkomst tijdens de prinswisseling, waarbij het publiek in het 

ongewisse werd gelaten. Maar ook over die keer dat Gerard 

Ensink met zijn auto op erve Klaassen de droogmolen aan 

gruzelementen reed. Momenten waar met veel plezier aan te-

rug wordt gedacht.

Actieve Prinsengarde
Daar waar in de voetballerij veel moeite moet worden gedaan 

om spelers na hun actieve loopbaan niet in het spreekwoor-

delijke zwarte gat te laten belanden, daar hebben de Alber-

ger Bökke in de loop van de jaren een medicijn ontwikkeld 

dat een uiterst heilzame werking blijkt te hebben: de Prin-

sengarde. Een bonte verzameling van oud-Prinsen die van 

grote waarde is voor de hele vereniging. Bovendien een club 

mensen die van tradities aan elkaar hangt. Het Carnavals-

seizoen voor deze Carnavalsvierders-in-hart-en-nieren be-

gint elk jaar reeds in de zomer met een beproefd concept: een 

kroegentocht door de omgeving. Daarnaast vervult de Prin-

sengarde een belangrijke rol bij de verkoop van de kaarten 

voor de gala-avonden is men elk jaar present bij het dopen 

van de Prinsenwagen bij Toon Grimberg. Bovendien zijn de 

heren op de zaterdag voor de grote Carnavalsoptocht druk in 

de weer om de route door het dorp begaanbaar te maken voor 

de prachtige praalwagens, die een dag later aan het jaarlijks 

talrijk aanwezige publiek voorbij zullen trekken. Jaarlijks 

een overvol programma dus. Of, om met de woorden van Ben 

Klaassen te spreken:  “Als je in de Prinsengarde zit, dan heb 

je levenslang …”.

Uit de oude doos
Om de actieve houding van de Prinsengarde luister bij te 

zetten, wordt in huize Klaassen letterlijk alles uit de kast ge-

haald om de herinneringen met DVD-beelden te larderen. Na 

de nodige verontschuldigingen (“ik doo nooit iets met diss’n 

DVD spöller”) volgde een verongelijkt “d’r zitt’ nig eens bat-

terie’n in de afstandsbediening”, met vervolgens prachtige 

beelden uit vervlogen tijden. Beelden van de Prinsengarde 

met optredens op de gala-avonden. Zo ook een film uit 1999 

waarin de heren een bankoverval op een hilarische manier 

aan het publiek tentoonstelden. Met hoofdrollen voor Harrie 

oude Breuil als één van de bankovervallers en Gait van As-

man als toevallige klant, die het bezoek aan de bank met de 

dood moest bekopen. Wat een andere speler, Timmer Lijs, tot 

de met  wanhoop doordrenkte uitspraak bracht: “Hoe mot ik 

noe in hoes komm’n?”. Heerlijke verhalen uit de oude doos 

die elk jaar aan kracht zullen toenemen.

Met de paplepel
Daar waar Ben Klaassen lang geleden heel bewust zijn eerste 

schreden zette op het Carnavalspad, daar heeft hij onlangs 

met hetzelfde nuchtere verstand een punt gezet achter zijn 

achttien jaar durende bestuurswerk voor de Alberger Bökke. 

Hij kijkt tevreden terug op een actieve periode, waarin hij de 

vereniging heeft zien groeien tot de omvang die het nu heeft. 

Nu is het tijd voor de volgende generatie. Zijn kinderen Bart, 

Jorieke en Silke mogen wat dat betreft rekenen op het met de 

spreekwoordelijke paplepel ingegoten krijgen van het ware 

Carnavalsgevoel. Niet zonder succes, getuige het feit dat zoon 

Bart sinds dit jaar lid is van de Bokk’nhörnkes, meldt de ape-

trotse Prins van weleer.

Om af te sluiten met een welgemeend advies aan de hoog-

heden die dit jaar de scepter zwaaien over het Bokk’nlaand:  

“Geniet van het eerste tot het laatste moment en laat de boel 

lekker op je af komen”. 

Kunnen we anders verwachten van een oud-Prins die ooit als 

lijfspreuk “Loat mer kuul’n, ’t lop wa los” had?
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Sterk in elk merk!
• Reparatie onderhoud en APK keuringen aan alle

personen auto’s en lichte bedrijfswagens tot 3500 kg
• Banden, accu’s en uitlaten tegen scherpe prijzen!!
• In- en verkoop nieuwe en gebruikte automobielen
• Aanhangers-aanhangwagens service

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

WWW.AUTOSERVICELETTEBOER.NL
Tel. 0546 - 491297

AUTOSCHADEHERSTEL

Moutmolen 5

7665 EK  Albergen

T 0546 - 44 32 32

F 0546 - 44 21 84

info@persburo-oudebreuil.nl
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complete staalconstructies

dak- en gevelbeplating

trap- en hekwerk, 
bordessen van industrieel 
tot luxe

r.v.s. en aluminium 
verwerking

knip- en zetwerk

reparatiewerkzaamheden

albergse staalconstructie

Hulsbrookstraat 5

7665 CE  Albergen

telefoon 0546 44 10 20

fax  0546 44 10 50

  



In je leven kom je soms mensen tegen die van 

nature respect verdienen, zij hoeven niets af  te 

dwingen. Wellicht komt dit door hun charisma-

tische bewegen in de samenleving.

Zo ook Harrie Oude Breuil. 

Dat wij echter zo snel al weer afscheid van hem 

moesten nemen, geldt voor de Alberger Bökke 

als een groot verlies.

Binnen onze vereniging was hij een graag ge-

ziene man. Altijd hartelijk en geïnteresseerd.

Toen hij in 1996 Prins werd van onze vereni-

ging, konden we bogen op een kundige en 

daadkrachtige Prins, die maar al te graag voor-

op ging in het Carnavalsfeest.

Samen met zijn Sik Bertus Bossink en Hofda-

mes Annie en Maria, werd onze vereniging ver-

rijkt met een viertal respectabele mensen. Hier-

mee konden we voor de dag komen. Daar stond 

een viertal met een prinselijke uitstraling. Het 

was een geweldig feest dat jaar, om nooit meer 

te vergeten. Volgens Harrie was het pas feest, als 

het werd afgesloten met het gebruik van nach-

telijk eieren bakken. 

Tijdens het interview met het Bokk’nblad was 

het Harrie die zei: “Carnaval is een prima invul-

ling. Je kunt wat doen voor een dorp.” Dat was 

Harrie, een dorpsman. Hij kende iedereen en 

iedereen kende hem.

Alleman wist de weg naar hem te vinden als 

het ging om perszaken. Of  het nu een berichtje 

was over het jeugdelftal dat kampioen was ge-

worden of  een interview met Koningin Beatrix, 

Harrie maakte er melding van in Op en Rond 

de Essen.

Je kon op hem bouwen. Hij nam het zoals het 

kwam, de lasten en de lusten. Harrie was een 

kartrekker en heeft voor onze vereniging vele 

zaken behartigd en behandeld. Altijd kon je bij 

hem terecht voor raad en hij stond jarenlang 

zijn mannetje in het bestuur.

Niet meer dan verdienstelijk was het dat hij 

namens de gemeentelijke Carnavalsverenigin-

gen werd onderscheiden met de Gemeentelijke 

Eremedaille. Dit was een bijzonder emotioneel 

moment, zowel voor hem als alle andere aanwe-

zigen in de zaal. De burgemeester roemde zijn 

inzet, betrouwbaarheid en zijn slagvaardigheid 

met pen en papier. 

Harrie, je was een groot vrijwilliger. Of  het 

nu ging om voetbalvereniging De Tukkers, 

de Wild Beheer Eenheid of  onze Carnavals- 

vereniging: jouw inzet was tomeloos.

Wanneer het aankwam op feesten, was je graag 

de man die het licht uitdeed. Maar je was ook 

de man die ’s ochtends om zes uur, vroeg uit 

de veren, de zaal opende voor de kaartverkoop 

van het gala. 

Kortom, Harrie je indrukken zijn niet weg te 

vagen. Je hebt een duidelijke stempel op onze 

vereniging achtergelaten. Voor velen een voor-

beeld. 

De Alberger Bökke is trots om te kunnen zeg-

gen dat je één van ons was; onze Prins. 

Vol humor, optimisme, sociale betrokkenheid,  

integriteit, wijsheid en bewonderenswaardig door-

zettingsvermogen. 

Harrie bedankt, we zullen je missen!

Wij wensen Annie en de kinderen bijzonder 

veel kracht toe om dit verlies te dragen.

                                                                                                                                                                                                                                                               

In Memoriam                   !"##$% &'(% )#%'$*

“Je indrukken zijn 

niet weg te vagen.” 



Dat een klein dorp niet alleen groot(s) kan zijn op het ge-
bied van Carnaval, bewijzen de vele biljartverenigingen 
die Bokk’nlaand rijk is. Dat het overal gezelligheid troef  
is, ondervond uw verslaggever toen hij de verschillende 
verenigingen afstruinde. Met een gezonde combinatie 
van ontspanning en wedstrijdspanning wordt door de Al-
bergse biljarters in een onderlinge competitie gestreden.  
Een verslag met ballen. 

Dit jaar viert de BOG het 30 jarig bestaan en zijn er veel 
prijzen te vergeven. Tot voor kort had ik geen idee van 
hoe men bij biljarten de punten verdeeld. Inmiddels is mij 
dit haarfijn uitgelegd. Iedere biljarter heeft zijn eigen moy-
enne:  biljartjargon voor een gemiddelde over 17 beurten. 
Bij wedstrijden moeten minimaal 13 caramboles worden 
gemaakt. En lukt het iemand om in minder dan 10 beur-
ten zijn moyenne te halen, dan levert dat bonuspunten op. 
Met de overige regels zal ik u niet vermoeien, op naar de 
biljartarena’s, een prachtig schouwspel.
Ik start mijn rondje langs de velden, pardon, lakens bij 
Morshuis. Het laken ligt er strak bij in de lampen van Bud-
beer. Schijnbaar goed op hun gemak tref  ik onder meer 
Erwin Boers en Laurens Kreuwel die deze avond met het  

team van Café De Molen een uitwedstrijd spelen tegen 
Frank Oude Geerdink en consorten. Harrie Godeke van 
biljartvereniging De Molen komt iets later goedgemutst 
binnen. Hij heeft tezamen met Hans Kamphuis, Harold 
Frielink, Arie Biglaar, Jos Stege, Laurens Schepers en Jan 
Berghuis ongeveer 20 jaren geleden dit team opgericht. 
Harrie mist af  en toe opgelegde ballen, terwijl moeilijke 
ballen juist in verhouding meer worden geraakt. “Ach, 
dan heeft je tegenstander ook iets”, relativeert hij. “Maar 

goed dat de keu van Harrie the Hunter niet zijn jachtge-
weer is”, krijgt caféhouder Edward Morshuis de lachers 
op zijn hand. Edward  biljart naar eigen zeggen vanaf  het 
moment dat hij lopen kon : “Cafésporten zijn onmeunig  
mooi!” voegt hij eraan toe. Zijn grote biljartvoorbeeld is 

Frank Oude Geerdink. Samen met Frank heeft Edward 
enkele jaren geleden maar liefst 24 uur gebiljart om voor 
de zieke Charissa een behandeling in Amerika mogelijk 
te maken. Een serieuze zaak, hoewel Frank zijn lijfspreuk 
is: ´Het hele leven mut eigenlijk wéé, as Carnaval!’ Frank 
biljart al zo’n 25 jaar en vertelt: “Na mijn advies werd Dick 
Jaspers wereldkampioen.”
Gelach alom! Terug naar de wedstrijd: een sterk opgezet-
te driebander ‘klotst’ tijdens de laatste centimeters. Een 
krachtterm vliegt over het groene laken. Hoewel het aan-
vankelijk gelijk op leek te gaan tussen team De Molen en 
de thuisspelers van Morsquito weet Morsquito de wed-
strijd naar zich toe te trekken en wint de thuisploeg met 
34 tegen 20. Van slechte verliezers is geen sprake. “Een 
avond uit, altijd gezellig”, aldus Erwin. 

Het geet d’r van…
Mijn biljartroute kent de volgende stop aan het kanaal. 
Aan ’t schap bij Fraans Marie ontdek ik dat in dit etablisse-
ment maar liefst vier teams in de weer zijn met keu en bal-
len. “Het geet d’r hier mangs van”, zegt Walter Pouwels 
die niet alleen biljart maar ook al jaren de Nijmeegse Vier-
daagse vrolijk uitwandelt. Dat aan het kanaal zo fanatiek 
op het biljart gestreden wordt is niet zo verwonderlijk met 
biljart minded Aloys Nijhuis als uitbater. Naast libre biljart 
houdt Aloys van kunststoten. Tijdens het 25-jarig bestaan 
hebben driegerespecteerde kunststoters, Erik Vijverberg, 

 “biljarten is hot in Albergen”



John van Mill en Jan Brunnekreef, een demonstratie ver-
zorgd tijdens de afsluiting van het jaar bij dit café. “Die 
heer’n könt d’r wat met, ik snap d’r niks van”,’ zegt Rob. 
Ook hebben de bekende driebanders, Dick Jaspers, Ad Ko-
revaar en Ben Velthuis, Fraans Marie een keer vereerd met 
een toernooi.  

Kampioen kassabonnen
Leo Kamphuis, Henri Benerink, Alfred Bruns en Egbert 
Sonder, van Fraans Marie, hebben veel plezier tijdens het 
biljarten. “A joar’n ’t zelfde volk, supergezellig!”, klinkt ’t 

uit één mond. Het gaat hen absoluut niet om het winnen. 
Gezelligheid staat voorop. Ze hebben altijd een hogere 
rekening dan de tegenstander. “We zijn sowieso kampi-
oen in kassabonnen”, grapt  Alfred. “Fantastische avon-
den hebben we gehad”, vult Henri aan. “Polonaise bie ´n 
Kuierhook, onder ’t biljart deur. Proat´n met ´n papegaai 
van Ria.” Het Touwtrekk’n over het kanaal tegen Fraans 

A was ook een hoogtepunt. Dat dat niet zo eerlijk ging als 
met biljarten blijkt als Henri vertelt dat er een stuk aan het 

touw was vastgemaakt waaraan door wat medespelers 
vanuit het maïs getrokken werd. De helpers verraadden 
zich toen het maïs ‘spontaan’ begon te bewegen. Naast 
touwtrekken hebben de heren ook een keer geprobeerd 
te darten met een biljartkeu. Net zo lachwekkend als het 
touwtrekken, maar eveneens geen groot succes.

Grote pommeransen
Mijn rondje langs de groene lakens eindigt bij landhotel 
Elshuijs. In de sfeervolle kelder biljarten eveneens twee 
verenigingen. Gelegenheidsploeg “Heja de Keu”, welke 
in 1988 is opgericht door Henk Olde Heuvel en Elshuijs 
H. De “H” staat voor Haarhuis waar voorheen werd gebil-
jart. Ten tijde van mijn bezoek tref  ik in de kelder Elshuijs 
H, dat die avond een  bekerwedstrijd speelt tegen de De 
West. In opperste concentratie worden veel caramboles  
gemaakt, onder meer door Fons Boerrigter. Fons  is al 35 
jaar lid van de diverse biljartclubs. Allereerst bij Haarhuis, 



nu bij Elshuijs. Naarmate de jaren zijn gevorderd nam het 
gemiddelde wel iets af, maar het plezier is er niet minder 
om bij het oudste lid van de BOG. Veel kampioenschap-
pen heeft Fons meegemaakt. Herman Stroot(mans) is de 
beste volgens hem.  Laatstgenoemde is zelf  in z’n nopjes. 
Hij was in 19 beurten ‘oet’. “Da’s gewoon goed”, zegt hij. 
In z’n lange biljartcarrière heeft hij een paar kampioen-
schappen meegemaakt.  Een jaar of  zes geleden mocht 
Herman zich zelfs kampioen van de gemeente  Tubber-
gen noemen. Vaste reservespeler, Vincent Asbreuk  heeft 

na  een onderbreking van ongeveer 20 jaar de keu weer 
ter hand genomen. Helaas heeft hij nog geen kampioen-
schap meegemaakt. “Nooit op biljart gelegen om een foto 
maken, “ grapt hij. “Kunststoten vind ik mooi om te zien, 
met grote pommeransen.”  Vincent weet mij te vertellen 
dat een keu voor het kunststoten gemaakt is van peren-
hout: “Door het perenhout zit er meer beweging in de 
keu”.  Je leert wat bij als BB-reporter: niet zo maar stoten 
tegen een bal met een stok, nee,  biljart is een kunst! Door 
de vreugdekreet van Harald Asbreuk gaat mijn blik weer 
naar de tafel. Harald wordt uitgebreid gecomplimenteerd 
door de  tegenstander. Het gaat er sportief  aan toe!  Ha-
rald zit ongeveer 25 jaar in deze tak van sport: “Lekker 
bie mekaar zeur’n en dramm’n, maar wel prestatiegericht 
bezig zijn. “ Hij is met deze club al vijf  keer kampioen van 
de BOG geworden, zelfs in een jaar drie keer kampioen, 
met het team ‘pk’ libre en ‘pk’ bandstoten. Laurens Kreu-
wel besluit de avond met een prachtige carambole. Het 
hoogtepunt uit diens carrière was de trofee van de BOG. 
Volgens Harald is ons aller Sik Pedro Kemna de grootste 
fan van Elshuijs. Dat brengt het gesprek op Carnaval en 
de oren van uw verslaggever beginnen te gloeien. Wilde 
verhalen over tijden van weleer gaan over tafel. Met rood-
gloeiende oren ga ik huiswaarts. Met een glimlach val ik 
in slaap en droom over prachtkreten: moyenne, libre, tou-
ché….. 



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

De techniek. De oplossing
Bij ons koopt u niet alleen techniek, 

maar koopt u vooral een oplossing met 

toegevoegde waarde. Bijvoorbeeld een 

betere bereikbaarheid, een snellere 

verbinding, of een veiliger pand. 

Techniek vertaald naar oplossing. 

Simpel toch? 

Communicatie

IP oplossingen

Telecom

Netwerken

Narrowcasting  

Beveiliging

Inbraak

Brand

Toegang

Camera-observatie

De techniek. De oplossing www.loohuis.nl

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

De mors 31

7631 AH Ootmarsum

Tel: 0541 – 29 48 85

www.orthokliniek.com

• Afvallen met BIO HCG+

• Stoppen met roken

• Afvallen met acupuntuur

• Prognos
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Zet je straat of buurt 
in de schijnwerpersIeder jaar met 

de optocht ziet ons dorp zwart van de mensen. Ze komen 

van heinde en verre om de eerste optocht van het jaar te 

aanschouwen. De auto’s staan geparkeerd tot ver buiten 

onze dorpskern en de bezoekers leggen te voet soms ki-

lometers af om langs de route de bont gekleurde stoet 

voorbij te zien trekken. Albergen staat weer eens voor 

een dag volop in de schijnwerpers. Daarom zouden onze 

Carnavalsverenigingen het geweldig vinden wanneer de 

wijken/buurten zich zouden uitdossen met vlaggetjes, 

vaandels en zo meer.

Om te laten blijken dat wij dit ook bijzonder waarderen, 

loven we net als voorgaande jaren weer ‘best versierde 

wijk’-prijzen uit.

De eerste prijs bedraagt honderdvijftig euro, de tweede 

prijs honderd euro en de derde prijs bedraagt vijftig euro. 

Leuke bedragen om een aanzet te zijn voor een geweldig 

buurtfeest.

Nieuw voorstel Net als vorig jaar moet 

een wijk of buurt zich eerst aanmelden, zodat het voor de 

jury duidelijk is wie er allemaal meedingt naar de prijs.  

Ook wijken/buurten die niet aan de Carnavalsroute lig-

gen, kunnen natuurlijk meedoen, bovendien moet een 

wijk/buurt uit meer dan acht deelnemers bestaan. 

Onder deelnemers verstaan wij: versierde woningen. 

Simpel dus, acht woningen versierd en u kunt mee doen 

aan de prijs voor best versierde wijk/buurt. 

U hoeft slechts een telefoontje te plegen naar Erik Dam 

om u aan te melden. Erik is hoofd van de jury. Zijn te-

lefoonnummer is 0546-623212. U geeft de wijk/buurt 

door: de straatnaam(en) en de deelnemende huisnum-

mers en voilà. Zo simpel.

Tussen 10.00 en 11.00 uur fietst de jury langs de route en 

beoordeelt de versiering op uitstraling, thema, enthousi-

asme en originaliteit. Aan de hand van het juryrapport 

worden de prijswinnaars direct na de optocht bekend 

gemaakt. 

De winnaars kunnen dan direct de prijs in ontvangst  

nemen.

Voor diegene die dan nog niet op de hoogte is van de 

uitslag; deze is ook direct na de optocht te beluisteren 

bij Morshuis. Indien u verstek moet laten gaan bij de 

prijsuitreiking, geen probleem: in de eerstvolgende ‘Op 

en Rond de Essen’ worden de prijswinnaars bekend ge-

maakt, tegelijk met het adres waar u alsnog de prijs op 

kunt halen.

Handen 
uit de mouwenVoorgaande jaren be-

hoorden de Oude Schoolstraat, de Geert Grotestraat en 

de Kapittelhuisstraat vaak tot de winnaars van de straat-

prijs. Hun inzet was enorm. Misschien is het ook wat 

voor uw buurt. Dus handen uit de mouwen, figuurzaag 

op tafel, kwast en verf in de hand en laat gaan die onuit-

puttelijke bron van inspiratie. Wie weet is uw wijk vol-

gend jaar ‘Best Versierde Wijk’ van Albergen.

Confetti in de goot Gelukkig heb-

ben we de gemeente Tubbergen bereid gevonden om de 

dag na de optocht de straten schoon te vegen. Was er 

vorig jaar wat vertraging in het gemeentelijk apparaat, dit 

jaar is beterschap beloofd en zal tijdig worden begonnen 

met het ruimen van de pretzooi.

Dus voor de mensen die aan de route wonen; zondag alle 

confetti en andere bonte versiersels in de goot vegen. De 

gemeente komt het de dag erna opruimen! En dat is dan 

mooi geregeld, nietwaar?!

  53

Let op: Door wegwerkzaamheden van de gemeente, 

kan het zijn dat de route wordt veranderd. Houdt onze 

website in de gaten voor de meest actuele wijzigingen.
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Bruin Café - Sfeervol restaurant met gerenommeerde keuken - Zaal tot 150 pers.

Thema avonden in overleg - Kanoverhuur - midgetgolf - keverevents.

Café-Restaurant 

Fraans Marie

KIJK OP ONZE 

NIEUWE 

WEBSITE!!

Zenderseweg 53

7665 TK  Albergen - Tel. 0546 - 441209

info@fraansmarie.nl - www.fraansmarie.nl
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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 heb-

ben 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

Lucas IT

De Pannenloods Bouwmaterialen

Co-Sponsoren
Pedro Kemna Bouwbedrijf

Fraans Marie Café Restaurant

Bokk’n veur ’n lintje.
Lammerink Vroonk

IBZ  Ingenieursburo

Tijhuis Partyservice

Busscher Assurantiekantoor- Harbrinkhoek

Elshuis Kuiken Broederij

B & K Bouwbedrijf

Maurice Oude Geerdink

Hofhuis Schoenen – Tubbergen

Star Travel - Geesteren

Combiglas - Geesteren

De Roedel Hondenschool

Bekhuis Spuitinrichting

Auto Alberink

Scholte op Reimer Aannemers

Wissink Schilders

aRt Hoveniers

Foto studio Frank Visschedijk

Rabobank 

Tassche Staalbouw

Voortman Autobedrijf

Haarhuis Bouwbedrijf

Bavo Opleiding 

Bambino Kinderopvang

Broekhuis Autobedrijf

Marcel Schouten Kaashandel

Gijs Bekhuis Metaal & Kunststoffen

De Marke Tuincentrum

Pine Apple

It Mundi Internet

Kemperink Bouwbedrijf

Ter Mors Wonen

Brudas Groente & Fruit

Letteboer Autoservice

Ten Velde Poelier

Combibouw Almelo Aannemer

Orthokliniek Ootmarsum

Bossink Installatietechniek



 !"#$%"&'"#"
()$*!#$+,,&$!-

$."$/0#/12#$/
0$34$5"6&7,&

!)

8"#$-#,&#-"!
($!-$/9$:;<;

=$77&$6!+$."$>
"&><

*"$/0#/12#$.
77&#$#/#$1,<$

:?<==$77&<$*
,,&(,$6"(#$7

$

%,($2,&#"$@"
A>/9$%//&$"

"($(,#+"$"($"
"($.&//'+"$6

!+$

."$0A,,#-"A!+
>"$7!#6,#"&-

<

*"$+7&B$6"'!(
#$&/(.$::<==

$77&$

9"#$."$+7&"&
!('$%,($."$

.""A("9"&-C
$@,'"(-D$""(

A!('"(D$

'&/"0"(D$>,&
&"#+"-$"(E<

F&!"(."A!+>$%
"&E/">$/9$.

"$

&/7#"$,7#/%&
!+$#"$2/7."()

*"$/0#/12#$E,A$."$6">"(."$&/7#"$%/A'"(C$8/6"&'"(-#&,,#D$G"(."&-"@"'D$8//5.-#&,,#D$H""&#$H&//#"-#&,,#D$

8!(%"&#-@"'$IA!(>-JD$K7."$L12//A-#&,,#D$M"((">"&-#&,,#D$G"(."&-"@"'D$*"$*!+(-"AD$*"$H,'"AD$N,0!##"A27!--#&,,#D$

8/6"&'"(-#&,,#$I9/12#$2"#$#"('"%/A'"$%,($,,(2/7."(."$@!(#"&-"$/9-#,(.!'2"."($(!"#$9/'"A!+>$E!+($."$

8!(%"&#-@"'$#"$'"6&7!>"($.,($E,A$.,,&$%,($."$&/7#"$$9/"#"($@/&."($,5'"@">"(J<

*"$O&!(-$E,A$
.!&"1#$(,$."$

/0#/12#$."$0
&!+E"($6">"(

.$

9,>"(<$*!#$'
"6"7&#$%//&

$."$>!(."&"($
6!+$2"#$>"&>0

A"!($"($

%//&$."$@,'
"(-$/0$."$-#&

,,#$%//&$P,5
"$Q/&-27!-<

R($%"&'""#$(
!"#<<<$Q"#$7@

$.7!#$

>,($."$SA6"&
'-"$K0#/12#

$%//&7!#)

*"$97E!">>/
&0-"($P/(1/

&.!,$"($T"%"(
-U

A7-#$-0"A"($"
&$@""&$5A!(>

$/0$A/-<
N/9$/0$#!+.$.,($>7(#$7$""($'/".$0A">+"$7!#E/">"(<$

N/9#$7$@,#$A,#"&$0&/6""&$2"#$.,($""(-$,,($."$$-#&,#"($

@,#$%"&."&$!($."$/0#/12#$//>$.,,&$!-$2"#$2""A$'"E"AA!'<



*!#$+,,&$E7AA"($"&$//>$@""&$@!+>0&!+E"($@/&."($7!#'".""A.<$K9$9""$#"$.!('"($

(,,&$."E"$0&!+E"($9/"#$7$9"#$9!(!9,,A$V$%"&-!"&."$@/(!('"($9""./"(<$H"',.!'."($>7(("($

1/(#,1#$/0("9"($9"#$R&!>$*,9D$#"A<$=WX?U?3;3:3<$Y7--"($:=<==$"($::<==$77&$>/9#$."$+7&B$>!+>"(<

 "#$,A-$"A>$+,,&$E,A$."$/&',(!-,#!"$@""&$0&/6"&"($""($'"@"A.!'$/0#/12#$/0$-#&,,#$#"$>&!+'"($"($

E/,A-$2"#$"&$(7$7!#E!"#$',,#$.,#$//>$.!#$+,,&$@""&$A7>>"(<$*"$/&',(!-,#!"$E,A$.!#$+,,&$0&/6"&"($2"#$

'"A7!.-(!%",7$%,($."$P,&(,%,A--#/"#$@,#$A,'"&$#"$>&!+'"(<$

*"$%"&-12!AA"
(."$O&!(-"($

/0$27($@,'"
(-$E7AA"($2"

#$

."5!A"$@""&$,
5("9"($!($."

$8//5.-#&,,
#<$

*"$%/
A'"(.

"$.,'
D$6!+$.

&//'
$@""&

D$E,A$
."$'"9

""(#"
$."$

'/#"(
$@""&

$>/9"
($%"'

"(<$*7
-$,,(

@/("
(."($

>7(("
($."$

1/(5"
##!$"(

$-A!('
"&-$!(

$."$'/
/#$%"'

"()$*,
Z-$2,(

.!')

*@"!A/&>"-#
"($!($,AA"$-/

/&#"($"($9,
#"($E!+($//>

$.!#$+,,&$

@""&$%,($2,&
#"$@"A>/9$/

9$!($."$""&-#
"$'&/#"$"($6

!+E/(."&$

'"E"AA!'"$/0
#/12#$%,($SA

6"&'"($9""$#
"$A/0"(<

R($@""#$7$@,
#$(/'$'"E"AA

!'"&$!-[$

\@$27!-$%"&-
!"&"()$*,#$9

,'$//>$

,A-$7$(!"#$A,
('-$."$&/7#"

$A!'#)

R($%"&'""#$(
!"#D$.""A("9

"&-C$*"$/0#/
12#$!-$,A1/2/

A%&!+<$M!+$

'"6&7!>$%,($
,A1/2/A$>7(

#$7$7!#$."$/0#
/12#$%"&@!+.

"&.$@/&."(<
$

*"$97E!">>/
&0-"($P/(1/

&.!,$"($T"%"(
-U

K0',%"$%//&
$."$/0#/12#$6

!+$

],A#"&$T,(-!
(>$#"A<$=WX?

U

XX3?:^$/5$6
!+$_/-"$F"A#2

/5$

#"A<$=WX?UXX
:3X4<



 !"# $%&'($# ()(# )*+','-'."/# .$# 01# 1)"."/# 2.3# !!""'4'-$2'5-.36#

7%&)+('#)*#8'.4'-#."#,'-(-)015'#&!"5'"9#:.3#&'22'"#)"$#/'$*';#

%.!+.$''-5# ."#1)"."/2)019#:.3# +','-'"#<1!+.('.(=#,!<4!"$%&!*#'"##

 !"#!"$%&''%$(!)$*$(!!+$,--&$-".!$/!012!3!$-45)!331"%$!"$#-&)!$#

+.3"'"# >.3"# !!"*!$$."/'"# '"# *'-$))"+.3<'# 1'"$'"# !+(.35# 4)/'+.3<9#

:!"(#0.('.'"5'+.3<#.$#''"#1)"."/#,!"#7%&)+('#)*#8'.4'-#999

??@AB87CA7D:DE#FGH=#IGGH#8J#BKLD8EDM

@DKN#OHPG#PPFQPR=#:::97ST?K@D?U8DVAD89MK

7DWD8@#FXQF

Y:BKV@DV@#DM# BYABM7STBU

@8BWV@V?MDDK#L?C:DM

S?MSC8D8DMWD#U8VZ[DM

[DD8#LD@8?C:LBB8

ED:??M#E?DW



’Hulde!’, is dat nou wel een goed begin van een kriti-

sche column? Waarschijnlijk niet, maar toch zeg ik het 

nog een keer: ‘hulde!’. Hulde aan ‘de commissie van 

wijze mannen’ die het elk jaar weer 

lukt om in Albergen een ‘Prins Carnaval’ uit de hoge 

hoed te toveren. Ik houd me helemaal niet zo bezig 

met het Carnavalsgebeuren maar wie Prins wordt, is 

toch elk jaar wel weer een puntje op de agenda. Want 

vindt hem maar eens; de man die het wil! De man die 

tijd èn zin heeft om een jaar lang zijn leven op de kop 

te zetten. Inderdaad, een jaar! 

Natuurlijk is de Carnavalsperiode 

de drukste tijd, maar ook ervoor en erna moet hij er al-

tijd zijn. Hoezo languit op de bank? Geen tijd! Hij moet 

het alaaf laten klinken en biertjes drinken! Ik geef het 

je te doen. En toch is het ook dit jaar weer gelukt en 

was er witte rook. De nieuwe Prins is… tadaaah!.... 

Hoogheid Prins Othmar oet ’t Geziet! Daar lag blijk-

baar dit jaar de jackpot want ook ‘iets-minder-

hoogheid’ Sik Pedro komt er vandaan. Prachtig! Een 

goed stel! Goed werk van de ‘commissie der wijze 

prinszoekende mannen’. Die steken menig pluim in 

hun steek en denken alweer aan volgend jaar. Wie o 

wie…?  Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie wordt 

volgend jaar de baas in Bokk’nlaand? Het lijkt een 

haast onmogelijke taak.

En toch ligt de oplossing dichterbij dan je zou denken. 

Want waarom geen vrouw aan het bewind? 

Ja, u leest en begrijpt het goed. Inderdaad, een Prin-

ses! 

Waarom niet? We leven in 2011 maar blijkbaar is de 

emancipatie nog steeds niet doorge-

drongen tot de binnenste catacomben van de Alberg-

se Carnavalsvereniging. Het is dat Carnaval een ka-

tholiek feest is, anders viel een vergelijk met de SGP 

zelfs te billijken. Want kijk er maar eens rond, hoeveel 

vrouwen ook binnen de vereniging rondlopen, op de 

echte ’posities’ zijn het nog steeds man-

nen die de scepter zwaaien. Geen vrouwen (meer) 

aan het roer. En het hoogst haalbare, een hoogheid 

en Prinses, is voor het vrouwelijk geslacht 

haast een utopie. Maar waarom zou een vrouw geen 

Prinses kunnen zijn? Dáár is door ‘de raad der wij-

ze prinszoekende mannen’ waarschijnlijk nog nooit 

aan gedacht. Misschien wel te gruwelijk om aan te 

denken, maar dáár ligt wèl de oplossing in de zoek-

tocht naar een nieuwe hoogheid. Ik meen het, hope-

lijk krijgen we de komende jaren een keer een echte 

Prinses. Met een Geit natuurlijk, want de Sik is 

dan ook passé. Hofdames voor Hofmannen ingeruild 

en het feest kan weer door. Nee, geen dank, maar 

ik heb hier wel even in mijn eentje het prin-
senprobleem opgelost. Ik zeg het dan 

ook weer: ‘hulde!’. Nee, niet voor mezelf, maar hulde 

voor de commissie die niet meer zoekt naar een prin-

selijke “Alberger Bok”, maar op zoek gaat naar een 

“Alberger Rok”. 
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Bokt oene waag’n?

Assinkshoekweg 7, Albergen

Telefoon: 0546 - 43 27 27

www.garagehaarman.nl

info@garagehaarman.nl

Reparatie en onderhoud 

van personenwagens, 

lichte bedrijfswagens 

en APK keuringstation.

Garage Haarman wenst u een geweldige carnaval!

garage

Haarman



Het is een wat ongewoon beeld: zo nu 

en dan zie je twee jonge mensen in 

Albergen lopen met twee aangelijnde 

ezels. Om te weten waarom deze men-

sen juist een ezel nemen als ‘huisdier’, 

bel ik op een avond aan bij Peter en 

Monique IJsseldijk in de Hoofdstraat 

in Albergen.

Aan het raam zie ik al dat ik op de juiste 

plek ben, want er zit een prachtig glas-

in-lood raam in met een afbeelding van 

een ezel, een kat, konijnen en kippen. 

Het glas-in-lood raam blijkt door Peter 

en Monique zelf gemaakt te zijn.

Peter en Monique zijn een tweeling 

van 41 jaar oud. Ze zijn opgegroeid in 

Raalte en hebben later in het westen 

gestudeerd en gewerkt. Via het verre 

Vlaardingen zijn ze ruim twee jaar ge-

leden weer terug gekomen naar Over-

ijssel en in Albergen gaan wonen.

‘Waarom houden jullie ezels?’, was 

mijn vraag. Ze vertellen dat ze allebei 

gek zijn op dieren. Monique is para-

veterinair dierenartsassistente geweest, 

ze was ooit in Frankrijk op een cam-

ping en daar zag ze een groep ezels. 

Ze vond het gelijk heel leuke beesten. 

Lekker eigenwijs, relaxed en ze hou-

den van knuffelen. Ook drie katten, 

vier konijnen en vijf kippen horen bij 

de inboedel en scharrelen gezellig in 

en rond het huis. Als ze meer ruimte 

zouden hebben, zouden er misschien 

nog meer dieren volgen, maar nu is het 

wel genoeg.

De ezels Timo en Jeffrey hebben ze ge-

kocht via contacten die zijn ontstaan 

op internet. Na een aantal bezoekjes 

bij verschillende ezeleigenaren viel uit-

eindelijk de keuze op Timo en Jeffrey. 

“Bij deze twee had ik het beste gevoel”, 

vertelt Monique. Het zijn beide gecas-

treerde hengsten oftewel ruinen. Ze 

zijn respectievelijk twee jaar en twee-

eneenhalf jaar oud.

 !"#!!"$%&#
Monique heeft veel met ze gewandeld 

om ze verkeersmak te maken. En om-

dat Monique en de ezels ervan genie-

ten. “We hebben sinds een half jaar een 

grote wei erbij. Dus is wandelen voor 

de beweging niet meer zo noodzake-

lijk. Iedere dag brengen we ze wande-

lend naar de wei en ´s avonds halen we 

ze weer op. Ze slapen ´s nachts vlak-

bij huis in een stal met op de bodem 

vlas en daarboven stro. Vlas eronder is 

goed, omdat het vocht absorbeert. Ze 

gaan ’s avonds zo rond acht uur naar de 

stal en ’s zomers om half tien.” 

Achter het huis van Peter en Monique 

hebben ze een ruime paddock die ze 

delen met de scharrelkippen. Ezels 

komen van nature uit gebieden met 

weinig groene planten, ze kunnen le-

ven van een dieet met veel vezels met 

relatief weinig energetische waarde. 

Ezels eten gauw te veel van het groene 

energierijke gras en daarom mogen 

ze niet de hele dag in de wei grazen. 

Ze zouden te dik worden en er is een 

grote kans op hoefbevangenheid als ze 

onbeperkt kunnen eten. In het voor-

jaar en de zomer staan ze slechts vier 

uur per dag in de wei, in de nazomer 

en herfst en winter kunnen ze langer 

grazen, want dan bevat het gras niet 

meer zoveel energie. Timo en Jeffrey 

houden van lekker eten, ze eten gras, 

hooi, stro, appeltjes en brokken. 

Tweeling Peter en Monique:
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Vooral brokken vinden ze erg lekker en ze maken dan 

rare piepgeluidjes om hun dankbaarheid te tonen.

Peter en Monique wandelen in het weekend vaak met de 

ezels, bijvoorbeeld langs het kanaal Almelo-Nordhorn 

of bij Herinckhave. Voordat ze weggaan worden de ezels 

eerst geborsteld, ze rollen namelijk nogal graag in het 

zand en zijn vaak heel vies. “Ik wil graag met schone 

ezels op stap”, zegt Monique, “en het borstelen versterkt 

de band tussen ezel en baasje. Ik kan niet met één ezel 

wandelen, want ze kunnen niet zonder elkaar. Ezels zijn 

hele sociale dieren.”

-&&").!/)0!)12!")!+!,$34
Als ze wandelen met de ezels krijgen ze onderweg altijd 

veel respons. Kleine kinderen willen ze graag even aai-

en, wat meestal ook wel kan. Ook kregen ze een keer te 

horen: ‘Hé daar heb je Jozef en Maria. Jullie moeten die 

kant op, want daar is Bethlehem!’. De meeste mensen 

vinden het vaak heel leuk. Scholieren -van school on-

derweg naar huis- reageren vaak heel anders als ze langs 

fietsen. Meisjes vinden de ezels heel schattig, de meeste 

jongens doen heel stoer en beginnen vaak te balken of 

zeggen: ‘Daar heb je vier ezels!’. 

Als Timo en Jeffrey vier jaar zijn, mogen ze bereden 

worden. Ze mogen maximaal 50 kg op hun rug dragen, 

dus eigenlijk kunnen alleen kinderen ze berijden. “We 

moeten ze nog wel zadelmak maken, maar dat schijnt 

makkelijker te gaan dan bij paarden.” Peter en Moni-

que zijn ook van plan om met de ezels op vakantie te 

gaan. “Daarvoor moeten we nog twee pakzadels hebben 

en waarschijnlijk gaat Peter die zelf op maat maken. En 

eventueel kunnen de ezels ook een karretje of wagentje 

trekken.”

-!)$5.!6!,)1&7)%!1"89:);&7$$!7
Monique vertelt dat ze ook schildert en laat het atelier 

zien. Ze schildert dieren, mensen, landschappen, etc. 

Ik zie twee schilderijen hangen van het slot Bentheim 

en met een ervan heeft ze vorig jaar een prijs gewon-

nen, uitgeloofd door de TC Tubantia. Ook hangt er een 

schilderij van een menselijke schedel. Soms exposeert 

Monique. Ze vertelt daarover: “Tijdens een expositie 

hadden een man en een vrouw interesse in dit stilleven. 

Ik vertelde voor de grap dat het mevrouw Janssen was. 

Het toeval wilde dat deze mevrouw ook Janssen heette 

en met stille trom vertrokken ze, zonder het schilderij 

nog een blik waardig te keuren.”

Monique volgt nu de vooropleiding van de AKI in En-

schede en ze schildert bij het Twents Palet uit Almelo en 

atelier Deep Yellow in Hengelo.

Peter werkt ruim een jaar met veel plezier bij Ikea Hen-

gelo als timmerman. Daarvoor was hij meubelmaker en 

interieurbouwer in Dordrecht. Terloops vertelt hij dat 

hij ook de tafel waaraan we zitten en de stoelen waarop 

we zitten zelf heeft gemaakt! Ook het huis ondergaat een 

renovatie onder zijn bezielende leiding. 

In dit huis heeft vroeger een kleermaker gewoond. Het 

toeval wil dat de vader van Peter en Monique vader ook 

kleermaker was en eveneens hun opa en een oom. Het 

naaiatelier is nu een schildersatelier geworden.

Als hobby hebben ze verder nog hun groententuin waar-

in ze aardappelen, prei, wortels, courgettes, tomaten, 

spruitjes, bloemkool en sla verbouwen.

Na een bezoekje gebracht te hebben aan de ezels, die 

me aankijken met een blik van: ‘Heb ik jou al eens ont-

moet?’ neem ik afscheid van Peter en Monique. 

Als u dit voorjaar twee jonge mensen tegenkomt met 

hun ezels, weet u dat hun woonplaats Albergen is en 

niet Bethlehem!
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www.terbeekreizen.nl  
Tel. 0546 - 62 13 79  

Onze Reisgids 2011 is uit !
Met schitterende Steden- en Vakantie- en Kerstreizen.
Vraag de Reisgids gratis aan!

Dagtochten 2011: 
Huishoudbeurs Keukenhof & Noordwijk
Winkelen Amsterdam Betuwse Bloesemtocht
Musical Soldaat van Oranje Volendam & Marken
Concert James Last Libelle Zomerweek

Verrassingstochten 

Skiën in Winterberg !  
busprijs   29,50 p.p.  

Skihuur en verzekering mogelijk.  
Groepsprijzen op aanvraag.  
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Landelijke ligging in het hart van Twente

Diverse sfeervol ingerichte zalen

Vriendelijke en professionele bediening

Goede bereikbaarheid en royale 
parkeerplaatsen

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

KUNSTSTOFFEN

HORSTMAN

KUNSTSTOFFEN

HORSTMAN

 !"#$
Bezorgdiensten & Folderverspreiding

 

 Het Midden 3 - Albergen

 Telefoon: 0546 - 441972

 Telefax: 0546 - 441982



Feestelijke Binnenkomers

www.albo.nl

Het feest kan beginnen...want wij zijn binnen! 

Albo Deuren garanderen nu eenmaal een grootse

entree. Met of zonder feestneus. Kijk op onze 

website voor meer informatie of het aanvragen 

van een brochure. Alaaf!
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Talent voor taal?
Werk dan mee aan het Bokk’nblad
Ziet u zichzelf wel als schrijver, omgeven door een 
gezellige kring van medeschrijvers en creatief ta-
lent? Dan bent u waarschijnlijk diegene die we zoe-
ken! Want het Bokk’nblad heeft altijd behoefte aan 
veelzijdige medewerkers en medewerksters. 
Aarzel niet langer en bel met de volgende contact-
personen:
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Albergen telt tegenwoordig bijna 4.000 inwoners, maar natuurlijk zijn 
deze mensen allemaal verschillend. De één is volop betrokken bij het 
verenigingsleven, de ander leeft liever teruggetrokken. Weer een ander 
woont zijn hele leven al in Albergen in tegenstelling tot mensen die pas 
later in dit prachtige dorp komen wonen.
Eén ding hebben we in ieder geval gemeen, we zijn allemaal Alberger 
Bökkes! 
Wil je weten tot welk type Albergenaar jij behoort? Doe dan de test! 

 !" #$%"&'"()*+"&,-$.-"+--/-0,1"
A:  Gezellig op de bank samen met mijn gezin, voor de televisie 

en vervolgens lekker op tijd naar bed. 
B:  In m’n eentje aan de bar in een plaatselijke kroeg, lekker veel 

drinken. Zo hoef ik met niemand rekening te houden.
C:  In een zweterige tent samen met een paar duizend andere Alber-

genaren hossen op harde muziek en veel bier en wijn drinken. 
D:  Ik organiseer een evenement, toernooi of feest en dit wordt een groot 

succes. 

2!""3-0"(-".&,"4$0"--0"
"'5)6%4-6-0&7&071"
"8)"($9"+$$6):1
A:  Nee, als ik ga sporten doe ik dit in de sportschool of ga ik 

hardlopen. Zo kan ik het in mijn eigen tijd doen. 
B:  Ja, ik hoop elke week dat er een mooie man/vrouw aan de zijlijn staat 

waar ik indruk op kan maken.
C:  Ja natuurlijk! Om de 3e helft, gezellig naborrelen met mijn teamge-

noten.
D:  Ja, ik doe vrijwilligerswerk. Zonder vrijwilligers kan een vereniging 

niet blijven bestaan.

;!""<-"%*&0-0"&0"=.>-67-0".&7?
7-0"-6"$.%&(,"5&-/@&(0A(0">&(B"
#$00--6">-0"(&("&0",-"%*&0"
$$0"C-%"+-6/1

 A: Voor zonsopgang of na zonsondergang, lekker rustig.
B:  Als ik een knappe man of vrouw in de verte aan zie komen, 

dan ga ik snel de tuin in en doe ik alsof ik heel druk aan het 
snoeien ben.

C:  Wanneer er meer buren in de tuin aan het werk zijn, na de tijd nodig 
ik iedereen uit voor een borrel.

D:  Ik kom er niet aan toe, zo gauw ik naar buiten loop om te tuinieren 
komt iedereen langs om een praatje te maken waardoor het alweer 
donker is tegen de tijd dat ik eindelijk kan beginnen.

D!"#$%",)-"(-")5"--0"
" :))&-"E):-6,$71
A: Ik zit lekker achter het huis te genieten van het weer.

B:  Ik ga naar het zwembad om samen met mijn 
vriend(inn)en een duik te nemen, radio en lekkere 
drankjes mee, erg gezellig!

C: Ik pak een Albergs terrasje met mijn vriend(inn)en.
D:  Ik organiseer een beachvolleybaltoernooi met als afsluiter een tro-

pical night.

F!" #$00--6"&/"--0"/.-&0"
>)),'GC$5(-":)-%"C$.-0"
>&(",-"H))5",$01
A: Sta ik binnen vijf minuten weer buiten

B: Is dit een 1-persoons kant-en-klaar maaltijd. 
C: Coop? Ik doe alleen maar boodschappen bij Kamphuis. 
D:  Doe ik hier minimaal een uur over. Ik kom zoveel bekenden tegen dat 

ik in elke gang wel een tijd sta te praten. 

"I!" 8)$.'"-./-",&0',$7"4$.%"
C-%"+--/>.$,"JK5"-0"L)0,"
,-"M''-0N"+--6")5",-":$%B"
#$%".--'"(-"$.'"--6'%1

A: Ik lees die krant niet, interesseert me niet zoveel. 
B:  Ik bekijk alle ‘Esjes’ in de hoop dat er eindelijk een con-

tactadvertentie van een leuke man of vrouw bij staat.
C:  Ik lees hem van begin tot eind helemaal door, ik wil al het nieuws 

over Albergen weten. 
D: Ik kijk hoe vaak, en of ik leuk op de foto’s sta!

O!""P-%"&'":&,,-0"&0",-"
+&0%-69"$..-'"&'"+&%"-0"C-%"
&'")0%E-%%-0,"/)*,B"#$$6"
>-0"(&("%-"4&0,-01

A. Voor de kachel met een kop warme chocolademelk 
met slagroom. 
B.  Ik sta aan de kant bij de ijsbaan, wie weet moet er nog iemand op-

gewarmd worden!
C.  Ik ga schaatsen op ijsbaan Bous Mos, kom hier veel bekenden tegen 

en na afloop gaan we in het nieuwe clubhuis gezellig wat drinken 
met elkaar. 
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D.  Op de ijsbaan! Ik help met sneeuwschuiven, het ijs goed houden of 
achter de bar in het clubhuis. 

Z!""#$$6"'%$$%"C-%"H$60$4$."&0"
=.>-67-0"):">-/-0,1

A:  Geen idee? De veel te harde muziek op de wagens 
tijdens de optocht?

B: Bier, bier en nog eens bier!
C:  De grote tent waar elk jaar zo’n beetje 8.000 mensen 

in staan te feesten. 
D: De eerste grote Carnavalsoptocht van Twente!

[!"V$"(-"0$$6"C-%"7$.$"4$0"C-%"H$6?
0$4$.1 

A: Nee, ben er wel eens geweest maar ik snap er niet 
veel van. 
B:  Ik ga alleen naar de afterparty, wie weet sla ik nog 

iemand aan de haak.
C:  Ja! Ik lig tijdens de kaartenverkoop de hele nacht voor 

de deur zodat ik zeker een kaartje weet te bemachtigen. 
D: Ik ben er elke gala-avond, want ik moet zelf optreden.

 \!"#$%",)-"(-":-%"
U&0/'%-6-01

A:  We gaan meestal een weekendje weg met de familie. 
Vooral om de geluidsoverlast in Albergen te ontlo-
pen. 

B: Pinksteren? Daar heb ik nog nooit van gehoord….
C:  Dan ben ik vier dagen te vinden in de grote witte attractie 

op het volksfeestenterrein.
D:  Ik help met het organiseren van de volksfeesten, werk mee aan het 

wereldrecord of sta achter de bar in de tent. 

  !""#--%"(-"$."C)-"(-":-%"H$6?
0$4$."4-6/.--,"7$$%1

A:  Ik ga niet verkleed, dat vind ik zo’n onzin! Ik vier trou-
wens ook geen Carnaval. 

B:  Met Carnaval is alles geoorloofd. Eindelijk de kans 
om er zo sexy mogelijk uit te zien! 

C:  Ik trek mijn boerenkiel aan waar de gaten inmiddels in-
gesleten zitten.

D: Ik hoef niet verkleed, want ik help mee achter de bar.

 !"#$%&'()*

P--]%"*",-":--'%-"46$7-0":-%"="
>-$0%+))6,1
Je bent een AA’er!
De Anonieme Albergenaar is woonachtig in Albergen, maar heeft 
verder niet zoveel met het dorp. Je woont hier door de voorzienin-
gen, omgeving of een geschikt huis. Maar het sociale dorpsleven 
trekt je niet zo. Daardoor ken je niet veel mensen in Albergen en 
kennen zij jou ook niet. De grote feesten in het dorp ontloop je het 
liefst en van koffie drinken (roddelen) met de buurtjes moet je ook 
niks hebben. Kortom je moet nou eenmaal ergens wonen en toeval-
lig is dit Albergen geworden. 

P--]%"*",-":--'%-"46$7-0":-%"3"

>-$0%+))6,1
Je bent een vrijgezell(ig)e Albergenaar!
Je woont op jezelf of nog bij je ouders. Je bent tevreden met je leven 
en de rest eromheen interesseert je niet zoveel. Je hebt iemand in 
dienst voor de huishouding, je moeder doet je was en je bent maar 
wat blij dat er tegenwoordig zoveel kant-en-klare maaltijden in de 
schappen van de Coop staan! De weekenden breng je het liefst door 
met je vriend(inn)en in een plaatselijke kroeg. Uitgaan is zo’n ge-
regel en daar heb je niet veel zin in. Het liefst vind je nog een leuke 
man of vrouw waar je je leven mee kunt delen. Maar één tip van 
de redactie: Zolang je bij de ‘Esjes’ naar contactadvertenties blijft 

zoeken, zal dit niet lukken! 

P--]%"*",-":--'%-"46$7-0":-%"H"

>-$0%+))6,1"
Je bent een rasechte Albergenaar!
Wanneer er iets te doen is in Albergen, ben jij erbij! Carnaval, 
volksfeesten, buurtfeest of noem maar op, overal ben je te vinden 
van begin tot eind. Je bent waarschijnlijk lid van een vereniging 
in het dorp. Bijna iedereen kent je en ook gaat er geen roddel of 
nieuwtje aan je neus voorbij. Het saamhorigheidsgevoel is bij jou 

zeker van toepassing. Kortom: Proud to be a Albergenaar!!!

P--]%"*",-":--'%-"46$7-0":-%"<"

>-$0%+))6,1"
Je bent een BA’er!
Voor een Bekende Albergenaar is het leven niet altijd makkelijk. 
Wanneer je één voet buiten de deur zet spreken de eerste mensen 
je al aan. Even kort een boodschapje doen zit er niet in. Je wordt 
constant aangesproken en staat dan iedereen netjes te woord, maar 
dat schiet natuurlijk niet op! Ook zorg je dat je altijd met een goed 
humeur de deur uit gaat, want je moet wel goed voor de dag komen. 
Deze status heb je natuurlijk niet zomaar gekregen: door actief te 
zijn binnen het dorp en veel vrijwilligerswerk te verrichten heb je dit 
verdiend. Ook al is het soms zwaar, wees trots op je status en geniet 
van de aandacht! 

"""



50.010 LED-lampjes zetten 
Albergen weer stralend op de kaart
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Te saai en geen climax
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Raid set Freek
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Hegeman Bouwgroep Almelo

Bornerbroeksestraat 155

7601 BG Almelo

tel. (0546) 45 45 41

fax. (0546) 45 42 02

info@hegeman-bouw.nl

www.hegeman-bouw.nl

Professionals in Almelo
Vorm ook een succesvol team met Hegeman Bouwgroep
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De man aan 

de knoppen.
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`Oude liefde roest niet`, dat is een spreekwoord 

dat Ans Breed op het lijf  was geschreven.

Ondanks dat ze op latere leeftijd verhuisde naar 

de Eeshof  in Tubbergen, bleef  haar hart in Al-

bergen. Ze was zeer betrokken met ons dorp en 

het wel en wee van zijn inwoners. 

Ans werd geboren in 1924 en trouwde in 1953 

met haar grote liefde Gé Breed. Omstreeks 1963 

verhuisde de familie Breed naar Albergen, waar 

Ans haar lang gekoesterde droom, een eigen da-

meskapsalon realiseerde.

Ans en Gé waren beiden mensen die diepgewor-

teld waren in het Albergse verenigingsleven.

Gé was secretaris van onze vereniging, secreta-

ris van de Ondernemersvereniging en muziek-

vereniging Concordia. Ans is meer dan 22 jaar 

trouw lid geweest van het dames- en herenkoor 

en daarnaast was zij jarenlang de grimeur van 

onze gala’s.

Voor hun 25 jarig huwelijksfeest waren destijds 

maar liefst 12 verenigingen uitgenodigd.

Gé en Ans waren medeoprichters van onze ver-

eniging. Rond de hoogtijdagen van het Carna-

val was het dan ook een drukte van belang in 

huize Breed.

Terwijl Gé volop bezig was met het schrijfwerk, 

was Ans drukdoende met de voorbereidingen 

van het Gala. Het kappen van de pruiken en 

het schminken van de artiesten. Niet alleen het 

grimeerwerk behoorde tot haar taken, ook voor 

een buut draaide ze haar hand niet om.

Samen met Truus Geelen bracht zij vijf  jaar 

lang de buut: “Wichter van Mölmans Jenske” op 

de planken. Een buut op rijm, gesproken en ge-

zongen, bij veel oud-Albergenaren een begrip. 

“Ik bin Mien van Mölmans Jenske. En ik bin ’n 

zuster van dat Menske”, Truus Geelen weet het 

zich nog te herinneren als de dag van gisteren.

“Wat hebben we wat afgelachen”, zegt Truus. 

“Ans was me er ééntje. Die wist wel hoe je een 

zaal moest bespelen”. Ze laat me nog wat oude 

foto’s zien van hoe het er destijds aan toeging 

op het Gala.

“Toen was het allemaal net iets eenvoudiger. Er 

zat nog een ongezonde ruis op de speaker en de 

liedjes werden nog begeleid op de piano. Aan 

het eind van de voorstelling ging iedereen nog 

een laatste warme hap bij Sannie Morshuis in 

de keuken halen. Je kreeg honger zo’n avond. 

Daar werd het hele gala dan weer dunnetjes 

over gedaan onder het genot van een broodje(s) 

paling of  een biefstuk met champignons. Wat 

een mooie tijd.”, aldus Truus.

Nadat haar Gé in 1991 plotseling overleed, ver-

huisde Ans naar een seniorenwoning aan de 

Hobergenstraat. Toen haar zicht achteruit ging, 

nam ze de moeilijke stap om te verhuizen naar 

de Eschede in Tubbergen. Daar kon ze, wan-

neer dit nodig bleek te zijn, gebruik maken van 

zorgfaciliteiten.

Ans bleef  een groot liefhebster van het Gala en 

bezocht elk jaar trouw het seniorenmatinee. 

Daar werd ze elk jaar vol trots door de Prins on-

derscheiden. Ze was zeer begaan met Carnaval, 

de protocollen en de rituelen. Ook het feestje 

en de gezelligheid rondom Carnaval waren haar 

lief.

Als lid van onze vereniging ontving ze elk jaar 

het Bokk’nblad. Ze las dit dan van voor naar 

achter. Zo bleef  zij betrokken met Albergen en 

onze vereniging. Toen haar ogen haar verder in 

de steek lieten, vroeg ze dan ook steevast aan 

haar kinderen of  kleinkinderen om haar het 

Bokk’nblad voor te lezen.

In april 2010, overleed Ans omringd door haar 

kinderen in het Hospice Holos te Oldenzaal na 

een rijk leven. Een leven van hard werken maar 

ook van gezelligheid.

Ans was een pittige dame, die wist van organi-

seren en bekend stond om haar tomeloze inzet.

We willen vanuit de vereniging haar dan ook 

ten zeerste danken voor haar jarenlange betrok-

kenheid en inzet. 

Mede-grondlegster van het Carnaval, we zullen 

haar niet vergeten…

De vereniging wenst de familie Breed, kinderen 

en kleinkinderen veel sterkte toe in de weten-

schap dat zij de vele herinneringen aan Ans zul-

len blijven koesteren.

In Memoriam                              !"# $%&&'

‘Ik bin 

Mien van Mölmans 

Jenske…” 
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Ootmarsumseweg 57

7665 RV Albergen

T  0546 - 44 12 33

F  0546 - 44 21 30

Nieuwbouw

Verbouw

Onderhoud

Utiliteitsbouw

Heeft u onze website al eens bekeken?

www.wesselinkalbergen.nl

 !"# $%&'!$
' % ( ) * "  ! +

de enige echte
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4$256*7/8.9/-7//7
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Elke vrijdag op de minimarkt.





Galaleaks…
In navolging op weakileaks nu…. 

Galaleaks. Een medium waar u ongegeneerd 

uw verhaal kwijt kunt!

Bij deze doet de galacommissie een oproep 

aan alle Albergenaren om leuke, gekke 

en spraakmakende belevenissen van 

dorpsgenoten aan  te leveren ten behoeve 

van het Wel en Wee in de gala.

Hebt u een smeuig verhaal, mail het naar:

Brudas@home.nl

U mag het natuurlijk ook persoonlijk aan Erik 

komen vertellen in de winkel van BRUDAS 

Groente en Fruit. 

Dit mag het hele jaar door!



Comedian

Thijs Kemperink
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    “Carnaval als 
springplank”
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Van buiten 
kennen met 
Sippy en Oene 
Loonstra



Dorpsgenoten waarvan de wieg buiten Albergen heeft ge-

staan leveren wel degelijk een grote bijdrage aan de ontwik-

keling van onze dorpscultuur. En gelukkig maar! Juist in dat 

verband lijkt het mij zeer nuttig om er eens achter te komen 

hoe buitenstaanders denken over onze dorpsperikelen. Met 

deze wetenschap in het achterhoofd trek ik erop uit om het 

bovenstaande eens grondig te peilen, waarbij mijn interesse 

wordt gewekt door een speciaal duo.

De eerste is al dertig jaar ingezetene van Albergen en behoort 

inmiddels tot BA-ers, Bekende Albergenaren. Ruim vijftig 

jaar geleden is ze geboren in Friesland en in Goor getogen. 

Via kennissen van Truus van der Aa kwam zij op haar 21ste 

naar Albergen. We hebben het hier natuurlijk over Sippy van 

Leo, wel bekend bij u allen. Eerst woonde ze aan de Weem-

selerweg en om in te burgeren ging deze jonge dame het 

dorp verkennen om kennis te maken met de lokalen. Een 

kopje koffie drinken in de buurt is daarbij een goede manier. 

Zodoende kwam ze buurman Leo wel eens tegen en hoe dit 

uiteindelijk is afgelopen hoeft geen nader betoog.

De tweede is Oene, een broer van Sippy. Oene is hier met 

name bekend van het RTV Oost programma ‘Goedemiddag 

Overijssel’ en komt als zodanig al zestien jaar frequent uw 

woonkamer of auto binnen via de radio. Vanaf eind vorig jaar 

is hij verslaggever van RTV Oost.

Zes in een witte Kever
Beiden zijn opgegroeid in Goor in de zestiger jaren. Sippy is 

de oudste telg van de familie Loonstra. Heit en Mem hebben 

naast een dochter nog drie zoons, Tjeerd, Oene en Henk. Het 

waren de jaren van groei en bloei en dus was het hard wer-

ken voor gezinnen in de sixties. Als oudste denk je de ver-

antwoording te hebben over de jongere koters en aan deze 

gedachte was ook voor Sippy niets vreemd.

Op de lagere school was ze dan ook de beschermvrouwe van 

Sippy,

Geluk in Albergen
Zoals u allen weet is en blijft Albergen een dorp met haar typische kenmerken en karakteristieke eigenaardigheden. De ene keer straalt ons 

oord de zo vertrouwde serene rust uit en op andere momenten bruist het van levendigheid als nooit tevoren.

Daarbij vraag ik mij wel eens af of de grondslag hiervan ligt in de pure aard van de oorspronkelijke kloosterdorpelingen of dat het juist 

de invloeden van buitenaf zijn die ons prachtige Bokk’nlaand zo zijn gaan vormen? Om niet te ver door te draven zal ik het bevrijdende 

antwoord maar geven.



haar jongere broers. O wee degene die 

de moed had om Oene te wijzen op zijn 

grote platte hoofd. De moedige meid 

legde parmantig uit dat hier niet mee 

te spotten viel. Oene was ooit eens uit 

het ledikantje gevallen op zijn hoofd 

en dat was al zielig genoeg, zei ze dan 

vastberaden. In die periode was het 

elke zomer feest. Dan ging het jonge 

gezin naar Friesland op vakantie. Met 

zijn zessen in de witte Kever, ieder jaar 

weer een hoogtepunt. 

Sippy had op de lagere school twee 

vriendinnetjes en nog altijd zijn deze 

inmiddels volwassen dames; vrienden 

voor het leven zou je kunnen zeggen. 

In het afgelopen najaar zijn ze nog een 

weekend wezen stappen in Breda en re-

ken maar dat dan het dak er nog steeds 

afgaat.

Oene groeide op met muziek. Vanaf 

de eerste levensjaren waren de melodi-

euze klanken van gitaren en orgels zijn 

lust en zijn leven. Playbackshows met 

een toiletrolletje als microfoon en dan 

de imitaties van Barry White en James 

Brown vocaal begeleiden als discjockey 

(inderdaad, erg kleurrijk).

Mooi was ook het moment dat Neder-

land de WK-finale haalde in Duitsland.

Een euforische Heit bood de familie 

een etentje aan indien de wereldcup ge-

wonnen zou worden door Oranje. Het 

resultaat is bekend en de deceptie was 

groot. Als troost ging het zestal naar een 

cafetaria in Lochem.

Heit en Mem verkeren thans nog steeds 

in goede gezondheid. Beiden zijn de 

zeventig ruim gepasseerd en genieten 

naast de vier kinderen ook nog eens 

van negen blakende en bruisende 

kleinkinderen, met de tiende op komst.

Dik Voormekaar
Op zaterdagmiddag stond vroeger stee-

vast de Dik Voormekaar geprogram-

meerd op de radio. Met zijn allen luis-

teren naar de humor van Dik, Harry 

Nak, de Groot en Ome Joop, met tus-

sendoor Bep en Toos.

In de tienerjaren ging Sippy graag uit in 

Goor of daarbuiten. Zo kwam ze eens 

op avond na het stappen nog even bij 

dancing De Zon alwaar zich boven de 

dancing een zaaltje bevond voor een 

afzakkertje na sluitingstijd. Daar zaten 

twee heel erg bekenden van deze stap-

per in spé en er was geen mogelijk-

heid de familieleden te ontwijken. Heit 

en mem moesten smakelijk lachen en 

Sippy dan? Zij had de drankjes mooi 

gratis.

Overigens schijnt de geschiedenis zich 

te herhalen tegenwoordig, maar dan el-

ders in Twente. 

Voor de opgroeiende Oene waren de 

zeventiger jaren de bakermat voor zijn 

muzikale vorming. Vader werkte zater-

dags bij Electro Vrielink en op een keer 

kwam hij aanzetten met een draaita-

fel met mengpaneel. Hij vroeg aan de 

niets vermoedende Oene of hij dit pa-

neel even kon inregelen voor een klant. 

Natuurlijk kon de dolenthousiaste ko-

ter dat wel en met genoegen. Laat in 

de middag werd hem verteld dat deze 

installatie voor Oene zelf was. Wauw, 

vanaf dat moment ging al het zakgeld 

op aan elpees, singeltjes en muziekcas-

settes.Stapels en stapels muziek werden 

verzameld van rock tot pop en voorna-

melijk soulmuziek, die aangereikt werd 

door Oene’s grote voorbeeld, Ferry 

Maat.
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U2: kippenvel-
moment
Voor Sippy brak een tijd aan dat zij 

ging werken in de kraamverpleging en 

zodoende met haar Mini Cooper naar 

jonge gezinnen afreisde om de gezins-

uitbreiding te begeleiden. 

Ook haar interesse voor muziek is noe-

menswaardig. Zo playbackte zij op jon-

ge leeftijd eens Demis Roussos. Al vrij 

snel volgde de popconcerten. Eerst met 

Leo en een stel bekenden naar Simon 

and Garfunkel in de Kuip en later naar 

diverse optredens, van Simple Minds 

tot Coldplay en van U2 tot Pink Floyd. 

Het laatste concert, de 360 ° Tour van 

U2 was speciaal voor haar toen ze daar 

stond met Leo, Marleen, Judith, Berthil 

en Thijs een kippenvelmoment.

  

Dat bij Oene de popmuziek in het 

bloed zit bewijst zijn beroep als DJ en 

presentator.

Ooit solliciteerde hij bij de VARA en 

kreeg een job als programmamaker bij 

Radio 3, de voorloper van 3FM. Ech-

ter de diskjockey in hem ambieerde 

een plek achter de draaitafel en na een 

tijdje kwam hij bij RTV Oost terecht. 

Eerst presenteerde hij nog een column 

in “Hard en vierkant” en later presen-

teerde hij de Overijsselse TOP 20.

Binnenkort zal hij andere programma’s 

presenteren bij deze regionale zender 

en dan op TV.

“Dat is nieuw en dus heel spannend 

voor mij”, zegt hij uitdagend.

Deze muziekkenner bij uitstek en fan 

van de funkband ‘Parliament’ heeft 

voordat hij bij RTV Oost aanschoof 

ruim veertien jaar aan de draaitafel ge-

slingerd bij dancing De Zon in Goor.

Inmiddels woonde Sippy samen met 

Leo in het knusse verblijf aan de Weem-

selerweg. Sippy had een abonnement 

op de Varagids en de postbode zei des-

tijds dat er maar liefst twee mensen in 

Albergen waren die lid waren van deze 

rooie club.

1985 was het jaar van het jawoord van 

Sippy en Leo en een jaar later kwamen 

ze te wonen aan Het Midden en daar 

zijn de dochters Marleen en Judith ge-

boren. 

Nog steeds is hier de residentie van bei-

den gevestigd, al zijn de dochters reeds 

het huis uit en wonen ze samen.

Precies zoals de ouders dat pakweg een 

kwart eeuw geleden deden.

Sippy vindt de saamhorigheid in Al-

bergen opmerkelijk: “Met zijn allen de 

schouders eronder als het tegen zit en 

de hulpvaardigheid bij tegenslagen, dat 

is belangrijk in ons dorp.”

Veel respect 
Beiden zijn niet opgegroeid met Carna-

val. Sippy werd er voor het eerst mee 

geconfronteerd na de grote optocht. 

Dat was een ware openbaring. “Daar-

voor had ik in Goor wel bescheiden 

Carnaval gevierd, maar dat was toch 

anders. Dat feest hier in Albergen met 

ouders en kinderen is ongelofelijk gaaf. 

Later kwamen daar de gala’s bij die ge-

tuigen van het hoge niveau van de crea-

tiviteit in ons dorp. Ook het Narrenbal 

is een evenement dat steeds leuker en 

groter wordt.”

Ontzettend veel respect en waardering 

heeft Sippy voor de velen die dit elk 

jaar maar weer opzetten en organise-

ren. Ze wil nog even kwijt dat Leo niet 

zoveel heeft met Carnaval, maar dit is 

alom bekend bij ons, Sippy!

Oene presenteert voor RTV Oost de 

optocht in de Boeskoolstad. Voor de 

rest geeft hij niet zoveel om Carnaval, 

hoewel hij het wel een gezellig feest 

vindt. In zijn puberjaren ging hij wel 

eens naar een avond bij Meerpoet’n in 

Goor: “Dat was altijd feest en lachen. 

Later ging ik in de residentie aldaar de 

platen draaien.”

“Sippy is een prachtmens”, zegt haar 

broer, “Altijd staat ze klaar voor een 

ander en ze is heel sociaal. Ze wil het 

altijd gezellig maken en dat lukt haar 

steeds.”

“Oene is zeer familiair”, vindt haar zus: 

“Hij staat open voor iedereen en legt ge-

makkelijk contacten. De familieband is 

een groot goed voor hem.”

Hoewel Oene niet echt een favoriete 

sport heeft vindt hij beweging erg be-

langrijk. “Dus doe ik aan fitness”, zegt 

de aanhanger van Star Trek.

Sippy vindt “De vliegeraar” van Khaled 

Hosseini een geweldig boek en houdt 

in haar vrije tijd van kaarten en bord-

spelletjes. 

Van elkaar vindt het duo dat ze allebei 

een groot gevoel voor verantwoorde-

lijkheid hebben en dat wordt zeer ze-

ker bevestigd wanneer je zo om tafel zit 

met deze kanjers.

Het is een waar genoegen om deze twee 

persoonlijkheden te mogen spreken, 

beiden met een eigen kijk op de wereld 

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

Nieuwe Kerkstraat 16 Borne - Bisschopstraat 9 Oldenzaal
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Net voor de wisseling van het nieuwe jaar, werd 

de vereniging plotseling opgeschrikt door het 

overlijden van Harrie Rikmanspoel.

Harrie was voor onze vereniging een grote dra-

gende kracht. Hij werd in 1989 Prins, toen nog 

gekozen uit de Raad van Elf  van onze vereni-

ging daarom  wisten we wat wij aan hem had-

den. Een man die je kon geloven op zijn woord. 

Hij was een rustig persoon, die stil kon genieten 

van al het spektakel dat rondom hem gebeurde.  

Zijn lijfspreuk was er één, waarvan hij zelf  nog 

het meest genoot. ‘Met ne ool’n daalder en ’n 

joonk wief, hej’t meuiste tiedverdrief ’. Harrie 

hield er wel van om af  en toe een balletje op 

te gooien. Een beetje jennen en her en der een 

beetje zeuren, was iets wat hij graag deed. 

Typisch Carnavalesk.

Voor hem was dat prachtig!

Alhoewel hij als Prins zijn mannetje stond, 

stond hij niet graag voor het grote voetlicht. 

Dat maakte hem soms zenuwachtig, hij hield 

niet van te veel belangstelling. Maar hij kweet 

zich vol verve van zijn taak.

Eénmaal in de Prinsengarde koesterde Harrie 

dit instituut van wijze mannen. Hier was hij 

thuis, omringd door vrienden. Al snel nam hij 

de verantwoordelijke taak van notulist op zich. 

Zijn citaten zaten dikwijls vol humor.

De taak als kaartverkoper van het gala nam hij 

serieus. In de hetze om de beste plaatsverdeling 

bleef  Harrie kalm. Mede door weken van nauw-

keurige voorbereiding, maakte je hem de kachel 

niet aan. Hij wilde het voor iedereen goed doen. 

Harrie was immers een ‘mensenmens’ en pro-

beerde het naar ieders zin te doen. “Mensen zijn 

geen nummers”, zei hij weleens binnen de kern-

groepvergadering.

Harrie was een groot natuurmens. Hij mocht 

graag fietsen en wandelen in de natuur met  

Paulien. Dit was voor hem het mooiste tijdver-

drijf. Je kon dan ook geen plekje in het Twentse 

landschap opnoemen of  Harrie was er wel ge-

weest. De natuur had voor hem weinig gehei-

men. Dit was voor hem genieten.

Thuisgekomen was het voor hem een lust om 

dan samen met Paulien, Margot en Iris en vrien-

den, lekker buiten ‘op ’n plas’ aan de tafel gezel-

lig een pilsje te drinken.  

Toen hij in februari 2009 ziek werd en hij een 

openhartoperatie moest ondergaan, ontdek-

ten de artsen vlekjes op zijn longen. Hij liet de 

ziekte gelaten over zich heen komen en gaf  zich 

over aan de artsen. Hij had een groot vertrou-

wen en respect voor het verplegend personeel. 

Alles leek onder controle te zijn tot hij in mei 

2010 wederom een hartfalen kreeg.

Dit, in combinatie met zijn ziekte werd Harrie 

uiteindelijk fataal. 

“De laatste maanden heeft Harrie ontzettend 

genoten van alle mensen die bij hem op bezoek 

kwamen. Ondanks dat hij normaal erg rustig 

was en een goede luisteraar, sprak hij nu hon-

derd uit, aldus Paulien en haar kinderen Iris en 

Margot.

Wij, de vereniging kunnen niet anders stellen 

dan dat Harrie de goedheid zelve was. Een man 

met een hart van goud. Eerlijkheid stond bij 

hem voorop. 

Had je hem nodig, dan kon je een beroep op 

hem doen. Hij was een Prinsengarde-man in 

hart en nieren en kon genieten van de kleine 

dingen om hem heen. 

Harrie was een denker, en mocht graag filoso-

feren en discussiëren. Harrie we zullen je rust, 

je aandacht voor anderen en je betrokkenheid 

binnen de vereniging heel erg missen.

Paulien, Iris en Margot wij wensen jullie heel 

veel sterkte toe de komende tijd.

In Memoriam                   !"##$% &$'(")*+,%-

“Dat de prachtige 

herinneringen 

aan jou voor altijd 

bij ons blijven"
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Puzzel mee en maak kans op verschillende super prijzen van Albergse Ondernemers.

Hiernaast ziet u in elk vakje een stukje van een advertentie, het cijfer (bijv.  !") in het vakje 

refereert aan de letter van de naam van de ondernemer, dat u nodig hebt om tot de oplossing 

van de puzzel te komen.

Vul het ‘antwoord’ in op het onderstaande inleverstrookje.
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Naam:         

Adres:

Woonplaats:

Tel.:

Oplossing puzzel
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In polonaise naar
Kachelhuis Keemers

Hoofdstraat 18

7625 PD Zenderen

Tel.: (074) 267 25 55

www.kachelhuis.nl

info@kachelhuis.nl
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Dealer van alle gerenommeerde merken!
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Het is het jaarlijkse ritueel: de mini-enquête onder het aanstormende carnavalstalent van  

Albergen. Met medewerking van Kadoes, dat zich dit jaar met een Bornse stadsprins nota bene, 

van zijn beste carnavalskant laat zien!

Lees hoe de Kadoes-jeugd zich voorbereidt op het narrenfestival en concludeer dat het in de 

toekomst geen probleem zal zijn om een nieuwe Prins aan te wijzen!
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Groep 1 - Juf Marja

Hoe ga je het liefst verkleed?
Als leeuw. Maar dit jaar ga ik als appel, dat vind ik 
grappig. Rond, rood en met groene pluimpjes op het 
hoofd. 

Welke juf of meester gaat het leukst verkleed?
Ik denk juf Marja. Ze gaat denk ik verkleed als cowboy, 
dat lijkt me leuk. Net een poppetje uit Toy Story 3. 

Wil je later Prins carnaval worden?
Ja, dat vind ik stoer. Ze zingen wel erge liedjes (Helge 
zingt een stukje van de liedjes 'bier en tieten' en 'wat 
zullen we drinken zeven dagen lang'). Heb ik van mijn 
vader en broer geleerd. Ik ben een keer met mijn trekker 
door de straat gereden en toen zong ik die liedjes.

Hoe is carnaval ontstaan?
Iemand heeft het een keer bedacht. Iemand uit Albergen. 

+,-./$0.//!(
Groep 2 - Juf Annelies, Juf Nicky en Meester 
Joost

Hoe ga je het liefst verkleed?
Als boef. Vorig jaar was ik ook zo verkleed.

Wat vind je van het carnaval op school?
Heel leuk. Vooral omdat ze zoveel muziek maken en lek-
ker gek doen. Meester Joost doet heel grappig. Hij gaat 
verkleed als een vis en daarom loopt hij gek. 

Wil je later Prins carnaval worden?
Ja, dat wil ik wel, of ik wil bij de Raad van Elf. Die doen 
altijd heel grappig. 

Hoe is carnaval ontstaan?
Het is in Afrika ontstaan, daar is veel meer plek. Ze wil-
den gewoon iets vieren.

verkleed als een vis en daarom loopt hij gek. 

Wil je later Prins carnaval worden?
Wil je later Prins carnaval worden?
Ja, dat vind ik stoer. Ze zingen wel erge liedjes (Helge 
zingt een stukje van de liedjes 'bier en tieten' en 'wat 
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Ja, dat wil ik wel, of ik wil bij de Raad van Elf. Die doen 

Hoe is carnaval ontstaan?
Het is in Afrika ontstaan, daar is veel meer plek. Ze wil-
den gewoon iets vieren.
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Ja, dat wil ik wel, of ik wil bij de Raad van Elf. Die doen 
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Het is in Afrika ontstaan, daar is veel meer plek. Ze wil
den gewoon iets vieren.
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Ik denk juf Marja. Ze gaat denk ik verkleed als cowboy, 
dat lijkt me leuk. Net een poppetje uit Toy Story 3. 
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Ja, dat vind ik stoer. Ze zingen wel erge liedjes (Helge 

Hoe ga je het liefst verkleed?
Als boef. Vorig jaar was ik ook zo verkleed.

Wat vind je van het carnaval op school?
Heel leuk. Vooral omdat ze zoveel muziek maken en lek
ker gek doen. Meester Joost doet heel grappig. Hij gaat 
verkleed als een vis en daarom loopt hij gek. 
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Welke juf of meester gaat het leukst verkleed?
Ik denk juf Marja. Ze gaat denk ik verkleed als cowboy, 
dat lijkt me leuk. Net een poppetje uit Toy Story 3. 

Wil je later Prins carnaval worden?
Ja, dat vind ik stoer. Ze zingen wel erge liedjes (Helge 
zingt een stukje van de liedjes 'bier en tieten' en 'wat 
zullen we drinken zeven dagen lang'). Heb ik van mijn 

Als leeuw. Maar dit jaar ga ik als appel, dat vind ik 
grappig. Rond, rood en met groene pluimpjes op het 

Welke juf of meester gaat het leukst verkleed?
Ik denk juf Marja. Ze gaat denk ik verkleed als cowboy, 
dat lijkt me leuk. Net een poppetje uit Toy Story 3. 

Wil je later Prins carnaval worden?
Ja, dat vind ik stoer. Ze zingen wel erge liedjes (Helge 
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Hoe ga je het liefst verkleed?
Als boef. Vorig jaar was ik ook zo verkleed.

Wat vind je van het carnaval op school?
Heel leuk. Vooral omdat ze zoveel muziek maken en lek
ker gek doen. Meester Joost doet heel grappig. Hij gaat 
verkleed als een vis en daarom loopt hij gek. 

Wil je later Prins carnaval worden?
Ja, dat wil ik wel, of ik wil bij de Raad van Elf. Die doen 

grappig. Rond, rood en met groene pluimpjes op het 
hoofd. 

Ik denk juf Marja. Ze gaat denk ik verkleed als cowboy, 
dat lijkt me leuk. Net een poppetje uit Toy Story 3. 

Wil je later Prins carnaval worden?
Ja, dat vind ik stoer. Ze zingen wel erge liedjes (Helge 

Welke juf of meester gaat het leukst verkleed?
Ik denk juf Marja. Ze gaat denk ik verkleed als cowboy, 
dat lijkt me leuk. Net een poppetje uit Toy Story 3. 

Wil je later Prins carnaval worden?

Hoe ga je het liefst verkleed?
Als boef. Vorig jaar was ik ook zo verkleed.

Wat vind je van het carnaval op school?
Heel leuk. Vooral omdat ze zoveel muziek maken en lek
ker gek doen. Meester Joost doet heel grappig. Hij gaat 
verkleed als een vis en daarom loopt hij gek. 

Wil je later Prins carnaval worden?

Wat vind je van het carnaval op school?
Heel leuk. Vooral omdat ze zoveel muziek maken en lek
ker gek doen. Meester Joost doet heel grappig. Hij gaat 
verkleed als een vis en daarom loopt hij gek. 
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Groep 3 - Juf Hilde

Hoe ga je het liefst verkleed?
Ik ga het liefst verkleed als ninja. Zo ga ik eigenlijk elk 
jaar.

Wil je later Prins carnaval worden?
Ik zou nooit Prins willen worden, dat lijkt me echt niet 
leuk. Mijn vader wil dat ook niet.

Ga je ook kijken naar de grote optocht in Albergen?
Ja, ik ga elk jaar naar de optocht kijken. Vaak ga ik met 
papa, mama en mijn zus Laura kijken. Dit jaar doe ik zelf 
mee met de optocht. Het is een brandweerwagen, dus ik 
ga dan als brandweerman verkleed. 

Hoe is carnaval ontstaan?
Ik denk omdat sommige mensen dat gewoon leuk vin-
den. Op de trekkers in de optocht rijden alle boeren, dat 
weet ik wel zeker. 

74!8$9!2:,
Groep 4 - Juf Josefien en Juf Moniek

Hoe ga je het liefst verkleed?
Vorig jaar was ik een duivel, samen met mijn buurjongen 
Nick. Dit jaar ga ik anders denk ik, maar hoe weet ik 
nog niet precies. Donald Duck lijkt me leuk.

Wat vind je van het carnaval op school?
Heel leuk. Vooral dat je tijdens de optocht naast je vriend-
jes mag lopen. Het feest in de hal is ook altijd leuk. Ik 
houd wel van feestjes.

Ga je ook kijken naar de grote optocht in Albergen?
Ja, elk jaar ga ik wel kijken. Ik zou zelf ook wel een keer 
mee willen lopen. Als ik naar de optocht kijk, ben ik al-
tijd verkleed, papa en mama niet altijd.

Wil je later Prins carnaval worden?
Nee, ik wil geen Prins worden en ook niet bij de Raad 
van Elf. Dat lijkt me niet leuk, ik kijk liever. Dat ik in het 
Bokkn’blad kom, vind ik wel leuk.

;,(5$<4(&6).&
Groep 5 - Juf Sabine en Juf Christel

Hoe ga je het liefst verkleed?
Dat weet ik nog niet. Ik moet eerst nog even op zolder 
kijken. Ik ben een paar keer als meisje verkleed geweest, 
dat was wel grappig. 

Wat vind je van de carnaval op school?
Heel leuk. Je mag eerst op tafel gaan staan en laten 
zien hoe je verkleed bent. En daarna doe je mee met 
de optocht. Vorig jaar hebben we daar de tweede prijs 
gewonnen, omdat we de auto van jeugdprins Freek toen 
hadden nagemaakt.

Wil je later Prins carnaval worden?
Ja, dat lijkt me heel leuk. Ik wil ook wel bij de Raad van 
Elf. Je kunt dan met je vrienden bij alle feesten zitten. 

Hoe is carnaval ontstaan?
In een gek land, het is een traditie denk ik. Mensen vie-
ren dat ze gek kunnen doen. 
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Groep 6 - Juf Annette 

Hoe ga je het liefst verkleed?
Als clown, het is leuk en gek. Heel veel kinderen gaan 
als punk verkleed daarom vind ik het leuk om anders 
verkleed te gaan. Ik heb een pak met bloemen en een 
rode pruik. Ik ben bijna niet meer herkenbaar. Ik kan gek 
doen en ze weten toch niet wie ik ben.

Welke juf of meester gaat het leukst verkleed?
Meester Frans ging altijd heel leuk verkleed, maar die 
is nu weg. Die was ook verkleed als clown en hij deed 
gewoon heel gek. De hele dag. 

Ga je ook kijken naar de grote optocht in Albergen?
Ik kijk niet, omdat ik zelf meeloop met de minirettes. Het 
is wel jammer dat ik het niet kan zien, maar ik zie alle 
verklede mensen wel om me heen.

Wil je later Prinses carnaval worden?
Nee, ik wil helemaal niet bij het carnaval. Het lijkt me 
veel te druk.

>,2$?*.:*
Groep 7 - Juf Judith

Hoe ga je het liefst verkleed?
Vorig jaar was ik politieagent. Dit deden we samen met 
de vriendinnen. We hadden een wagen en de helft was 
verkleed als politieagent en de andere helft als boef. Hoe 
ik dit jaar verkleed ga weet ik nog niet.

Wat vind je van het carnaval op school? 
Heel leuk, je hoeft niet te leren. En de polonaise lopen in 
de hal vind ik ook grappig.

Ga je ook kijken naar de grote optocht in Albergen?
Hij kwam altijd langs ons huis, nu niet meer, maar ik ga 
wel kijken. Meestal ben ik dan ook verkleed.

Hoe is carnaval ontstaan?
Het is een traditie, maar waar het vandaan komt weet ik 
niet. Het is wel typisch Nederlands denk ik.

>5!((!$5!($3(445
Groep 8 - Meester Remco

Wat vind je van het carnaval op school?
Gezellig. Je kan lekker dansen, gek doen en je hoeft de 
hele dag niet te leren. 

Ga je ook kijken naar de grote optocht in Albergen?
Ja ik ga altijd kijken. Ik heb zelf ook een keer met een 
grote optocht meegelopen, maar dat was in Langeveen. 
We waren toen verkleed als bouwvakkers en liepen mee, 
omdat mijn oom toen Prins was. 

Zou je later Prinses carnaval willen worden?
Ja, dat zou ik wel willen. Je mag op de wagen staan en 
gaat naar veel leuke feestjes. Ook draag je een mooi 
pak en heb je een mooie staf. 

Wat vind je van de Jonker en Sikke van Kadoes?
Heel leuk. Cas Dashorst is Jonker en Nikki Degger is 
Sikke. Cas is altijd heel grappig, die past wel goed bij 
carnaval. En Nikki is ook aardig en grappig. Een goed 
duo dus.



Cas en Nikki  Net als bij het grote Carnaval zijn er op Kadoes 

ook hoogheden gekozen die tijdens het Carnaval met de scepter 

zwaaien. De keuze is dit jaar gevallen op Jonker Cas (Dashorst) en 

Sikke Nikki (Degger). Tijd om dit duo op te zoeken en ze aan jullie 

voor te stellen.  Cas Dashorst is dit jaar de Jonker van Kadoes en 

zal met veel plezier tijdens het Carnaval op school regeren. Hij is 

zoon van Anita en Erik en twaalf jaar oud. Zijn hobby's zijn gi-

taar spelen, voetballen en waterskiën. Het laatste jaar op Kadoes 

brengt hij door bij meester Remco in de klas. 'Het is heel leuk bij 

hem in de klas, maar hij is nu wel overgestapt naar de verkeerde 

voetbalclub', aldus Cas.  Nikki Degger is dit jaar gekozen als Sikke 

van Kadoes. Dochter van Herald en Monica en elf jaar oud. In haar 

vrije tijd doet ze aan toneel en gaat ze graag naar de scouting. 

Ze zit in groep 8 bij meester Coen. 'Het is heel gezellig bij mees-

ter Coen, hij maakt vaak grapjes.'  Ik wil natuurlijk graag weten 

hoe ze Jonker en Sikke zijn geworden en ze beginnen enthousiast 

te vertellen: 'Eerst werd er in de klas gestemd. De meester telde 

al deze stemmen en op de 11e van de 11e werd in de gymzaal 

op school bekend gemaakt dat wij Jonker en Sikke waren gewor-

den.' Ze zijn het samen eens: 'het was heel spannend…'.   Net 

als de grote Prins die een heleboel verplichtingen heeS tijdens 

het Carnaval hebben de Jonker en Sikke van Kadoes dit ook. Cas 

vertelt: 'We zijn al naar de kerk geweest met de opening van de 

residentie, hier moest ik ook iets voorlezen. We gaan nog naar het 

Galamatinee, we staan op de wagen tijdens grote optocht en we 

doen een optreden met het Carnaval op school.' Op de vraag of 

ze ook al een proclamatie hebben geschreven kijken ze me raar 

aan. Ik probeer het ze uit te leggen en al snel wordt het duidelijk: 

'Oh ja! Elf van die zinnetjes….' De proclamatie is nog niet af maar 

ze weten allebei wel iets dat er zeker in moet komen. Nikki: 'ik wil 

graag een zwembad op het schoolplein'. Cas wil dat er meer mu-

ziekinstrumenten op school komen, 'en dan wil ik daar natuurlijk 

ook veel op mogen spelen'.   Cas zou later niet bij de Raad van Elf 

willen of Prins willen worden. 'Je moet heel vaak weg, het is heel 

druk.' Nikki wil later wel graag hofdame worden. Op zoek naar 

een Prins dus…   Toch denk ik dat ik dit duo ooit terug zal zien op 

het Gala, hier zouden ze later namelijk allebei wel aan mee willen 

doen. Cas zou wel bij het HoXoor willen en Nikki wil een grappig 

stuk vertellen. Een Jonker en Sikke met ambitie, dat is duidelijk…  

Jonker Cas en Sikke Nikki heel veel succes en plezier!

Een Jonker 

en Sikke met 

ambitie:



Onze Bokk’nblad redactie was uitgenodigd 

in het diepste geheim bij Carnavalsvereniging de Toet’n-

bloazers. Waarom? Voor de bekendmaking van Carna-

vals Stadsprins van Borne, natuurlijk!

Een keer in de zaal was de spanning voelbaar. De men-

sen waren reuze benieuwd, wie hun nieuwe Carnavals-

prins zou worden. De 45ste prins nog wel!

Na enig tromgeroffel werd dan eindelijk de grote verras-

sing onthuld. Stadsprins Rik de eerste van de Toet’nblo-

azers.

Nu moet je weten dat Rik Sanders al jarenlang  

directeur is van basisschool Kadoes. Hij is in Albergen bij 

de meeste mensen wel bekend. Maar in Borne kent hem 

bijna iedereen!

We hoorden in de zaal mensen zeggen: “Hej die kerel 

geeft looptraining bij Step One”, of “Ik ken hem nog van 

de scouting. Beste kerel. Kun je mee lachen”.

Zoals iedereen weet, heeft de prins een Sik. In Borne 

heet deze man Adjudant Huub. 

Huub Leushuis, tapmeester bij Café De Steeg. Rik en 

Huub kennen elkaar al lange tijd van de scouting en na-

tuurlijk van het café. Want laten we eerlijk zijn. Als hoofd 

van een Raad van Elf, moet je natuurlijk wel een klein 

beetje verstand hebben van een lekker biertje. 

In de zaal was het één groot feest. Mensen dansten en 

op het podium werden tussen door gala-optredens ge-

geven. Het was een dolle boel.

Na het feest had Rik even tijd voor ons. We spraken hem 

tussen de feestelijkheden door, heel even achter het po-

dium. 

“Wat geweldig. Mooi, hé! Eindelijk komt er dan een eind 

aan de maanden van voorbereiding. Ik moet zeggen de 

voorbereiding is ook geweldig. Wat hebben we veel ple-

zier gehad. Prachtige maanden. Niemand wist er iets 

van. Er werd veel gespeculeerd, maar gelukkig konden 

Huub en ik onze mond houden. Af en toe hebben we 

flink moeten liegen, ook tegen de Raad van Elf”, zegt een 

stralende Prins Rik. Tjonge, dat is wel wat anders dan 

meester, Prins!

Al snel komt er iemand achter het podium. Rik wordt aan 

zijn mouw getrokken, hij moet weer de zaal in. Je hebt 

maar een druk bestaan als Prins.

Aan het eind van de feestelijkheden vinden we Prins Rik 

tussen de feestende Bornenaren.

We bedanken hem voor de uitnodiging. “Ik kom zeker 

nog naar Kadoes met ons gevolg zegt Rik, of dat lukt 

tijdens het schoolcarnaval, we zullen zien. Ik ga het zeker 

proberen. Misschien doen we nog wel mee tijdens de 

optocht. We zullen zien, de agenda is boordevol. Ik denk 

niet dat het me gaat lukken om de Carnavalsoptocht te 

jureren.

Dweilen op dinsdag met de vereniging, dat gaat bijna 

zeker wel door. De DolDwazeDweilDinsdag dat staat al 

weer een paar jaar op de agenda van de Toet’nbloazers. 

We zullen zien. Het is allemaal veel, maar ook vreselijk 

gezellig.”!

Verguld met onze onderscheiding keren we weer huis-

waarts. We hebben genoten van de opkomst van Mees-

ter Stadsprins Rik de eerste  en van de mensen van 

Carnavalsvereniging De Toet’nbloazers. Borne is zéér 

gastvrij kunnen we wel stellen. Wij wensen de Carnaval-

vierders een hele leuke periode toe! Alaaf!

Net als alle Prinsen hebben Rik en Huub ook een lijf-

spreuk en die luidt:

‘Met ons als stel, 
lop de tap dit joar snel’
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Wilt u er nog één? Dan kunt u hem zelf ook van onze site afhalen.

Inleveren voor 26 februari 2011 bij basisschool Kadoes

Naam Groep:

Adres: Leeftijd:



ONLINE BLADEREN 

DOOR FOLDERS, 

BROCHURES, MAGAZINES 

EN CATALOGI... HET KAN!
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Veel marketing- en reclamebureaus tobben zich hun hersenen suf om op de proppen te komen met zo’n geweldige campagne 
zoals die door onze Dorpsraad is ontwikkeld. Ze zouden voor deze campagne wellicht in aanmerking komen voor de Effie Award, 
De Gouden Loekie! Zeg zelf, een interactieve reclame uitingen waar zoveel respons op komt… geweldig wat een super idee.

Daarom, om Albergen nog meer bewust te laten worden van onze Dorpsraad heeft het Bokk’nblad gemeend deze gelauwerde 
campagne te moeten ondersteunen en nog eens extra onder de aandacht te brengen.

Daarom deze uitdaging….! Maak een zo ludiek, origineel en lang mogelijk woord met de onderstaande letters en stuur uw 
WOORD in voor 25 februari naar: marga@foto-visschedijk.nl

De letters mogen maar één keer gebruikt worden! De winnaar van het meest spraakmakende woord krijgt een leuke prijs thuis 
bezorgd!

De letters, u natuurlijk wel bekend zijn:

Puzzelen maar!!!

Woordpuzzel Dorpsraad



 !"#$$%&'()&(*$++)&(
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barre winter, de winter van 2009-2010 en voor dit jaar ziet 

het er niet veel beter uit. Wijlen Pelleboer, de wijze Twentse 

weergod Ton ten Hove, de Friese weerman Piet Paulusma, 

en ja, zelfs de likdoorn op de kleine linkerteen van tante 

Riek; ze voorspellen het allemaal: 2011 zal wederom te boek 

gaan als kil en guur, kortom wollen onderbroeken-weer! Of 

deze de vorige winter zal overtreffen, we zullen zien. U bent 

gewaarschuwd!

Tip: sla veel zout, ijskrabbers en stookolie in!

Zoals u inmiddels in de Prinselijke curricula hebt kunnen 

lezen, wil het dat onze Prinselijke Hofhouding in de winter 

deelneemt aan elk koek-en-zopie evenement. De grote voor-

liefde voor dweilen, rookworst en de ins en outs over ijsmees-

ters, Plansee en schaatstechnieken willen wij u daarom niet 

onthouden. BB dook in het wak en doet u het volgende be-

richt.

 !"#$%&''()!*!(#+#(+"&,-%./%
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komen aan in de nieuwe ijskeet van de IJsclub Albergen. 

Aan tafel een stel enthousiastelingen; 16 man, jong en oud, 

het bestuur. Ze willen maar wat graag vertellen over hun 

winterse beslommeringen. 

Het begon allemaal lange tijd geleden. In de jaren dertig 

werd door muziekvereniging Concordia, onder andere met 

paard en wagen een ijsbaan gecreëerd. Het voormalige kleigat 

Beem’s Kleikoel werd omgetoverd tot schaatsbaan. In 1939 

kwam door de oorlog aan dit ijsinitiatief een eind. In 1950, 

net na de oorlog, werd wederom door inspanningen van Con-

cordia, voetbalvereniging de Tukkers en de familie Bouhuis 

de schaatsbaan Bousmös geopend. Dankzij de inleg van 25 

gulden per persoon, waarvoor deze leden 10 jaar gratis entree 

op de schaatsbaan werd verleend, was het mogelijk de ijsbaan 

te realiseren.

Onder het deskundige voorzitterschap van Theo van Koers-

veld kreeg dit bestuur nog in datzelfde jaar de officiële licentie 

van de KNSB. 

In 1985 werd de houten ijskeet vervangen door een stenen 

gebouwtje, voorzien van de, voor velen, legendarische ronde 

houtkachel. Een kachel waar je bevroren tenen ontdooide, 

een kachel waar veel liefdes zijn opgelaaid, waar je rookworst 

at of je handen warmde.

In de jaren is de ijsclub gegroeid, het aantal leden verveel-

voudigd. Medemotivator de STG (Schaats Trainings Groep) 

Albergen had bij het bestuur aangegeven op zoek te zijn naar 

een indoor trainingsruimte voor de zomer. Verder werd er in 

de oude ruimte vaak een familiefeestje georganiseerd.

Aangezien het oude gebouw niet meer voldeed aan de huidige 

eisen was het voor het bestuur slechts een optelsom. Een uit-

breiding en modernisatie was een vereiste. De handen werden 

ineen geslagen en de ruggen gestrekt. Op basis van vooral 

vrijwilligerswerk, herrees een nieuw gemoderniseerd clubge-

bouw. Appeltje, eitje zult u zeggen. Maar nee. Vele uren van 

noeste arbeid gingen vooraf aan de realisatie en tot nu toe 

zonder enige tegemoetkoming van onze gemeente. Maar met 

de lijfspreuk van onze gemeente: “Met mekaar, veur mekaar”, 

is de ijsclub bijna gewis van een gemeentelijke bijdrage.

En dat terwijl we rustig kunnen stellen dat de ijsclub van 

Albergen het Mekka van de schaatsers binnen de gemeente 

Tubbergen is. Ik durf zelfs te stellen dat deze ijsbaan een toe-

vluchtsoord is voor vele schaatsers ver buiten onze regio.

Want wat te denken van de vele wedstrijden zoals de Twentse 

Marathon voor B-rijders. Waar jongelingen 60 kilometers bik-

kelen op het harde ijs om die ene medaille en die gratis kop 

warme chocolademelk. Om nog maar niet te spreken over 

alle schoolkampioenschappen die daar verreden worden. Zo 

waren de basisscholen uit Albergen, Reutum, Harbrinkhoek, 

Fleringen en het speciaal onderwijs uit Almelo allemaal te 

gast. 

Omdat de ijsvereniging de schaatssport wil promoten, wor-

den zelfs de medailles voor de schoolwedstrijden gratis ter 

beschikking gesteld.

456)%(/%!3*!++!1)%'(7)2(80%2(
9$$%(!3'. Afgelopen winter, 16 december 2009 

om precies te zijn, trad de winter in. Daarna was het nieuwe 

bestuur niet meer weg te denken op Bousmös. Veertig dagen 

sneeuwschuiven, sproeien en vegen, resulteerde in 29 dagen 

ijspret! Een prestatie om trots op te zijn.

40 dagen x 16 personen x gemiddeld 15 uur op de baan = 

9.600 winterse uren bestuurlijk vrijwilligerswerk. Om nog 

maar niet te spreken over al die tijd die vooraf ging aan het 

winterklaar maken van de baan. Dan kun je toch spreken over 

Super Vrijwilligers met een groot hart voor IJs!

 !"&'**!"0#(1!*")'(
ijsminnend Albergen 2010
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De ijsclub wil dan ook alle mensen bedanken die even kwa-

men helpen of hen een pannetje soep, eigen gebakken cake, 

een kratje bier of een Mummelman kwamen brengen. 

Verder blijft de vereniging bovenal haar sponsoren bijzonder 

dankbaar voor het ter beschikkingstellen van materialen en 

gelden om het nieuwe clubgebouw te kunnen realiseren.

(
:02)%7))'2)%()&
6%$);"$&!3&.Binnen het bestuur zijn de 

taken goed verdeeld. Zo beheert Richard Journée, de water-

meester, het watervat met daarin 3 kuub warm water (50 tot 

60 graden) om het ijs te kunnen dweilen. Hij is de man die 

lekkages veroorzaakt, maar ook verhelpt en opdweilt.

Frank Braakhuis is, met zijn debutantenpositie, het proefko-

nijn. Wanneer geschat wordt dat het ijs de juiste dikte heeft 

bereikt, wordt hij geblinddoekt het ijs op gestuurd. Zodra hij 

natte voeten of de bodem bereikt wordt de opening van de 

IJsbaan met minimaal één dag uitgesteld.

De overige leden zijn ook beslist geen stilzitters. Zo heeft 

ieder lid zijn eigen specialiteit en is het bestuur deskundig 

opgebouwd uit verschillende disciplines. De staalbouwer, 

de timmerman, de metselaar, de elektriciën, de installateur, 

de bierkenner, de bestuurder en ga zo maar door. Eenmaal 

binnen het bestuur van de ijsbaan, hebben ze zo hun eigen 

werkcommissies. Zo zijn er opperdweilers, duivelse gaten-

boorders, rookworstkenners, terreinknechten, ijspoetsers en 

sneeuwhazen.  

En zoals het binnen veel verenigingen van vrijwilligers vaak 

te doen gebruikelijk is: ook hier bezetten de vrouwen met 

liefde af en toe de bar, poetsen de toiletten en bereiden de 

erwtensoep. 

Dit jaar zullen de laatste puntjes op de i worden gezet. Doel-

stellingen zijn het verbeteren van het terrein rondom, beter 

meubilair en de afwerking van het interieur. Mede doordat 

onze Prins Othmar I de ijsbaan tot zijn Goede Doel heeft gere-

kend, kunnen de doelstellingen voor dit jaar wellicht worden 

behaald. Want het is op dit moment geen vetpot na al die 

grote investeringen. Ik zou zeggen, doe mee aan het Goede 

Doel van onze Prins. Spaarpotten treft u aan bij de bonnen-

tafel tijdens de gala’s en op de schappen van de verschillende 

café’s in Albergen.

Openingstijden: 

´s Middags van 13.30 tot 17.00 uur (ondergaan zon)

‘s avonds van 18.30 tot 21.30 uur (22.00 uur muziek uit).

Hoort u muziek vanaf de ijsbaan, dan is de baan geopend.

Dweilen van 21.30 tot 1.30 uur, vrijwilligers gezocht.

Voor actuele informatie, kijk op de website. 

Deze wordt bijna dagelijks bijgehouden:

www.ijsclubalbergen.nl

ijna dagelijks

balbergen.nl
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'6$%2.Voor het volgende interview over de Alberg-

se winter reis ik af naar Harbrinkhoek. Ik heb een tête-a-tête 

met Cor Brusche. Cor is voorzitter van de alom gelauwerde 

Schaats Trainingsgroep Albergen. Een schaatsvereniging met 

naamsbekendheid ver buiten de Albergse grenzen. 

Het begon allemaal in november 1992. Groot schaatsliefheb-

bers de heren Telgenhof, Journée en Elferink vonden dat het 

tijd werd voor een eigen schaatstrainingsgroep. Weldra bleek 

dat meerdere mensen dit initiatief omarmden.

Toen Riet en Rien Busscher en Johan en Marietje Telgenhof de 

koppen bij elkaar staken, werd onder hun bezielende leiding 

de STG Albergen opgericht.

Onder aanvoering van Johan Telgenhof werden een tiental 

jongens en meisjes de fijne kneepjes van het schaatsen bij-

gebracht. 

“Johan is een groot leermeester, een specialist op schaatsge-

bied. Hij is zeer schaatstechnisch ingesteld. Erg gedreven.”, 

aldus Cor.

Al gauw bleek dit zijn vruchten af te werpen. Arjan Elferink 

en Sander Telgenhof gingen na de nodige trainingsuren al snel 

boven regionaal presteren. Getalenteerde jongens uit de STG 

stal.

In 1994, -95, -96 namen ze deel aan de Nederlandse Kampi-

oenschappen.

Ook bleken de jonge heren van Brusche, Bas, Kees en Pim, de 

zonen van Cor het ontzettend goed te doen bij de junioren.

Bas brengt het als STG-er tot de World Cup WK sprint. Vele 

jaren komt zijn naam als een van de beteren voor in de ran-

king van de Nederlandse Sprintorde. Enkele jaren later drijft 

er weer een naam van Brusche boven. Dit keer is het broer 

Pim die van zich doet spreken op zowel de Nederlandse Kam-

pioenschappen sprint, kortebaan en afstanden.

Het is dan ook niet vreemd dat de STG binnen de KNSB niet 

onopgemerkt bleef.

Natuurlijk waren deze opmerkelijke prestaties mede te dan-

ken aan de inzet van hun gedreven coach en trainer Johan 

Telgenhof.

Cor geeft aan: “Laten we eerlijk zijn. Albergen is ook wel het 

schaatsmekka van de gemeente. Niet alleen door de geweldige 

resultaten die we in de laatste jaren op het ijs hebben neerge-

zet. Nee, in het verleden zijn er veel talenten uit Albergen en 

omstreken op het ijs verschenen.

En voor de toekomst ziet het er ook veelbelovend uit. Een 

aanstormend talent is Ramon Mensink. Laat ik je vertellen dat 

die jongen de drie kilometer in 4:05:00 aflegt.

Dat is bijzonder goed”, aldus Cor.

?!)80%#'(#!)
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over het dagelijks leven van een fanatieke, prestatiegerichte 

schaatser:

in de winter werd vroeger 2 à 3 keer getraind in Deventer. 

Eén uur rijden heen, één uur schaatsen en één uur de reis 

terug. Inmiddels trainen de leden sinds drie seizoenen op de 

schaatsbaan in Enschede. Verder krijgen deze diehards een 

speciaal uitgebalanceerd dieet en wordt door de week ook da-

gelijks op kracht getraind. 

Dit kan natuurlijk met hightech gewichten in een sporthal, 

maar ook de meer primitieve apparatuur wordt niet ge-

schuwd. Op verschillende manieren worden schaatshouding 

en sprintkracht vergroot.

In de zomer wordt niet geschaatst. Dan zijn de indoorbanen 

gesloten. Maar denk nu niet dat de gedreven jongeling dan op 

zijn lauweren kan rusten. Er wordt namelijk gefietst. Lange 

tochten! Er wordt geskeelerd op de weg en natuurlijk ontbre-

ken de krachttrainingen wederom niet op hun programma. 

Kortom, stilzitten is er niet bij.

Presteer je goed tijdens de regionale clubwedstrijden, dan 

mag je door voor de wedstrijden van de vier oostelijke pro-

vincies, te weten Drente, Overijssel, Friesland en Groningen.

Hoorde je dan nog steeds bij de besten, dan mocht je door 

naar de Nederlandse Kampioenschappen junioren. De STG 

heeft meermaals op dit hoge podium mogen presteren.

Het leven van een getalenteerd schaatser is vaak een leven 

van trainen en reizen. Voorbereiding en een goede balans van 

geest en lichaam is een vereiste.

Dit is zeker niet voor iedereen weggelegd. Maar hier geldt wel 

de aloude regel: oefening baart kunst.

?)(';))%(!'(0+2!3#(
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niet alleen uit de fanatieke schaatsers die op het allerhoogste 

platform in de prestatiegerichte tak opereren, maar kent ook 

de recreatieve tak.

Dit zijn mensen die het geweldig vinden om op de schaats 

rondes te rijden. Even het verstand op nul en lekker ontspan-

nen bezig zijn met je lijf en leden op het bikkelharde ijs. Deze 

mensen melden zich vooral bij de STG aan, gedreven door de 

honger naar meer techniek en houdingverbetering. 

“Met deze schaatsers rijden we in de wintermaanden wekelijks 

naar de ijsbaan in Enschede. Daar wordt ze, onder leiding van 

erkende schaatstrainers, de fijne kneepjes van de schaatssport 

bijgebracht”, aldus Cor Brusche. 

Hij schenkt de koffie nog eens bij en trakteert op een heerlijke 

gevulde kerstkrans. 

“Naast schaatsen is natuurlijk ook het plezier binnen de club 

belangrijk. De sfeer is altijd voortreffelijk. Zowel op de baan, 

als in de kantine wordt heel wat afgelachen.”
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lijk letterlijk een andere schaats gaan rijden. Even een frisse 

wind, een ander perspectief. Dat is altijd goed. Binnen het 

bestuur heeft een aantal mensen met een bijzondere staat 

van dienst afscheid genomen en plaats gemaakt voor nieuwe 

jonge bestuursleden.

En over twee jaar bestaan we 20 jaar. Wanneer ik nu de ba-

lans moet opmaken, kan ik alleen maar zeggen dat we in de 

voorliggende jaren op een hoog podium goed hebben mo-

gen presteren met een aantal getalenteerde schaatsers. Voor 

de toekomst ziet het er veelbelovend uit”, Cor glimt zichtbaar 

van trots. “We hebben een fanatieke jonge trainersgroep, die 

onder leiding van Remco Pieper goede resultaten boekt. We 

zijn natuurlijk blij met onze nieuwe talenten in spé, waaron-

der het aanstormende regionale talent Ramon Mensink”.

Hij vervolgt: “Maar ook de recreatieve tak heeft een flinke 

ledengroei doorgemaakt. Op dit moment telt de vereniging 

meer dan 100 leden. Mooi toch. Wanneer ik kijk naar het 

nieuwe clubgebouw van de ijsbaan Bousmös, kan ik alleen 

maar stellen dat onze faciliteiten flink zijn uitgebreid. Daar-

boven op is de samenwerking met de ijsbaanvereniging dan 

zeker de kers op de slagroom.

Dat Othmar, al jarenlang lid van onze club, zich aandiende als 

Prins Carnaval was natuurlijk wel even een verrassing. Maar 

volgens mij is hem deze titel op zijn lijf geschreven. Fantas-

tisch natuurlijk dat hij de ijsbaan als goede doel heeft gekozen. 

Wij zullen hem van harte steunen. Aandacht en sponsoring 

blijft belangrijk, ook voor onze vereniging. Wij zijn dan ook 

bijzonder dankbaar voor alle sponsoring die we ontvangen.”

“Nee, laten we eerlijk zijn, met de STG gaat het op dit mo-

ment bijzonder goed!”, aldus een zeer voldane voorzitter van 

deze schaatstrainingsgroep.

Het BB kan gerust weer op het fietsje huiswaarts. Vanuit een 

behaaglijke woonkamer aan de Hagweg, nemen we afscheid 

van Cor. Een gedreven man, hij blijft als doorgewinterde be-

stuurder voor ons de vinger aan de pols houden bij de Ne-

derlandse Schaatsbond. Verder houdt hij een zetel warm bij 

de Gemeentelijk Sportraad. Bestuurlijk hoeven wij ons geen 

zorgen te maken, hij kent zichtbaar de klappen van de zweep.

Cor is een man waar je niet zomaar omheen kunt, het is een 

man die de schaatssport gelukkig een bijzonder warm hart 

toedraagt. Onze belangen binnen de schaatssport zijn mede 

dankzij hem goed vertegenwoordigd. 
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IJs brengt heel wat op de been in Albergen. Het riekt wel-

haast naar de Elfstedenkoorts dramatiek. Kortom, de pen 

van het BB maakt voor u overuren.

We schuiven aan rond de keukentafel van Helmuth Haarhuis. 

Frank Braakhuis, beter bekend als Frank van Oal’n Stam en 

Richard Mensink zijn ook van de partij. De koffie en de kerst-

kransjes staan op tafel, er omheen zijn de nodige foto’s en 

krantenartikelen verzameld. Vanavond gaan we in gesprek 

met een aantal fanatieke schaatsers die zich op de borst kun-

nen kloppen voor hun gedurfde prestatie. Namelijk het be-

dwingen van 200 kilometer natuurijs op de Plansee.

Het begon allemaal aan de hand van een krantenartikel dat 

verscheen in augustus 2009 in de Tubantia.

Schaatsers, allrounders, werden geprikkeld om hun schaats-

prestaties aan te scherpen met nieuwe rondetijden en een bij-

zondere ereplak voor de prijzenkast vanuit het Oostenrijkse 

Reute. 

In het krantenartikel sprak Ab Krook de schaatsers toe. In 

samenwerking met Tubantia, RTV Oost, de IJsbaan Twente 

en de Gemeente Reute werd in navolging van de jarenlange 

schaatstocht op de Weissensee, een nieuw schaatsevenement 

opgestart op natuurijs van de Plansee, in Reute Oostenrijk. 

Alleen voor de echte bikkels!

Door Ab Krook werden er vier clinics gegeven. Reis- en ver-

blijfkosten waren part of de deal. Kosten: zo’n kleine 300 

euro. Waarvoor zou je het laten!

C+$)#6%!"")&()&(70&&)&(
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razendsnel”, zegt Frank Braakhuis. “Voor ik het wist had een 

van mijn vrienden me al opgegeven. Daar heb je vrienden 

voor! Toch…?”

“Ik sprak Hugo Morshuis bij de prikpost”, zegt Helmuth 

Haarhuis. “Bloedprikken, wordt dan in enen een leuke aan-

gelegenheid”.

Terwijl de mannen bij beppen over hun avontuurlijke schaats-

uitstapje en foto’s bekijken van hun tocht, probeer ik een 

beetje orde te scheppen in het kippenhok. Ik maar denken 

dat dit een vrouwending was. Blijkbaar kunnen mannen toch 

multi-tasken.

Goed, na enige kritische blikken over en weer, heb ik weer 

de aandacht.

“Tijdens de eerste clinic in oktober op de ijsbaan van Twente, 

zie je wie zich nog meer heeft opgegeven voor deze tocht der 

tochten. Johan Bouhuis, Bertus Steenwelle, Othmar Assink, 

allemaal mensen die je regelmatig op Bousmös tegenkomt. 

Mooi man”, zegt Helmuth. “Dan weet je: het kan niet meer 

stuk. Dit wordt gewoon een harstikke mooie tied”.

Richard Mensink vervolgt: “De gebroeders Morshuis, Hugo 

en Gerald, Paul Meijer, Rob Scholte op Reimer en de Tubber-

genaren Hubert en Ramon Mensink waren ook van de partij. 

We hadden de bus al vol!”

Hij vervolgt: “Othmar, oude rot in het vak op de 200 kilome-

ter (hij reed namelijk al 9 keer een soortgelijke tocht), had 

alles in de pen. Hij was zeg maar onze captain. Een van nature 

geboren leider. Als echte regelneef nam hij het voortouw om 

het busgezelschap samen te stellen en en passant regelde hij 

ook de onderverdeling van de hotelkamers. Op die manier 

bleven we tijdens de reis bij elkaar”.

De heren halen nog wat oude koeien uit de sloot en kibbelen 

voort over hun ‘mannen uitstapje’. Je ziet ze glunderen. Blijk-

baar schept het verbroedering: bevroren ledematen, verijsde 

snottebellen, blauwe plekken en schrammen van het vallen of 

een bevroren ijspegel onder je kin.

Dat is wel wat anders dan met een bus vol vrouwen naar de 

Libelle Zomerweek. Oók leuk, hoor!

“Vanaf de eerste clinic hebben we geprobeerd twee keer in de 

week te trainen. Ook werden er stages verderop in Bidding-

huizen gehouden, waar we 100 kilometer tochten maakten 

op natuurijs. Het hoorde bij de voorbereiding. En natuurlijk 

heeft ook het sneeuwschuiven op de ijsbaan meegeholpen aan 

onze conditie”, aldus Frank.

<*00+;(70&()&(,!)%(#02($&2-
10'2.Eindelijk is het dan zover. Donderdagmorgen 

de 21ste januari, ’s ochtends om half zeven kan het begin-

nen. De bus rijdt voor, de bagage, de geliefde schaatsen, 



de conditieverbeteraars Dextro en Extran worden in grote 

aantallen het busruim in geladen. De buschauffeur contro-

leert nog even de passagierslijst alvorens hij de sleutel in het 

contact omdraait. Op naar de Plansee.

Even buiten de grens van de gemeente Tubbergen wacht de 

schaatsers een grote verrassing.

Om hen een extra hart onder de riem te steken hebben Prins 

Hugo en Sik Wim, nog voor de officiële uitreiking van het 

Bokk’nblad, een doos vol van deze Carnavaleske magazines 

in het grootste geheim aan boord van de bus laten bezorgen. 

Het kon niet meer stuk. Met een magazine van eigen bodem, 

rijdt het gezelschap al lezend door het Zuid-Duitse landschap.

Tot de klok van twaalf uur zijn de mannen braaf aan de Ex-

tran, echter na twaalf uur gaat

het slot van de koelkast. De drang naar een biertje wordt hen 

te machtig. 

“Veelal ook door de spanning en de lange reis. Bovendien, 

tja…, je gaat wel met een machtig koppel kerels op stap. Dan 

komt er een soort oergevoel naar boven. Dit is Kearlswerk!! 

Verreweg van veentwerk…!”, aldus Richard.

Tijdens de nodige plaspauzes wordt hier en daar het bier van 

enkele andere bussen in hun laadruim overgeheveld. 

“Maar in de bus heb je ook gauw last van een droge keel”, 

zeggen de heren in koor.

“Bier, ontgast ookt”, volgens Frank. “De darmen komen los 

en dat is goed. Je zit wel mooi twaalf uur in de bus. De boel 

moet wel blijven werken. Vraag maar aan Othmar, oftewel 

Gasman”.

Zo werd dus de oversteek gemaakt. 150 man aan de Extran 

en 12 aan het bier.
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onthaal. De fanfare, een heuse ereboog en de meisjes in 

traditionele dirndl-klederdracht zijn uitgerukt om onze man-

nen te verwelkomen.

Na de bagage te hebben gestald in de hotelkamers wordt ge-

zamenlijk de tocht naar het naburige café ingezet. De burge-

meester spreekt nog wat bemoedigende woorden tegen het 

gezamenlijke peloton en her en der wordt met een enkele 

Obstler geproost.

De burgemeester geeft het goede voorbeeld en heft ijverig 

meermaals zijn glaasje. “Hoch, hoch, hoch das Glass...! Auf 

den Tag von Morgen! Zum Wohl!”, hij krijgt er blijkbaar geen 

genoeg van. En dit zonder in achtneming van zijn functie of de 

geplande werkzaamheden voor de andere dag. De eerwaarde 

burger moet namelijk de volgende ochtend het startschot los-

sen. Zover is het echter nooit gekomen. Allereerst waren onze 



Hollanders zo kwiek om de genuttigde drank op zijn kaartje 

te schrijven, maar bovenal de eigen hoeveelheid genuttigde 

drank speelde de burgervader de volgende morgen blijkbaar 

parten. Hij heeft naar alle waarschijnlijkheid die nacht ‘het in 

Keulen horen donderen…’, want aan de start is hij nimmer 

verschenen. 

F!&5'(2*!&2!1()&(#)%2!1(
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vroeg uit de veren. Na wat rek- en strekoefeningen worden 

de schaatsen ondergebonden. Tijdens de inspectie van het ijs 

in de eerste ronde bleek al snel dat het bevroren nat in erbar-

melijke staat verkeerde. Scheuren waren nauwelijks zicht-

baar onder de sneeuw. En ondanks dat het formatieschaat-

sen, geoefend in het zwembad van het hotel die vorige avond 

niet geheel vlekkeloos verliep, bleven de heren op duidelijke 

aanwijzingen van Othmar (de Reus) dicht bij elkaar. 

In de zon was het acht graden onder nul, in de schaduw daal-

de het kwik al gauw tot een slordige 20 graden beneden peil. 

Er waren veel valpartijen. Er moesten 20 ronden geschaatst 

worden, elk van tien kilometer. De start werd gegeven om 

zeven uur precies.

“Othmar is wel 30 keer gevallen. Telkens krabbelde hij weer 

overeind en sprak de rest van de ploeg bemoedigende woor-

den toe. Volgens zijn zeggen was de eindronde het meest 

emotionele moment in het leven van een schaatser. Daar heb-

ben we ons dan ook 19 rondjes op voor kunnen bereiden”, 

zegt Frank. Je kunt aan deze bonk uit het Geziet duidelijk 

zien dat hij tijdens het vertellen de laatste ronden nogmaals 

beleeft. Hij is zichtbaar, wederom aangeslagen.

Helmuth vervolgt: “Paul Meijer heeft in de laatste ronden zelfs 

met een bevroren voet geschaatst. Zijn tenen werden helemaal 

zwart. 

Othmar bleef ons maar peptalk in spreken. “Rustig an! Nig te 

har!” Volgens hem was het beslist noodzakelijk dat we goed 

moesten eten en drinken. We hebben onze zege mede te dan-

ken aan de goede verzorging van onze afgereisde supporters. 

Familieleden, buren en vrienden.

Vooral aan Coen en Dienne Demmer en Mariska, de vrouw 

van Othmar. Omdat het zo koud was bevroren al onze voed-

selpakketjes. Maar inventief als deze drie waren…! Met de 

bananen en het drinken naar de toiletten. Daar onder de han-

denföhn, vervolgens de etenswaren achter de trui en de bh’s, 

snel richting de baan. Zo konden we alles op lichaamstempe-

ratuur nuttigen. Tja, wie niet sterk is moet slim zijn”.

G)1(&$$!2(&$$!2.(Terwijl de heren hun 

ronden schaatsten, verstreek de tijd. Twee mannen houden 

het wijselijk bij 150 kilometer voor gezien, de rest finishte na 

20 rondes en 200 kilometer op de teller, precies om vijf uur 

’s middags.

Ze werden onthaald met een heuse medaille, een gebruikelij-

ke Jägermeister en natuurlijk de kussen van het meegereisde 

thuispubliek. “Emotioneel, zoals Othmar had aangekondigd, 

was het beslist. Die tranen hebben we dan ook snel wegge-

dronken ’s avonds in Café de Kröl. Tjonge, wat een feest. Het 

was een grote ontlading. Wat wil je ook na die bijzondere 

sportprestatie. Een complete Carnavalsavond.”, aldus Richard.

Helmuth doet ook nog een duit in het zakje: “Bertus Steen-

welle, normaal echt een man van zijn woord, had aangekon-

digd om tegen half twaalf onder de wol te willen gaan. Het 

was voor hem een lange dag met flinke inspanningen. En echt 

hij heeft het wel tien keer gezegd. Maar tja, we hebben hem 

die nacht om twee uur het café moeten uitslepen.”

“En dat terwijl het normaal een man is die handelt naar ver-

stand. Kun je zien wat zo’n tocht met je doet”, zegt Richard.

“Goh, wat hebben we een lol gehad. Natuurlijk die tocht was 

heel bijzonder, ondanks de slechte condities. Ik heb wel hon-

derd keer gedacht: ‘waar ben ik aan begonnen?’ Maar als je de 

meet dan toch haalt, dan breekt er iets. Ik ben beslist trots op 

ons allemaal! 

Of we volgend jaar weer gaan? Nee, ik denk niet dat iedereen 

het komende jaar weer de schaatsen onder zal binden. 



Maar tja, zeg nooit nooit!”, aldus de Fleringernaar.

“Mooi dat we deze bijzondere prestatie met z’n allen hebben 

kunnen leveren. Mannen en vrouwen. We hadden trouwens 

wel de winnaar van de Plansee in onze bus zitten. Ramon 

Mensink, topsporter in hart en nieren. Hij nam het edelmetaal 

mee naar huis. 200 kilometer in acht uur en twee minuten. Ga 

er maar aan staan. 

Maar wat wil je, die jongen is in de bloei van zijn leven. Wij 

hebben die prestaties vroeger allemaal al eens geleverd”, zegt 

Helmuth gekscherend. 

“Nee, het was een schaatsevenement dat we geen van allen 

hadden willen missen! Onvergetelijk!”, aldus de heren.

De volgende dag moeten onze toppers al weer vroeg op. Ge-

bukt onder de zware medaille, fier ondanks het bier, reizen ze 

de lange weg huiswaarts. Koud bekomen van de feestavond, 

vliegen om twaalf uur de doppen alweer rond in de bus! 

Kearlswerk!

En ach, waarom zou je de aloude tradities ook doorbreken?

Het BB heeft genoten van het interview. Jullie enthousiasme 

en natuurlijk de geweldige verhalen! Heren bedankt!

B+,)%1)&(#)(8)7)+($6(
00%#).Het blijkt, Albergen is zoals Cor Brusche 

het duidelijk omschreef, een Mekka voor schaatsers en de 

schaatssport. 

Eén ploeg gaat naar de Plansee om daar het Oostenrijkse ijs te 

bedwingen. Goed voorbereid, prachtig materiaal. 

Zeer gemotiveerd en super enthousiast, met liefde voor de 

schaatssport.

Het STG leert hoe ze dit technisch en conditioneel het best 

kunnen bereiken. De aanstormende pupillen van het STG 

genieten van hun trainingen en zien de rondetijden sneller 

worden. Met de aanstormende jeugd zit het dus goed.

De recreatieve schaatser zwiert in mooie schaatshouding over 

de baan van Bousmös.

De IJsbaanvereniging zet haar beste beentje voor, om de ijs-

baan kwalitatief en kwantitatief in optima forma tijdens het 

winterseizoen aan te bieden aan haar leden. Dit tegen een heel 

lage entreeprijs. Kortom, we kunnen rustig spreken van een 

schaatsmekka. Albergen de hemel op aarde waar het gaat om 

de schaatssport.

 

om, we kun

rgen de hemel op aarde waa
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De Tukkers D4 heeft vorig jaar een bijzondere prestatie geleverd; 
niet zo maar kampioen worden, maar hoe…! Alle ins and outs 
over het behalen van de titel zijn door de jongens en meisjes van 
dit succesteam verteld. In de kantine van De Tukkers, kostte het 
René Kwast, dé succesleider van D4, de nodige moeite om over 
“zijn” dreamteam heen te komen.
31 punten uit elf wedstrijden, maar liefst 75 doelpunten voor en 
slechts 10 tegendoelpunten. Met deze overtuigende cijfers werd 
de titel binnengehaald. Die prestatie krijgt nog extra cachet door 
de volgende feiten: de tegenstanders bestonden voornamelijk uit 
meidenteams van een oudere leeftijd. En: acht spelers uit het 
kampioensteam mochten eigenlijk nog uitkomen in de E-com-
petitie. 
Maar onder de bezielende leiding van trainer Jos Schepers 
werd fanatiek getraind op het grote veld. Mooi voetbal en ruime 
doelcijfers waren eerder regel dan uitzondering. Het succesvolle 
team bestond uit: Bart Wolbers, Birgit Borgerink, Bob Wolbers, 
Dylan Morskieft, Fabiano Ngendo, Jesper Stege, Jordy Velthof, 
Julian Meijer, Mats Trienen, Mike ter Haar, Nick Braakhuis, Ro-
bin Kwast, Steijn Verver en Steye Braakhuis. Leiders waren Ro-
bert Meijer en René Kwast.

01#*-2!3#4!
Allereerst komt het hoofdstuk Carnaval aan de orde: ‘leuk en 
gezellig’, ‘lekker gek doen in een vreemd pak’ klinkt er. Robin 
gaat verkleed als punk. De favoriete kledij van Mats is wonder-
lijk genoeg een tuinbroek. Jesper heeft een keer meegedaan 
in de optocht, met de tekst: Ík griep oe’. Hij was als Mexicaan 
verkleed. Jordy, Steyn, Bart en Bas hebben hier ook aan mee-

gedaan. De eenlingen met die grappige bordjes vindt Mats het 
mooiste. Onder andere ´Tiet veur bier´ uit een vorige optocht 
weet hij zich nog te herinneren. Birgit moet ieder jaar weer la-
chen om enkele dronken mensen die zondags het café verlaten. 
Haar oma woont daar in de buurt. Bart geeft eigenlijk niet zo 
heel veel om de praalwagens. Hij is gefascineerd door de grote 
krachtige tractoren die de wagens voorttrekken. Jordy heeft met 
de (school-)Raad van Elf een keer op de wagen gestaan. Mats 
zou op school wel Prins willen worden, maar alleen als de Prins 
en Sik dan de schoolregels mogen bedenken. Robin is enthou-
siast over het Bokk’n blad. ‘Lekker dik en mooi’, strooit hij met 
een compliment. Mats geeft eerlijk toe geen mening te hebben, 
want hij heeft het boek nooit echt goed bekeken. De kleine foto’s 
achterin hebben de volle aandacht van Birgit. Mats en Mike, die 
de voor de handliggende bijnaam M&M van hun teamgenoten 
hebben gekregen, kijken het liefst plaatjes. ‘Lekker bokkig’ grapt 
Bob. Zijn oom, Jos Kuipers, is ooit Prins geweest. Jesper is ook 
positief. ‘Mooi om te lezen’. 
Fabiano heeft de bijzondere mooie eigenschap te kunnen ‘beat-
boxen’. (Wikipedia: Beatboxing, ook wel bekend als vocale per-
cussie, is een in de late jaren '70 onder Afro-Amerikanen uit de 
doo wop ontstane muziekstijl. Het kenmerk is het door impuls-
geluiden nadoen van percussie. Daarbij houdt men de microfoon 
met beide handen tegen de lippen aan om ook met de ademha-
ling geluiden te kunnen voortbrengen.)
Het team is het unaniem eens dat mede door Fabiano’s beatbox-
kunsten vorig jaar het kampioenschap is behaald. Het interview 
verloopt af en toe gezellig chaotisch. 

5!64(,"!)
Sommige jongens beginnen elkaar te interviewen, terwijl bier-
viltjes en het tafellaken niet op dezelfde plek blijven. Dit mag de 
pret uiteraard niet drukken. De vraag naar ‘het eenduidige ge-
heim van het kampioenschap’ wordt met veel gelach ontvangen. 
‘We hebben ervoor gevochten’ wordt genoemd. Bob zegt dat het 
krokettengevecht een belangrijke bijdrage heeft geleverd. Robin, 
in het team luisterend naar de naam Robinho, noemt het buik-
glijden in de douche bij Sparta niet geheel onbelangrijk. Mats 
is overtuigd van de ‘Golden Power’, terwijl een lekkere ‘deo’ ook 
een positieve werking kan hebben aldus Julian. Zo jong en dan 
al bewust van het Axe-effect…. René Kwast zei eerder al: ‘Zulke 
dingen kunnen ze met elkaar bedenken, dan heb ze de grootste 
lol’. Op mijn vraag naar zijn aandeel in het succes antwoordt 
René bescheiden: ‘Het is ook de manier van coachen, geen ge-
schreeuw langs de lijn en in de rust de puntjes op de i zetten’.
In geuren en kleuren wordt enthousiast verteld over de dag van 
het kampioenschap. Het rondje door het dorp, de gewonnen 
wedstrijd tegen Enter met 19-0, feestvieren met het team; de 
‘rest’ staat in het geheugen gegrift. “‘Jammer dat Steyn er niet 
is”, wordt gezegd. (Steyn heeft apart laten weten dat teambuil-
ding, maar vooral de juiste trainer en coaches het geheim is) 
Het mooiste moment was het langgerekte eindsignaal van de 
scheids! Birgit was vooral onder de indruk van de vele toeschou-

7!#189324!)!):#
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wers. Het was eigenlijk altijd Fabiano’s droom om te voetballen 
tegen meisjes zegt hij gekscherend. “Hij vindt het ook jammer 
dat de vrouw van Wesley Snijder, Yolanthe, niet meedeed”, krijgt 
Bob de lachers op zijn hand. 

;8-(!<4)8&8(,"2*
Enig heimwee naar het team van vorig jaar is er wel merkt Robert 
op. Herinneringen komen naar boven. “Wat een tijd!”, zegt Bob. 
Hij denkt er met veel plezier aan terug. Trainer Jos en de leiders 
René en Robert, worden uiteraard niet vergeten. De aanvallende 
speelwijze, haast Barcelona-achtig, super formidabel, wordt ge-
roemd. Perfect, goed en leuk! Iedereen is het hier eigenlijk wel 
over eens. Het overgrote deel van de selectie heeft, ‘ons’ team uit 
Tukkerland, FC Twente als favoriete club. Robin is voor Ajax, ter-
wijl Mike idolaat is van Feyenoord. Fan voor het leven, in goede 
en slechte tijden is het motto. De vraag naar de beste spelers 
wordt enthousiast begroet. Suarez en El Hamdaoui worden ge-
noemd. Spelers van FC Twente zijn ook goed vertegenwoordigd. 
Jesper en Jordy vinden Chadli als ‘rising star’ de beste, terwijl 
Bart Theo Janssen de beste vindt. “Niet vanwege zijn tatoeages 
hoor”, voegt hij er snel aan toe. Mats voorkeur gaat uit naar de 
Oostenrijkse Janko. “Elia”, zegt Fabiano, “maar eigenlijk vind ik 
mezelf ook wel heel goed”, grapt hij. Het enige meisje in de se-
lectie, Birgit, is het meest gecharmeerd van keeper Sander Bos-
scher. Dat hij op dit moment niet meer de nummer 1 keeper is 
van The Reds, doet daar niets aan af. Het meest originele idool 
is weggelegd voor Bob. Hij vindt zijn vader Emiel, ondanks dat 
hij momenteel vanwege blessures niet voetbalt, de allerbeste 
voetballer. 

=8)#>4-988<#"4"#?4<@3<8A
De favoriete muziek komt aan de orde. Uit de boxen klinkt een 
geheime zender maar niet iedereen is daar enthousiast over. 
Jesper luistert graag naar Normaal. Dat betekent dat er luidkeels 
door hem wordt meegezongen met liedjes als Hendrik Haver-
kamp, Alie, de Boer dat is de kearl, enz. 

Mats heeft een heel ander genre. Eminem to the World. Ik kan 
hem niet verleiden om het live voor me te zingen. “Zoek maar op 
op Youtube!”, zegt hij.  Andere favoriete muziek van het dream-
team varieert van Jan Smit, Coldplay tot en met Usher. 
‘Eredivisie live’ wordt door de kantine geschreeuwd. Dat het 
overgrote deel deze zender de allerbeste vindt is inmiddels wel 
duidelijk. Beide leiders dachten dat Sponge Bob Squarepants 
deel 1,2,3 en 4 nog wel bij Mats in de smaak zou vallen. Aan 
Expeditie Robinson zouden wel enkele deelnemers uit dit gezel-
schap ook graag deelnemen. 
De consternatie neemt enigszins toe. Vanwege een lastig geurtje 
verplaatst het hele gezelschap zich van de tafel naar een andere 
plek in de kantine. Zodra de lucht weer opgeklaard is zet het 
kampioensteam zich gelukkig weer om de tafel om verder te ver-
tellen. Hobby´s genoeg, motorrijden, drummen, voetbal en com-
puteren. Over school wordt nogal lichtzinnig gedacht aangezien 
gym en sportdag, pauze (doen waar je zelf zin aan hebt) boven-
aan het lijstje staan. Mats vindt een uur uitval zeker niet verkeerd. 
Eén van de succesleiders, René, is best een Carnavalsvierder. 
Gala-avonden zijn aan hem wel besteed. “Lachwekkende dingen, 
samen met de buurt een biertje drinken”, lacht hij. Hoogtepunt 
van de avond is Jeroen Bekke: “Hiervan lig ik helemaal in ’n 
deuk.”
Vroeger gingen ze Carnaval vieren in het Carnavalswalhalla Boes- 
koolstad Oldenzaal. Daar is ook de romance ontstaan met zijn 
vrouw Jolanda. Bij Kotman sloeg de vonk over. René weet niet 
meer hoe hij toen verkleed was. “Stofjas met legerkistjes? Ik kan 
’t echt niet meer zeggen.” Samen met de buren wordt de op-
tocht bekeken, in de bocht. Dit jaar is huize Kwast aan de beurt. 
De garage wordt hiervoor omgebouwd, super gezellig. Met het 
vooruitzicht van de optocht eindigt het interview. De spelers van 
het dreamteam zijn intussen al weer aan het voetballen….
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  ‘Een tijd van komen 
en een tijd van gaan… 

Carpe Diem!’
Marlou Oude Nijhuis

Voorzitster JVC De Bokk’n Hörnkes

Overal is er een tijd van komen en een tijd van 
gaan, zo ook binnen het bestuur van JVC de 
Bokk’n Hörnkes. 
Na zes mooie jaren en met, hopelijk,  nog één mooi jaar in het 

vooruitzicht, moet ik u helaas vertellen dat ik afscheid ga ne-

men van een fanatieke, leerzame en heel gezellige vereniging, 

door en voor de Albergse jeugd opgericht. 

Wat vliegen mooie jaren toch snel voorbij. Ik 
herinner het me nog als de dag van gister dat 
ik voor het eerst ‘wist’ wie de Jeugdprins zou 
worden. 
Wow! Ik was deelgenoot van een groot Albergs, publiek ge-

heim…en dat met mijn zestien lentes jong. Ik herinner me 

nog als de dag van gister dat ik voor het eerst in een kerngroep-

vergadering zat en de boel ‘goed’ probeerde voor te zitten (met 

naast mij nog vijf andere ‘broekies’ die ook niet wisten wat ze 

overkwam). En zo herinner ik me ook nog heel goed dat ik 

voor het eerst op het podium bij, toentertijd nog onze residentie 

Miets, stond om de nieuwe Jeugdprins aan te kondigen. Nee 

niet alleen, maar samen met nog iemand, want er was bij mij 

toen nog geen sprake van ‘doen’, alleen nog maar van ‘durf ik 

dit wel?’ Gelukkig heb ik na al die jaren van Carnaval vieren en 

nadenken over de serieuze zaken in het leven de balans tussen 

durven en doen wel redelijk gevonden. 

Wat was ik druk met het feit om alles zo goed 
mogelijk te doen, de touwtjes in handen wil-
len nemen en houden, alles zo veel mogelijk te 
plannen… maar ik kwam er al snel achter dat 
er niets te plannen viel in het leven, ook niet 
binnen het leven van JVC de Bokk’n Hörnkes. 

Bij Carnavalsvierders kruipt het bloed waar het niet gaan kan. 

Carnavalsvierders doen zoals ze doen, zoals dat op dat moment 

in hun hoofd op komt en dus gingen de zaken zoals ze gingen 

en had niemand hier wat over te vertellen. Meerdere pogingen 

heb ik ondernomen om de boel te laten verlopen zoals ik dat in 

gedachten had, zoals ik daar over droomde, maar helaas wa-

ren deze pogingen tevergeefs. Achteraf gezien ook maar goed 

dat deze pogingen geen succes waren. Ik heb in de jaren als 



voorzitster geleerd dat niet alles kan gaan zoals je zelf graag 

wilt, dat het gezond is om de touwtjes eens te laten vieren en 

achteraf daar je lering uit te trekken.  Zo blijkt maar weer dat 

Carnaval niet alleen maar draait om drank, en feest vieren is, 

maar er ook veel leerzame momenten voorbij komen in al die 

jaren. Om maar een voorbeeld te noemen: tijdens mijn eind-

gesprek van mijn studie ‘Maatschappelijk Werk & Dienstverle-

ning’ is zelfs mijn rol als voorzitster binnen de jeugdCarnaval 

nog naar voren gekomen toen ik moest uitleggen wie ik was, 

wat ik deed en waar ik plezier in had. 

 

Het Carnavalsleven kent mooie en minder 
mooie momenten, zoals iedereen die tegen-
komt in zijn of haar leven. Wanneer je die minder 

mooie momenten nog niet kent, heb je geluk! Wanneer je die 

minder mooie momenten al wel bent tegen gekomen heb je 

geen keus en moet je er mee dealen. Neem het leven zoals het 

is, plan niet te veel, maar geniet van ieder moment dat je hebt 

op deze ronddraaiende aardbol. 

Via deze weg wil ik graag iedereen bedanken 
voor de geweldige mooie jaren binnen JVC de 
Bokk’n Hörnkes waar ik deel van heb mogen 
uitmaken. Voor al die gezelligheid waar ik van heb geno-

ten, maar vooral bedank ik iedereen voor de inzet die jullie 

hebben getoond om deze vereniging op een gezonde manier 

door te laten groeien, weliswaar met ups en downs, maar uit-

eindelijk kwam het altijd goed. 

Bedankt! 
Marlou Oude Nijhuis

Voorzitster JVC De Bokk’n Hörnkes

              Wie ik was, 
              wat ik deed en 
            waar ik plezier in had
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Jeugd
Ik, Prins Jorn de 1e,
Groothertog van de M"l’ndiek,
Zoon van Miriam en Ren" van Koops,
Verkoper bie Oude Geerdink,
Grootliefhebber van mien hofdame Manon,
En als ik fit ben, voetballer van 
Tukkers 3

Met mien Sik en Breurk’n Wout,
Kleen’nhertog van de M"l’ndiek,
Ok een z"n van Miriam en Rene van Koops,
Cateringboy bie Morshoes,
En mooiweervoetballer bie Tukkers 2

Wilt oe het volgende vertellen;

Ten Eerste:
Dat onze kamereu ’t good met elkaar 
kunt treff’n, 
Zodat ze nen mooi’n hofauto terecht 
kunt maak’n.

Ten Tweede:

Dat wij maj’t hop’n daw nog joar’n bie 
Theo Sonder
Terecht kunt met ’n prinsenwaag,
Want nergens anders kriegt wij ’t zo 
goed veur mekaar.

Ten Derde:

Dat Twente aan ’t eind van ’t seizoen 
wier boaven an steet,
En in Europa ok!

Ten Vierde:

Dat mien hofdame ons deur dit joar hen 
helpt,
Want dat kuw wa broek’n!

Ten Vijfde:

Dat mien sik ’t dit joar bie ""n hofdame 
hoalt,
Want aans komp wij medailles te kort.

Ten Zesde:

Dat de Tukkers noe eindelijk eens zorgt 
veur een trainer
En leider voor Tukkers 3,
Aans zuw nooit kampioen word’n.

Ten Zevende:

Dat de huizenprijzen maj’t zakk’n,
Zodat wij ok nog eens een hoes kunt 
koop’n.

Ten Achtste:

Dat Oonse waag ’t dit joar nog vol 
hoalt,
En nich van ellende oet mekaar valt.

Ten Negende: 

Dat de winterstop lang mag duren, 
Zodat wij fatsoenlijk Carnaval kunt 
vier’n!

Ten Tiende:

Dat mien sik dit joar ongeschonden oet 
de Carnaval komp,
En nich weer richting ’t zeek’nhoes 
mut.

Ten Elfde:

Dat de jeugd dit joar weer zo’n goed 
stuk neer zet op ’n gala,
Want dat van veurig joar was Super!

Dit alles is opgemaakt in ons 
regeringsjaar 2010 " 2011.

Dit doow allemoal met oonz’n 
liefspreuk;

Ik en mien breur, 
slept oe dit joar 
’n Carnaval deur!
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Waar Noord- en Zuid-Korea bijna in oorlog verkeren, 

Twente op koers ligt voor het tweede kampioenschap en 

Heracles degradatie lijkt te ontlopen, vindt bij Morshuis de 

negentiende prinsopkomst van de Bokk'n Hörnkes plaats. 

Een gebeurtenis waar in Albergen al enkele weken over 

werd gespeculeerd. Het blijft altijd een spannende tijd 

waarin verschillende namen worden genoemd. Vrijdag 5 

november 2010 was het zover, twee nieuwe hoogheden en 

één hofdame kwamen tevoorschijn. 

Dames en heren, hierbij stellen wij u voor aan de nieuwe 

hoogheden van de Carnavals Vereniging De Bökk'n Horn-

kes: Prins Jorn van der Aa de Eerste, Sik Wout van der Aa 

en hofdame Manon Lenferink. Na de prinsopkomst kregen 

wij van de redactie weer de eervolle taak om deze hooghe-

den aan een vragenvuur te onderwerpen. Na vorig jaar een 

heus Chinees buffet te hebben gegeten, bleek het dit jaar 

tijd te zijn voor een aardappelschotel, karbonades en sla. 

Deze hoogheden hebben de voorbereidingen van het inter-

view serieus opgepakt. Via deze weg nog even de compli-

menten aan de kok. Dat tijdens het eten de nodige biertjes 

werden gedronken, kwam het interview uiteindelijk alleen 

maar ten goede. 
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Prins Jorn de Eerste, zoon van Rene en Mirjam, broer van 

Wout en Dieuwke, is 24 jaar oud. Jorn is na de basisschool 

begonnen met zijn loopbaan op de Canisius in Almelo. Hier 

begon hij als een heuse Havo/Vwo leerling. Na enige tijd 

werd echter besloten om Jorn een klas lager in te delen. Of 

dit was omdat hij de kennis niet had, of omdat hij last had 

van een lichte vorm van laksheid, laten we hier voor het 

gemak maar even terzijde. Na zijn Mavo te hebben afge-

rond, ging Jorn naar het Van Rhijn College om de opleiding 

Detailhandel te volgen. Deze opleiding werd succesvol af-

gerond. Op dat moment, blakend van zelfvertrouwen, werd 

besloten een opleiding aan de Saxion Hogeschool in En-

schede te volgen. Veel verder dan een tien weken durende 

cursus hartenjagen kwam Jorn echter niet. Misschien toch 

die lichte vorm van laksheid... 

Meer iemand voor in de praktijk, want, zoals blijkt, Jorn is 

al jaren werkzaam bij tegelhandel Oude Geerdink in Alber-

gen. Hij begon hier met een bijbaantje op de zaterdag om 

zijn destijds nogal turbulente uitgaansleven te betalen. Na 

enige tijd werd het werken hier meer en uiteindelijk heeft 

hij hier zijn vaste baan aan over gehouden. "Een manusje 

van alles", aldus Jorn zelf. Naast werken zit hij op voetbal. 

Hij is ingedeeld in het 3e elftal van De Tukkers en als hij ‘af 

en toe’  !t is, speelt hij op het middenveld. Verder is Jorn 

in de weekenden te vinden bij Morshuis, zijn kameraden en 

FC Twente. Bruins is, in tegenstelling tot een aantal jaren 

terug, geen wekelijkse kost meer.

Voor Jorn begon het echte carnavalsleven allemaal met 

de wagenbouw. Snel hierna werd hij gevraagd om bij de 

Raad van Elf van de Bokk’n Hörnkes te komen. Acht jaar 
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lang heeft hij dit vol gehouden en vorig jaar besloot hij om 

er mee te stoppen. De vraag of hij de nieuwe Prins van 

de Bokk’n Hörnkes wilde worden, bracht hem echter op 

andere gedachten. Er werd besloten maar weer eens de 

stoute schoenen aan te trekken...    

?(+#$"=&&@+#!(+
Prins Jorn wordt dit jaar bijgestaan door zijn jongere 

broer, Sik Wout van der Aa. Het is voor het eerst in de 

geschiedenis van carnavalsvereniging De Bokk’n Hörnkes 

dat er twee broers aan het roer staan en dat belooft wat... 

Wout is 20 jaar oud. Ook voor hem begon zijn loopbaan op 

de Canisius in Almelo. Na hier de Mavo te hebben afgerond 

is hij naar het Cios in Enschede gegaan. Dat dit een echte 

sportopleiding is bleek wel. Na twee jaar wilde Wout toch 

meer met mensen bezig zijn… Nu volgt hij de opleiding 

Sociaal Cultureel Werk in Almelo. SCW is een opleiding 

die zich onder andere richt op het organiseren van activi-

teiten voor jongeren met gedragsproblemen. 

Wout verdient zijn centen op zaterdag bij Partycentrum 

Morshuis in Albergen. Hier houdt hij zich bezig met het 

klaarzetten van de catering, het opbouwen van de zaal en 

tal van andere klusjes. Gedurende de week werkt Wout in 

zijn vrije uurtjes bij Nieuwkamp Natuurstenen in Borne, 

het bedrijf van zijn ouders. 

Het logische gevolg van geld verdienen, is geld uitgeven. 

En waar kan dit nou beter als in het uitgaansleven? Wout 

is een echte uitgaansfanaat en geniet nog volop van zijn 

vrijgezellenleven. In de weekenden is hij naast Morshuis 

overal en nergens te vinden. Uitgaan in Hengelo of En-

schede is bijna wekelijkse kost. Op zondagavond wordt het 

weekend standaard afgesloten bij Bruins. Dat er geen tijd 

is voor een vaste hofdame is dan ook niet geheel verras-

send. Of zou dit carnavalsjaar daar verandering in gaan 

brengen? Naast al dat uitgaan voetbalt Wout in het 2e elf-

tal van De Tukkers, mits ook hij !t is. De blessures blijken 

een familiekwaaltje. Misschien dat een elftal lager voor de 

heren een optie is. 
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De hofdame aan hun zijde is Manon Lenferink. Manon, 

dochter van Tonnie en Joke, zusje van Maik en Mariëlle, 

is 23 jaar oud. Jorn en Manon gaan na een kleine pauze 

nu weer anderhalf jaar met elkaar. Ze heeft de Havo af-

gerond op Canisius Almelo en is vervolgens Hotel Event 

Management gaan studeren. Op dit moment studeert ze 

communicatiewetenschappen aan de UT. Duidelijk de slim-

ste van het stel... 

Naast school is ze zo'n 15 uur in de week bezig met ad-

ministratieve werkzaamheden bij de praktijk fysiotherapie 

Paul van Iersel in Almelo. Hobby’s van Manon zijn uitgaan 

met de vrienden en vriendinnen, voetballen en uiteraard 

shoppen. Ze heeft jaren bij PH gevoetbald en heeft uit-

eindelijk de overstap gemaakt naar het zaterdagelftal van 

TVC. Ze speelt links op het middenveld. 

Carnaval vieren doet ze al jaren. En een beetje ‘daans'n en 

sjaans'n’ tijdens de tentfeesten in Albergen en Geesteren. 

Een ideale aanvulling dus voor deze twee hoogheden. 
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Na het prinselijke paar aan een vragenvuur te hebben on-

derworpen, werd het tijd om eens even bij de kameraden 

van de hoogheden langs te gaan. Immers, wie weten er 

nou beter de uitgaansverhalen en jeugdblunders van deze 

hoogheden. 



Jorn is het trotse lid van een twaalf-koppige kameraden-

groep. De overige leden van deze groep zijn: Pim Borge-

rink, Stef Borgerink, George Koopman, Dennis Bake, Joost 

Oude Lenferink, Matthijs Klumpers, John Kemerink, Frank 

Broekhuis, Jeroen v/d Berg, Michel Boerrigter, en Job Let-

teboer. De groep is ontstaan in de basisschooltijd en is nog 

steeds erg hecht met elkaar. Wekelijks worden er nog de 

nodige activiteiten ondernomen. 

Na een paar pilsjes moest er maar eens over de bijnaam 

van onze hoogheid worden gesproken: Porno is nou een-

maal een naam die om enige toelichting vraagt, of juist 

niet... Hoe dan ook, Jorn draagt deze naam al sinds de mid-

delbare school. Hij bleek nogal veel foto's van vrouwen uit 

de Wehkamp in zijn agenda te hebben. Tevens bleek hij tij-

dens deze periode het ‘hosselen’ uitstekend te beheersen. 

Wout zit net als zijn broer ook in een grote kameraden-

groep. De leden van deze groep zijn: Mike van der Aa, 

Wouter van der Berg, Bart Broekhuis, Martijn Drop, Jelle 

Elferink, Patrick Mulder, Frank Oude Nijeweeme, Dex Vis-

caal, Melle Schepers, Xander Pierik en Rob Bouhuis. De 

groep is ontstaan in de tijd van de basisschool waar zij in 

de keet vaak bij elkaar kwamen. Geregeld genieten zij nog 

samen van het  uitgaansleven. Waar of wanneer dit ook 

moge zijn, Wout is er altijd bij! Een echte bijnaam heeft 

onze Sik niet volgens de jongens, alhoewel hij wel eens de 

bijnaam van zijn broer wil aannemen…..  

Nu dit duidelijk is, vond de redactie het tijd om de beide 

kameradengroepen vier stellingen voor te leggen over de 

Prins en zijn Sik, die de kameradengroep zelf moest af-

maken. 

De grootste blunder van Jorn was toen... Jorn een proefrit-

je ging maken in een 'Ferrari'. Het was tijdens de tweede 

vakantie met de kameraden. Op een romantische zomer-

avond in Makkum, op de pier, bij zonsondergang, ontmoette 

Jorn een -u raadt het waarschijnlijk al-  leuke meid met 

Ferrari-rood haar. De tijd ging deze avond bijzonder snel 

en de drank vloeide rijkelijk. In de late uurtjes werd be-

sloten samen gezellig een afterparty voor twee te houden 

in de vakantietent bij Jorn. De ietwat verdwaasde en te-

leurgestelde blik van Jorn tijdens het openen van zijn ogen 

de volgende dag was dan ook veelzeggend. Volgende keer 

toch een Porsche voor Jorn...

De grootste blunder van Wout was toen... Wout s´morgens 

vroeg een jonge dame naar huis zou brengen. Na een ge-

zellige avond bij Bruins werd Wout in het gezelschap van 

een leuke meid door zijn kameraad en tevens privéchauf-

feur Bart Broekhuis thuis gebracht. Deze dame wilde maar 

wat graag de nacht doorbrengen bij Wout. Waarop Wout 

beloofde haar de volgende morgen netjes met de auto thuis 

te brengen. Nu worden er na een avondje Bruins wel vaker 

loze beloften gemaakt, maar iemand thuis brengen zonder 

rijbewijs en auto wordt toch knap lastig. De volgende mor-

gen aan het ontbijt kon Wout zich natuurlijk weinig herin-

neren van zijn belofte haar thuis te brengen. Waarna hij 

maar besloot de dame naar de bushalte te !etsen en haar 

met vijf euro op de bus te zetten. Dit natuurlijk tot groot 

ongenoegen van de jongedame…… 

De favoriete uitgaansplek van Jorn is... Huize Lenferink. 

Althans, momenteel. Toen Jorn nog als vrijgezel door het 

leven ging, was hij overal te vinden. Zijn glorietijd was tij-

dens de disco Tijs en Bays periode. Vele biertjes werden 

gedronken, vele dames moesten er aan geloven en ook de 

motorkap van een Opel Kadet werd niet gespaard. Of zijn 

liefde voor Opels tijdens deze bewuste avond bij disco Tijs 

is ontstaan durven wij niet te zeggen.

De favoriete uitgaansplek van Wout is... Bruins, Morshuis, 

Hengelo, Oldenzaal enz.  Jullie hadden het vast al begrepen 

Wout is een echt uitgaansbeest! Volgens zijn kameraden is 

hij er echt altijd bij. En dat was een aantal jaren geleden 

in de Bays-tijd niet veel anders. Vaak gingen ze op de !ets 

naar Reutum, niet omdat !etsen gezond is! Nee want dan 

speelde Wout op de terugweg altijd de witte haai. “Hebben 

jullie de witte haai wel eens gezien? “, vroeg Wout dan aan 

willekeurige Bays-gangers, waarop het antwoord steevast 

nee was. Waarop Wout in z’n blote kont door de groep ren-

den. En hoe groter de groep, hoe beter…..

De favoriete bezigheden van Jorn zijn... Tegels verkopen, 

Manon knuffelen en drie wedstrijden per jaar voetballen. 

Dat het lichaam van Jorn nogal eens wat te verduren heeft, 

is ook in het verleden al gebleken. Tijdens een avondje 

Bruins moest de vruchtbaarheid van de voetbalvelden van 

Saasveldia eens aan een nadere inspectie worden onder-

worpen. Niets of niemand mocht dit tegenhouden, ook niet 

het hek dat de scheiding tussen de weg en het complex 



aangeeft. Nadat de onderzoekspartner van Jorn hier vak-

kundig overheen was geklommen, was Jorn zelf aan de 

beurt. Hetgeen een kleine valpartij, gekneusde pols en ge-

broken pols tot gevolg had...

De favoriete bezigheden van Wout zijn...Vrouwen versie-

ren, rijlessen volgen en af en toe voetballen. Dat Wout 

van uitgaan en vrouwen houdt en dat de vrouwen van hem 

houden, moge duidelijk zijn. Ook dat Wout zijn voetbalcar-

rière bij de het 2e elftal voortdurend wordt geteisterd door 

blessures en daardoor net als zijn broer maar weinig in 

actie komt, is bekend. Dat hij op zaterdagen de grootste 

lol heeft bij het werken bij Morshuis is ook bekend. Maar 

dat Wout echt lol beleeft aan het volgen van rijlessen zal 

voor de meeste lezers nieuw zijn. Hoe kan het anders dat 

hij al zoooo veel rijlessen heeft gehad en nog steeds geen 

rijbewijs heeft?......

Wij als kameraden hadden Jorn mooi te pakken toen... Wij 

Jorn het laatste setje gaven. Terug naar de bewuste roman-

tische avond tijdens die al eerder genoemde beruchte va-

kantie in Makkum. Jorn had het tijdens het uitgaan, mede 

door de romantische stemming, al wat eerder gezien als 

normaal. Echter, toen de overige kameraden terugkwamen 

en Jorn rustig lag te knuffelen, werd besloten hier een 

hechte groepsknuffel van te maken. Zo eentje als alleen 

echte kameraden dat kunnen. Dat hierbij het een en ander 

in de verdrukking kwam moge duidelijk zijn….

Wij als kameraden hadden Wout mooi te pakken toen... 

tja?..... ……. Bij het stellen van deze vraag is de anders zo 

mondige groep kameraden wel heel erg stil. Na veel door-

vragen blijkt eigenlijk dat dit onmogelijk is aangezien Wout 

wel zo’n gladde babbel heeft dat hij zich telkens overal on-

deruit praat. Zo hebben ze wel eens geprobeerd één van 

Wout‘s kortstondige relaties vroegtijdig te beëindigen. “Je 

kunt altijd zo gek en ver gaan als je wilt, maar Wout lult 

zich er altijd weer onderuit.” Aldus één van de kameraden 

met een ligt gepikeerde ondertoon. Zo zien we dat graag: 

een Sik die goed van zijn woord kan, is nooit weg! 



Uit alle interviews die de redactie heeft gevoerd, komen 

steeds dezelfde overeenkomsten tussen de beide broers 

naar voren. Zo doen/deden ze het beiden goed bij de vrou-

wen, hebben ze beiden een vlotte babbel en zijn ze beiden 

niet vies van een feestje. Eigenschappen die het carnaval 

vieren allemaal ten goede komen. Voeg daar de vlotte hof-

dame Manon aan toe en het carnavalsjaar 2011 wordt ge-

garandeerd een succes!
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Ik kijk naar buiten en zie dat alles spierwit is. Het is hartje 

winter en dat betekent dat  het Carnaval weer in aantocht is. 

Als ik in mijn agenda kijk zie ik dat er 8 januari al het boog-

meten met alle oud Jeugdprinsen is bij de nieuwe Jeugd-

prins van Albergen: een superfeest. Het mag duidelijk zijn 

dat het weer begint te kriebelen, Carnaval komt er aan.

Voordat we aan het nieuwe jaar beginnen met een nieuwe 

Prins en Sik, blikken we eerst terug naar 

het vorige jaar met 

Jeugdprins Freek, Hofdame Evelien en Sik Werner. Zoals elk 

jaar wordt er steevast het Carnavalsjaar doorgenomen on-

der het genot van een hapje en een drankje (pils). Je komt 

dan vanzelf bij de vaste hoogtepunten van het jaar en daar 

gaan we het dan ook over hebben.

 !"#"$%%&'(&)$
Gerard Mensink (mopjes Gait) en Marlou waren 

ook dit jaar weer de gelukkigen om de blijde 

boodschap over te brengen aan de nieuwe 

Prins. Ook nu weer is Marlou het creatieve 

brein achter een origineel plan om de niets-

vermoedende Prins in de luren te leggen 

en te vragen voor een jaar vol Carnavals-

vreugde. 

Prins Freek neemt afscheid van 

zijn regeringsjaar en…zijn auto.
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Aankomend Prins Freek wist hier wel raad mee. 

De twee doorgewinterde Carnavalisten kwamen beiden onher-

kenbaar verkleed binnen met een blad toetjes. Freek begon na-

tuurlijk wat te vermoeden en toen het tweede blad met toetjes 

binnenkwam, waar groot met slagroom op geschreven stond 

‘JA/NEE’, wist Freek hier wel raad mee en likte met zijn lange 

tong NEE weg: Prins Freek was een feit. (Freek wil wel even 

vermelden dat hij Thijs Wagemans toch eerder verwacht had)

Tijdens de opkomst werd er een statement gemaakt. De leden 

van de Raad van Elf  werden verkleed als ‘prinses’ en versierd 

met een ‘miss’ sjerp waar prinses op stond te lezen. Zou het 

dan eindelijk dit jaar gebeuren: 

een prinses in plaats van een prins? Het zou tijd worden in 

deze geëmancipeerde maatschappij, waar ook al een vrouw 

als voorzitter van de vereniging de leiding heeft. De jeugdCar-

naval is toch altijd vooruitstrevend in vergelijking met de grote 

Carnaval? Niets was minder waar, want iedereen die toch een 

stille hoop had op een prinses, werd blij verrast door Prins 

Freek, Hofdame Evelien en Sik Werner.

*%!+%,-%'-"./
Nu we het toch hebben over de vrouwelijke kant van het Car-

naval laten we hier dan eens iets dieper op in gaan. De Hof-

dame is altijd de steun en toeverlaat voor Prins en Sik. Maar 

waar was de wederhelft van Werner? Het Carnaval is dan ook 

een perfecte tijd om hier eens druk mee aan het werk te gaan. 

En Werner liet er dan ook geen gras over groeien. 

Even optellen: er was de dame die niet meer naar huis kon 

omdat het te laat was geworden en de weg terug gewoonweg 

te ver fietsen was. 

Dan hebben we nog de Hofdame die tijdens de gala avond de 

rolletjes draaister was. 

En dan hebben we ook nog de dame uit Wierden die geen 

genoeg kon krijgen van Werner. In mijn aantekeningen heb ik 

vier dames staan, ik ben er dus onderweg één kwijtgeraakt 

maar Werner zal deze dame waarschijnlijk nog goed kunnen 

herinneren. Of niet? Anders mijn excuses als ik je als ‘player’ 

heb afgeschilderd.

Dit jaar stond in het teken van het maken van nieuwe vriend-

jes. Dit waren de jongens en meisjes van de Carnavalsvereni-

ging De Angora Geiten uit Borne. De jeugd Carnaval is altijd 

in voor vernieuwing, zoals al eerder vermeld. Ze durfden na 

meer dan 18 jaar wel eens buiten de gemeente Tubbergen 

te kijken hoe Carnaval daar gevierd wordt. Lees: ook voor de 

vrijgezellen onder de Raad van Elf was al dat nieuwe grut heel 

interessant.

Het bleek er hier toch wel iets anders aan toe te gaan dan bij 

de jongens in Albergen. Er is namelijk een Raad van 22!. Er is 

dan ook geen Prins maar een Koning en een Hofdame is een 

Prinses. 

Tevens hebben de Bokk’nhörnkes meegedaan met de optocht 

in Borne. Net zoals in Albergen wordt voor de optocht ook een 

bezoek gebracht aan de wagenbouw om de wagen te ‘keuren’. 

Dit was niet een gewone keuring maar een keuring met hapjes 

en drankjes (pils). Niet een delegatie van twee personen maar 

de gehele Raad, Prins en Sik volledig in pak, kwamen de cre-

atie van de Bokk’nhörnkes bewonderen. Maar voor de rest is 

het Carnaval hier precies hetzelfde: gewoon super gezellig.

012"%&%'3,411$4%"/
De Prins had naast zijn Evelien nog een opmerkelijke schoon-

heid aan zijn zij en dat was zijn Opel Ascona. Deze mobiele 

schoonheid zag je al van ver aankomen en was dan ook de 

eyecatcher van het dorp. Als deze auto je passeerde kon je 

gewoonweg niet anders dan omkijken om deze schoonheid te 

bewonderen en met opengesperde mond na te staren. Hij was 

dan ook het pareltje dat schitterde op foto’s die te zien waren 

in het Bokk’nblad van vorig jaar. Jammer genoeg  is hij van 

ellende uit elkaar gevallen, kon je door de bodemplaat de con-

fetti en slingers van de Carnavalsoptocht bekijken en als het 

regende kon je beter buiten gaan staan, dan werd je minder 

nat. Het is gewoon genoeg geweest. Nu het jaar van Werner 

en Freek geëindigd is, is er ook een eind gekomen aan het 

avontuur van de Ascona en zal hij hopelijk ooit nog eens schit-

teren op de openbare weg. Ik heb vernomen dat hij nu wordt 

gerestaureerd door een heel geduldige monteur die iets te 

veel tijd heeft, maar misschien wel de laatste redding is voor 

deze ex-schoonheid. We hopen het van harte.

Het was een buitengewoon gezellig jaar en ze zouden het zo 

weer doen. Maar dit is eigenlijk bedoeld als opsteker voor de 

ouders van de nieuwe Prins Jorn en Sik Wout, hou je hart 

maar vast, want de jeugdCarnaval komt er aan. Iedereen be-

dankt! 
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De vereniging werd opgericht in het voorjaar van 1992. De 
kameraden Walter Lansink, Niek van der Aa en de op jonge 
leeftijd overleden Sander Velthof kwamen tijdens een bezoek 
aan de familie Van der Aa op het briljante idee om een Carna-
valsvereniging voor de jeugd op te richten. De daad werd bij 
het woord gevoegd en op 7 mei 1992 was de vereniging een feit. 
In de beginjaren telde de vereniging 70 tot 80 enthousiaste le-
den. In die tijd werd café De Molen op de zondag druk bezocht 
door jongeren uit de omgeving, de keuze voor een residentie 
was dan ook snel gemaakt. De feestjes van De Bokk’n Hörn-
kes waren dusdanig populair dat het geregeld voorkwam dat 
bezoekers het bordje ‘VOL’ te zien kregen. In het eerste Carna-
valsjaar was er nog geen sprake van een Prins, maar had Jeroen 
Bekke de eer Groothertog van de Bokk’n Hörnkes te zijn. De 
leden van de vereniging waren niet alleen zeer bedreven in het 
vieren van Carnaval, in 1994 werd de Record Commissie Al-
bergen gevormd. Destijds werd met succes het wereldrecord 
‘bierkratten stapelen’ verbroken. 

Inmiddels is het Jeugd Carnaval flink gegroeid en telt de ver-
eniging op dit moment zelfs ruim 200 leden. Binnen deze 200 
leden wordt de zogenaamde Kerngroep gevormd door het be-
stuur, de Raad van 11 en de activiteitencommissie. Ook zijn er 
nog enkele oetbloazers die nog geen genoeg kunnen krijgen 
van de gezellige feestjes. Het bestuur probeert het Carnavals-
jaar in zo goede banen te leiden. In zijn vergadering neemt het 
bestuur besluiten op het gebied van onder andere leden, activi-
teiten en andere zaken die komen kijken bij de vereniging. De 

Raad van 11 is het officiële gevolg van de Prins & Sik en zorgt 
dan ook voor de nodige ondersteuning op de vele feestjes. Een 
taak die De Raad met verve vervult. Daarnaast lijkt het de laat-
ste jaren een hoofdtaak geworden om de staf van de Prins te 
ontvreemden, iets waarvoor de Prins en Sik altijd op hun hoede 
moeten zijn. De activiteitencommissie organiseert, het zal u 
niet verbazen, alle activiteiten. Hierbij gaat het natuurlijk om 
feestjes, maar ook de bokkenpotenactie (lekker voor bij de kof-
fie) en de vrijwilligersdaad worden door de commissie georga-
niseerd. Het geld dat sommige acties oplevert wordt gebruikt 
om in de onkosten van de vereniging te voorzien. Hierbij kan 
gedacht worden aan de wagenbouw, de website en de onkos-
ten voor het paasvuur.
Een speciaal persoon binnen de Bokk’n Hörnkes is Gerard 
Mensink, alias ‘Mopjes Gait’. Deze bijnaam heeft hij vanzelf-
sprekend verdient doordat hij goed moppen kan tappen. ‘Gait 
hej der nog één?’ doelt dan ook niet op de vraag of Gerard nog 
een biertje heeft, er wordt hem gevraagd of hij nog even een 
mop kan vertellen. 
Een activiteit waar hij onderhand bijna professioneel in is ge-
worden. Moppen tappen is echter niet het enige wat Gerard 
doet. Zo kiest hij ook samen met de voorzitster de nieuwe Prins. 
Dat deze bezigheid de stempel ‘Top Secret’ draagt behoeft 
geen verdere uitleg. 

Om de jeugd uit Albergen bij het Jeugd Carnaval betrokken te 
houden worden regelmatig activiteiten georganiseerd. Hierbij 
kan gedacht worden aan Albergen del Sol (het vroegere ‘Klo-
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tefeest’), het beachvolleybal of een busreis naar een discotheek 
ergens ver weg. Gebleken is dat de jeugd uit Albergen onder-
ling over een goede ‘klik’ beschikt, wat resulteert in zeer gezel-
lige feestjes. Ideeën over nieuw te ondernemen activiteiten 
kunnen altijd aangedragen worden bij de leden van de activi-
teitencommissie. Alle ideeën zijn welkom! Leden krijgen bij de 
verschillende activiteiten korting ten opzichte van niet-leden. 
Twijfel dus niet langer om lid te worden, en meld je aan bij het 

Jeugd Carnaval!

?2203775
´De paasvuren worden aangestoken om de koude van de winter 
te verdrijven´ of ´met de paasvuren wordt verlichting gebracht´. 
Weer een ander zegt: ‘onzin, het is gewoon makkelijk om van je 
snoeiafval af te komen’. Hoe dan ook, elk jaar wordt tijdens Pa-
sen het paasvuur weer georganiseerd door het Jeugd Carnaval. 
40 Dagen na Aswoensdag (het eind van het Carnaval en het 
begin van de vastentijd) wordt gevierd dat Jezus is opgestaan 
uit de dood. Op deze dag worden in de hele regio paasvuren 
aangestoken, en zo ook in Albergen. Aan de Kemnaweg wordt 

het snoeihout uit heel Albergen verzameld om daar te eindi-
gen als een hoopje as. Met het regelen van alle zaken rond het 
paasvuur is een groep van de Bokk’n Hörnkes elk jaar weer een 
tijd druk. Zo kan twee weken voor Pasen het eerste hout ge-
bracht worden. Tevens wordt op twee zaterdagen hout opge-
haald. Met trekkers en platte wagens trekken de leden van het 
Jeugd Carnaval er vol enthousiasme op uit om heel Albergen 
van overtollig snoeihout te verlossen. ‘Zo keerls, dat hej weer 
mooi doan met mekaar’ is een veel gehoorde quote na weer 
een tevreden klant. Dat er bij het ophalen van hout een klein 
bedrag gevraagd wordt is enkel om de kosten van het organise-
ren van het Paasvuur te kunnen dekken. Op paaszaterdag moet 
vervolgens gewaakt worden bij het paasvuur. Het is natuurlijk 
niet de bedoeling dat een of andere onverlaat de met veel zorg 
opgebouwde berg van snoeihout te vroeg aansteekt. 

(79@<AB65$2C1<6
Een andere activiteit die het Jeugd Carnaval organiseert 
is de oud-ijzer actie. Bij deze actie wordt uiteraard geen 
paashout opgehaald, maar oud ijzer. Mede door een zeer 



lage prijs van oud ijzer (een gevolg van de wereldcrisis, 
deze gaat helaas ook niet voorbij aan de Bokk’n Hörn-
kes) is deze actie op een laag pitje komen te staan. Aanko-
mend jaar is het echter weer zover. Op een zaterdag (datum  
binenkort bekend) zullen verschillende containers weer gevuld 
worden met oud ijzer. Heeft u dus nog oud ijzer waar u niks 
meer mee doet, het Jeugd Carnaval verlost u graag van dit pro-
bleem, zodat de schuur thuis weer mooi is opgeruimd. Geheel 
kosteloos wordt het oude ijzer opgehaald.

D286:E47F
Bij de verschillende optochten waaraan de Bokk’n Hörnkes 
meedoen dient de wagen er natuurlijk weer verzorgd uit te 
zien. Wanneer de Prins en Sik zeer vakkundig naar alle toe-
schouwende mensen zwaaien (Prinses Maxima kan er nog 
wat van leren) dienen er natuurlijk geen oneffenheden aan de 
wagen zichtbaar te zijn. Je zou de wagen van het Jeugd Carna-
val dan ook prima kunnen vergelijken met de Gouden Koets 
van Koningin Beatrix. Elk jaar na de verschillende optochten 
treedt wel enige schade op, welke uiteraard weer met veel pre-
cisie hersteld dient te worden. Eens in de vijf jaar bouwt het 
Jeugd Carnaval een volledig nieuwe wagen. De plek waar wij 
al enige jaren aan de wagen kunnen bouwen is Theo Sonder 
Autohandel in Albergen. Het Jeugd Carnaval is Theo hiervoor 
zeer dankbaar en hoopt dan ook dat deze samenwerking nog 
tot in eeuwigheid kan voortduren. Gezelligheid is hierbij een 
belangrijk begrip. Zo komt Theo er regelmatig even bij zitten 
om onder het genot van een flesje prik de nodige verhalen bo-
ven te halen.  

Zo ziet u maar weer, de leden van het Jeugd Carnaval zijn niet 
alleen zeer bedreven in het vieren van feestjes, ook worden 
allerlei activiteiten ondernomen. Deze activiteiten zijn een 
constant terugkerend ritueel en wij hopen deze dan ook nog 
lang te mogen organiseren. Tevens hopen wij dat de jeugd van 
Albergen Carnavalsgezind blijft en dat met elkaar dan ook nog 
de nodige feestjes gevierd mogen worden.
“Voor het Carnavalsjaar 2012 is besloten dat een nieuwe wagen 
gebouwd moet worden. Hiervoor is de wagenbouw nog druk 
zoekende naar een stalling voor de gedeeltelijke (grove) bouw 
van deze wagen. Dus heeft u nog ruimte beschikbaar na de zo-
mervakantie van 2011 voor deze gezellige groep jongens, waar 
zij een gedeelte van deze wagen kunnen bouwen,
dan horen wij dit graag van u! Eigenlijk is de wagenbouw al te-
vreden met een dak boven haar hoofd dus alle aanbiedingen 
zijn welkom.” (Freek Evers 06-11253312)

G6578$:225$H61$I2203775J
Het klinkt als vanzelfsprekend bij menig Albergenaar in de 
oren; 1e  Paasdag met de lampionnenoptocht, onder begelei-
ding van Concordia, naar de Kemnaweg waar het paasvuur 
wordt ontstoken. Eén van de vele mooie tradities die ons dorp 
rijk is! 

Zoals u al in het algehele stuk over de Bokk’n Hörnkes hebt 
kunnen lezen, zijn zij verantwoordelijk voor de organisatie en 



het bouwen van het paasvuur. De organisatie van een activiteit 
die nog wel eens onderschat of vergeten wordt. In de ogen van 
de redactie een activiteit die dus wel eens wat aandacht ver-
dient! 

Carnaval en Pasen onlosmakelijk met elkaar verbonden, Car-
naval de tijd van feestvieren alvorens de 40 dagen van het 
vasten, waarna met Pasen het einde van de vastentijd en de 
wederopstanding van Jezus wordt gevierd. En bij Pasen horen 
paasvuren! Je zou dus zeggen dat het logisch is dat de Jeugd 
Carnavals Vereniging het paasvuur bouwt. Echter was dit niet 
altijd zo, het ontstaan ligt namelijk bij de KPJ (Katholieke Plat-
telands Jongeren). In deze tijd werd het paasvuur nog op hoge 
steigers volledig met de hand gebouwd, maar ook decennia 
daarna was de KPJ hiervoor met succes verantwoordelijk. La-
ter werd de organisatie gezamenlijk met de Bokk’n Hörnkes 
gedaan en vervolgens volledig overgenomen door de Bokk’n 
Hörnkes.

#775$7<1$96$0;4KK6:L
Bij het organiseren en bouwen van het paasvuur komt meer kij-
ken dan menigeen denkt. Er zijn tal van zaken die geregeld en 
uitgevoerd moeten worden. Daarom wordt altijd vroeg begon-
nen met de voorbereidingen. Eerst worden de taken verdeeld; 
er zijn mensen nodig die worden ingezet bij het regelen van ter-
rein, er moet voor materiaal worden gezorgd, er moet een ver-
gunning worden aangevraagd, vrijwilligers en bedrijven moeten 
worden benaderd, lampionnen moeten worden aangekocht en 
ga zo maar door. Hiervoor lopen dan ook een aantal personen 
het vuur uit de sloffen. 

Voor het organiseren en bouwen van het paasvuur zijn de Bok-
k’n Hörnkes volledig op eigen leden en enkele vaste, zeer ge-
waardeerde, vrijwilligers van buiten de vereniging aangewezen. 
De meeste vrijwilligers zijn hierbij ook nog eens studenten die 
hiervoor 2 zaterdagen vrij nemen van hun werk. Ook zonder de 
steun van de grondeigenaar, de buren en de materiële steun van 
enkele bedrijven is een paasvuur in Albergen niet mogelijk!   

M66:$6754$F<:01J
=4016:$01<A86:L

Er moet niet gedacht worden dat op het paasvuur ook maar een 
euro winst wordt gemaakt. Bij deze veronderstelling slaat bij de 
organisatie de vlam in de pan. Vaak is het net wel of net niet kos-
tendekkend. In het verleden, toen het paasvuur is overgenomen 
van de KPJ, mochten de Bokk’n Hörnkes als compensatie ook 
de oud-ijzeractie organiseren. Helaas is deze door de lage oud-
ijzerprijzen en andere omstandigheden de afgelopen 2 jaar niet 
door gegaan. Maar gelukkig wordt van het voorjaar weer een 
oud-ijzeractie georganiseerd door de Bokk’n Hörnkes, waar-
over alle Albergenaren overigens nog worden aangeschreven. 
Reserveer uw oud-ijzer dus maar vast!  

Met het aansnijden van de kosten komen nog enkele irritaties 
bij de jongens naar boven. Zo stijgen de kosten door de afvoer-
kosten van pallets, meubelkastjes, geverfd hout, puin en ander 
afval dat gewoon gedumpt wordt tussen het snoeiafval. Ook 

de mensen die wel netjes (kosteloos) alleen snoeihout komen 
brengen, vergeten nog wel eens hun fatsoensnormen. Als het 
land bijvoorbeeld nat is, nemen sommigen niet de moeite om 
een paar meter te lopen, maar wordt het snoeihout klakkeloos 
in de sloot gegooid. Het gevolg is dat de organisatie weer tot ‘s 
avonds laat de sloot staat leeg te scheppen. Ook bij het collecte-
ren schijnt helaas vaak onbegrip te ontstaan waarvoor dit nodig 
is. Hopelijk is de reden van de collecte met het lezen van dit stuk 
duidelijk en doneert u dit jaar een (kleine) bijdrage! 

Gelukkig beleven de jongens de grootste lol met elkaar en het 
bouwen van het paasvuur. De 2 zaterdagen voor Pasen wordt 
tegen een kleine vergoeding hout opgehaald. Hierbij zijn de 
trekkers, die met de volgeladen platte wagens af en aan rijden, 
ook een vast beeld aan de Kemnaweg. De grootste lol wordt be-
leefd tijdens het paaswaken. De groep jongens blijft dan zo lang 
mogelijk in de keet zitten om te controleren of het paasvuur niet 
vroegtijdig wordt aangestoken. Daarnaast wordt onder het ge-
not van een biertje een oude traditie in stand gehouden. 

Op 1e Paasdag wordt het paasvuur aangestoken, het moment 
waar het allemaal om gaat. Voorheen was steevast een pastoor 
beschikbaar die de taak om Albergen te verlichten tot zich nam. 
Maar sinds er geen pastoor meer beschikbaar is om het paas-
vuur aan te steken, is deze eervolle taak overgedragen aan hoog-
heden van de Bokk’n Hörnkes.   

Als het paasfeest voorbij is, rest de laatste taak om het terrein 
schoon en netjes op te leveren. Al het overige afval wordt afge-
voerd, de straat wordt schoongeveegd, takken worden van het 
land gehaald en de sloten worden leeggeschept. Zo ook afge-
lopen jaar, toen Werner Oude Nijeweeme het wel handig leek 
om de sloot met de kraan leeg te scheppen. Niet wetende van 
de langs de sloot lopende gasleiding, trok hij deze vakkundig 
doormidden. Dit bleek toch niet echt handig met een nog half 
brandend paasvuur op 30 meter afstand……. 

Kortom een prachtige traditie in Albergen die het zeker waard 
is om in stand te worden gehouden! Hopelijk denkt u daar ook 
zo over!
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De Bokk’n  Hörnkes van toen
Wagen te groot?
 Jaloezie van ‘de groten’

 

Wat gaat de tijd toch snel. Alweer een jaar voorbij en dus 

zit u te lezen en te kijken in een nieuw Bokk’nblad. Ten 

tijde van dit schrijven heeft Prins Hugo met zijn gevolg 

afscheid genomen en het stokje overgedragen aan Prins 

Othmar die, samen met zijn Sik Pedro, dit Carnavalsjaar 

de scepter over de ‘groten’ oftewel de Alberger Bökke zal 

zwaaien. Bij de Bokk’n Hörnkes zijn dit jaar de gebroe-

ders Prins Jorn en Sik Wout van der Aa aan het bewind.

Ja, de tijd vliegt, zeggen ze wel eens en dat is ook zo. Daar-

om willen wij stil staan bij de jeugd, dat wil zeggen de 

jeugd van toen. Want nieuwsgierig als we zijn vroegen 

we ons af  hoe lang er al een Jeugd Carnavals Vereniging in 

Albergen bestaat en wie er aan de wieg stond. Dus gingen 

we op onderzoek uit en kwamen als eerste bij Ron Borge-

rink terecht met de vraag of  hij ons meer kon vertellen. 

Hij was direct enthousiast: “Dan zoek ik een stel mede-

oprichters bij elkaar en je hoort van ons.” 

Dat bleek ook het geval!  Ron en Henry hadden vernomen 

dat Sjoerd jr. (die in België woont) toevallig een weekend 

in Albergen was en daarom werd er een spoedbijeenkomst 

geregeld. Helaas kon een aantal leden van het toenmalige 

comité (en ook van de redactie) er die avond niet bij zijn, 

maar geen nood: ze zouden alvast zelf  wat herinneringen 

op papier zetten. Naar verluidt was het wel héél gezellig 

en is het zelfs uitgelopen op een soort mini reünie die tot 

laat in de nacht heeft geduurd. Er kwam zelfs wat op pa-

pier, maar helaas onleesbaar zodat toch een tweede avond 

gepland moest worden. Die datum was gauw geprikt en 

van Joop, Theo, Henry en Ron kwamen we van alles te 

weten.

Er werd in Albergen ook vroeger al Carnaval gevierd 

maar dat hoorde destijds nog niet bij de Alberger Bökke, 

maar ging uit van de werkgroepjeugd onder leiding van 

onder meer Gerard Mensink. Ze vierden toen onder de 

naam de mini Bökkes, maar als je 16 jaar was moest je hier 

vanaf. Maar eenmaal besmet met het virus dat Carnaval 

heet, besloten de tieners “voor zichzelf ” te beginnen. De 

inmiddels -veel te jong- overleden René Borgerink nam 

het voortouw en riep zijn broer Ron en een stel kamera-

den bij elkaar om overleg te plegen. Want hoe pakken we 

dat aan, was de centrale vraag.  In 1977 kreeg het concrete 

vormen: de werkgroepjeugd ging door met de mini Bök-

kes en met hulp en goed advies van Nestor Sjoerd senior, 

Gerard Mensink en Harry Rikmanspoel werd al heel snel 

     “Je zou de tijd 
soms terug willen
                    draaien”



een eigen club voor tienerjeugd realiteit! Maar toen nog 

een naam! 

Bij Joop Bekhuis in de slaapkamer werden de koppen bij 

elkaar gestoken en bedacht: wie bint de nog jonge Hörn-

kes van de grote Bökke, dus het werd de Bokk’n Hörnkes!        

Koperen medaille
De jonge knapen wilden zich in alles spiegelen aan de gro-

te Carnaval dus alles moest goed gebeuren. Er kwam een 

bestuur met als leden onder meer Theo Elshuis, Henry 

v.d. Aa, René Borgerink, Jos Hofhuis, Gerald Schepers en 

Alphons Maathuis. De voorzitter was Joop Bekhuis, pen-

ningmeester Ronny Borgerink en Tom Scholte op Reimer 

secretaris en net als vader Sjoerd bij de groten was Sjoerd 

jr. President van de jeugd. Vergaderingen en andere bij-

eenkomsten hielden ze bij Olde Monnikhof  in de kantine, 

die dan de naam ‘Residentie de Bokk’npik’ kreeg. De Raad 

van Elf  had natuurlijk een cape nodig, dat was gauw (en 

goedkoop) geregeld want ze hadden geluk dat de Raad 

van de groten nieuwe kregen en dus mocht de jeugd de 

oude gebruiken. Dat probleem was opgelost, maar toen 

het volgende: de titel Prins was (toen nog) alleen bestemd 

voor de Alberger Bökke dus mochten de jongens deze 

niet gebruiken, want dat zou te verwarrend zijn. Er werd 

gekozen voor Groot Hertog en de eerste die deze titel 

kreeg was Henry, zoon van Koops Harry, die met trots 

de prachtige rode cape aan kon die zijn vader drie jaar 

daarvoor als Prins had gedragen. En uiteraard een heuse 

koperen medaille, gemaakt door Harry Rikmanspoel met 

zijn met zijn naam erop in plakletters. 

Ontzette brug
De Groot Hertog met zijn gevolg moest natuurlijk wel 

gepast vervoerd worden tijdens de Carnavals optochten 

in Albergen en bij  de buurt verenigingen. Dus moest er 

een wagen komen! De mouwen werden opgestroopt, een 

bouwcommissie werd samengesteld en onder toeziend 

oog en met hulp van Eddy Kroeze bouwden ze de eerste 

wagen. Als onderstel mochten ze de platte wagen (net als 

alle jaren daarna) lenen van Henk Veldhof  (beter bekend 

als Poes Henk). Sjoerd jr. had een trekker dus hij haalde 

de wagen altijd op. Maar om met een wagen van circa 

acht meter lang over de ophaalbrug van de “Beun’nsluis” 

te manoeuvreren viel toch zwaar tegen. Daar kwam hij 

achter want hij nam de bocht te krap met als gevolg een 

ontzette brug en een wagen die muurvast zat! 

Ben van der Aa kwam er met een veel grotere trekker aan 

te pas om hem weer los te trekken. 



Maar wanneer hij als bestuurder van de trekker, met de 

Groot Hertog, zijn Sik  en hele  Raad van Elf  op de platte 

wagen naar de kinderCarnaval in Oldenzaal moest rijden 

ging het heen en terug prima. 

Om hun wagen te bouwen zijn ze op verschillende loca-

ties geweest. Ze vertelden ons: “We zijn begonnen in de 

werkplaats van Jan Scholte op Reimer, de vader van Tom. 

Wat ons zeker is bij gebleven, is dat we de wagen bouw-

den bij Sjoerd in de werkplaats. We gebruikten grote zwa-

re podiumblokken en na vele avonden van noeste arbeid 

waren we erg tevreden over het resultaat. Mooi stevig en 

met een hoge bak er bovenop voor de Groot Hertog, zijn 

Sik en de Hofdames. Daar konden we mee voor de dag 

komen. Maar dat was makkelijker gezegd dan gedaan, 

want of  de deur was gekrompen of  de wagen te hoog 

gemaakt, dat weten we niet maar feit was…hij kon er niet 

uit! Afbreken was natuurlijk geen optie maar nadat we de 

banden leeg hadden laten lopen kon het net. Ook moch-

ten we bouwen bij Albo deuren en bij Koops Harry. In 

de werktuigenloods bouwden we professioneler. We zijn 

toen steigermaterialen gaan gebruiken. Overdag moes-

ten wij natuurlijk naar school, maar Harry zei, nadat er 

‘s nachts een dik pak sneeuw was gevallen: ‘jong’s tis völ 

te glad um naar school te fietsen, blieft mer mooi hier! “ 

Dat was niet tegen dovemans oren gezegd, zo konden we 

overdag bouwen. De wagen was echt prachtig en we had-

den zelfs een toilet aan boord.”

Helaas werd de wagen afgekeurd door de ‘groten’: deze 

was volgens hen veel te breed voor de smalle straten. 

“Maar dat afkeuren had een reden zo bleek achteraf, 

want het was gewoon jaloezie! Want hij was groter dan 

hun eigen wagen en dus mocht de jeugd hier niet mee 

showen in Tubbergen. Dat deden de groten toen zelf  met 

ònze wagen!”

Bonnetjes met haarlak 

Ook over de andere aspecten van het Carnaval zijn veel 

smakelijke verhalen te vertellen: “We waren heel druk 

met het hele Carnavalsgebeuren. Zo maakten we zelf  

de consumptiebonnen, gewoon met  een stempel op pa-

pier. We kwamen er al snel achter dat de inkt niet water 

cq bierproof  was. Dit losten we op door de bonnen in 

te spuiten met haarlak. Maar tja, als ze thuis in de was-

machine terecht waren gekomen dan was het gebeurd en 

niet meer te gebruiken.”

Maar ook dat was dan weer niet zo erg, volgens de toen-

malige penningmeester : “Ze waren dan al betaald, dus 

extra geld in het laatje.”

 En geld hadden ze wel nodig want in de Bokk’npik werd 



dan geen bier gedronken (zo was de ouders beloofd), er 

moest wel ‘fris’drank gehaald worden. Dat ook voor de 

jeugdigen een pilsje na een zware vergadering of  wagen-

bouw wel smaakt, ontdekten de ouders doordat een van 

de vaders bij thuiskomst van zijn zoon aan hem vroeg 

of  hij wat gedronken had. Waarop deze, terwijl z’n pa al 

bijna dronken werd van de alcoholdamp die zoonlief  uit-

stootte, uiteraard ontkennend antwoordde! 

Het Carnaval voor de jeugd werd altijd bij Johan en Rie-

ky Mensink in café Haarhuis gevierd, herinneren de oud 

Hörnkes zich: “We hebben zelfs muzikanten, de Mixers, 

uitgenodigd om te spelen maar dat was niet helemaal de 

smaak van onze gasten.”

Er moest wat gebeuren en het bestuur werd bij elkaar 

geroepen in de, inmiddels naar Haarhuis verhuisde Bok-

k’n Pik. Daar werd toen de moeilijke beslissing genomen 

om een discotheek uit Haaksbergen te laten komen. Dat 

was een rib uit het lijf  want dat kostte vijfhonderd gulden. 

Echter, het werd een daverend succes en de mensen, en 

dus ook het geld, stroomden binnen. 

Dat gaf  de burger moed en het enthousiasme steeg derma-

te hoog dat het plan werd opgevat Jan en Zwaan uit te nodi-

gen voor een optreden. Nadat Sjoerd vanuit de Bokk’npik 

belde met de moeder van Zwaan met de vraag: ‘Is 

Zwaan-

tje nog thuis?’ is het daar helaas niet meer van gekomen. 

“Veel deden we na van de Alberger Bökke en om op de 

hoogte te blijven gingen altijd twee van ons naar hun ver-

gaderingen. Maar we hadden wel een eigen Gala-avond, 

schreven zelf  de liedjes en we hadden net als hen eigen 

Hofdames.  Dansmariekes hadden we niet, maar die kon-

den we altijd lenen. Over van alles moest natuurlijk ver-

gaderd worden. Het ging er soms zo heftig aan toe dat 

Johan moest komen om ons tot stilte te manen, omdat 

zijn klanten in het café elkaar niet konden verstaan. Maar 

het was een geweldige tijd, je zou zo de tijd terug willen 

draaien.”

Maar helaas heren: dat gaat niet. Maar de herinnering 

blijft. Een tijd van gezelligheid, vriendschap, samenwer-

king en soms ruzie. Maar vooral saamhorigheid!       
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Advies 
en kusje 

van…
Belinda
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In onze jaarlijkse rubriek mogen ‘normale’ 

inwoners van onze gemeenschap hun dagelijkse 

problemen ventileren. Belinda, ons eigen orakel en 

vraagbaak, zat weer helemaal klaar om de vragen 

diplomatiek, eerlijk en soms vinnig te beantwoor-

den. Dit jaar variërend van een domme klusser tot 

een plantendief.

Veel leesplezier!

Liefs Belinda

Lieve Belinda,

“Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de knapste klusser van het land?” 

Tja, het klonk zo leuk toen ik het zei, maar de gevolgen had ik niet voorzien. 

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

dentenkamer  in Amsterdam. Het grote Amsterdam waar je op elke hoek 

van de straat een beunhaas vindt, maar een echte Tukker houdt natuurlijk 

eigenwijs z’n krenterige hand op de knip. Bovendien zei ik, toen nog vol 

trots: “Dat kan papa zelf”. Niet dus. Bij het boren van een mooi gat om een 

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

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

ding en voor ik het wist stonden we totaal gedesoriënteerd in een schouw-

spel dat nog het meest weg had van een slecht geregisseerde studio-opname 

van Ter land, ter zee en In de lucht. Op zich leuk om eens bij te zijn, maar 

niet in de net behangen en geschilderde studentenkamer van je dochter. Het 

waterballet volgende, drie etages omlaag hollend over een wildwaterbaan 

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

hoofdkraan van de waterleiding zich bevond. Op slot, natuurlijk… Alsof 

de malheur het die dag op ons, of mij, had voorzien bleek de sleutel van 

de deur ook niet in het studentenhuis aanwezig. Hierna hebben we echt 

van alles geprobeerd. Maar nadat zelfs de meest inventieve oplossing geen 

soelaas bleken te bieden, besloten we, na drie uur watertrappelen en bijna 

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

de ontstane situatie uitgelegd, waarna brandweer en politie, noodzakelij-

kerwijs behangen met zwem- en reddingsvesten, het huis binnendrongen. 

De dappere mannen hebben de deur geforceerd, waarna het waterballet 

eindelijk beëindigd kon worden. Ooh, lieve Belinda, waarom ben ik toch zo 

onhandig en kan ik zelfs de meest eenvoudige klusjes niet eigenhandig kla-

ren? Is het tijd om mijn motivatie en inzet in te ruilen voor een klusjesman, 

of moet ik als aanhouder deze zaak zien te overwinnen?

Lichtelijk beschaamde groeten,

G. H. 

Beste G.

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

probleem helemaal niet. Open je ogen en besef dat je vooral koppig bent. Op jouw 

leeftijd zou je inmiddels je beperkingen moeten kennen. Maar nee hoor, typisch 

machogedrag zorgt er voor dat jij het deksel op je neus hebt gekregen. En het erge 

is; je dochter is er de dupe van. Ik heb maar één welgemeend advies: schoenmaker, 

blijf bij je leest!



Heb 
je 
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Schrijf 

het mij,
Belinda

Albergenaren lopen met heel wat problemen rond 

en willen daar graag een antwoord op. Niet zo-

maar een antwoord maar een deskundig antwoord. 

Ook dit keer weer de rubriek van Belinda, die met 

raad en daad de problemen te lijf gaat. Van haar 

adviezen kan iedereen wat leren…

Lieve Belinda,

Als fervent schaatser maak ik mij zorgen. Er wordt hardnekkig 

getornd aan de vrijheid van de schaatser; de pas ingevoerde Dr. 

Bibberregel is daar het meest deerniswekkende voorbeeld van. 

Vooral nu ik als Prins van de Alberger Bökke de scepter zwaai over 

een beneveld Albergen maak ik me daar extra zorgen over. Ik moet 

voorop lopen in de gedestilleerde processie, zoals een dirigent lei-

ding geeft aan een orkest. Zwaait de dirigent niet met z’n stokje, 

dan worden er geen noten geblazen. Staat Prins Carnaval niet met 

een pilsje in z’n hand, dan valt de tap stil; zo simpel is het. Wat nu 

het probleem is? Nou, dat is die Dr. Bibberregel. Zelfs in m’n pro-

clamatie heb ik laten opnemen dat ik dit jaar de Elfstedentocht wil 

rijden, maar het probleem is dat ik na een avondje doorzakken de 

volgende dag last heb van ernstig trillende handen. Ik bibber en ik 

beef, het is zelfs een probleem om een nadorst lessend glas water 

aan m’n lip te zetten. Oh Belinda, moet ik in mijn regeringsjaar 

m’n klapschaats aan de wilgen hangen, of zie jij een oplossing?

O. A. uit ’t G.

Beste O.

Voor jou geen reden om je te schamen; bibberen en beven is een hele 

normale bijwerking van overmatig alcoholgebruik. Net zoals de smaak 

van een dode mus in je mond, een zeer hoofd, misselijkheid en je tong 

die aanvoelt als een lap leer. Het betekent dat je een geweldige avond 

hebt gehad en dat het tijd is om gauw alcohol tot je te nemen. Zie het 

maar als een klein afkickverschijnsel. Helemaal niet nodig dus wan-

neer er bier, wijn of sterke drank binnen handbereik is. Om je zorgen 

over de Elfstedentocht op te lossen moet je maar eens ten rade gaan 

bij een oud-prins. Zij kennen de problemen en hebben door de jaren 

heen oplossingen bedacht; bij een carnavaleske kerkmis, het verplichte 

bezoekje aan de basisschool en diverse andere officiële optredens kun je 

immers ook moeilijk aankomen met een beugelfles in je hand. Er zijn 

immers mensen, echt waar, die Carnaval niet per definitie zien als een 

dronkenmanfeest. Om de maatschappelijke acceptatie van ons door be-

lastinggeld gesubsidieerde drinkgelag niet te verstoren is het belangrijk 

dat we de schijn hoog houden. De maatschappelijk oprukkende strijd 

tegen overmatig alcoholgebruik kan immers het einde betekenen van 

ons jaarlijkse bacchanaal. Deze oud-prinsen kennen de mazen binnen 

het maatschappelijk getolereerde en hebben deze omzeild door geheime 

binnenzakken in je carnavalscape die makkelijk te vullen zijn met klei-

ne flesjes Jägermeister, Apfelkorn en andere sterke drank. Ik hoef je vast 

niet uit te leggen wat je bij elk toiletbezoek dan dient te doen:  drinken. 

Tijdens de Elfstedentocht of een paar ‘ontnuchterende’ rondjes op Bous-

Mös kun je natuurlijk ook gewoon je gang gaan. Probleem opgelost, 

toch? Succes! 
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Ha die Belinda!

Al jaren lees ik je goede adviezen, maar nooit had ik gedacht ooit 

van je expertise gebruik te moeten maken. Want eigenlijk ben 

ik niet zo’n Carnavalsvierder. Maar nadat ik jarenlang alle Car-

navalsverhalen over losgeslagen vrouwen, ‘schuinsmarchandaise’ 

en ander door drank veroorzaakt ‘los-contact-gedrag’ heb moeten 

aanhoren heb ik vorig jaar de stoute schoenen aangetrokken. Als 

verstokt vrijgezel leek het me immers een uitgelezen mogelijkheid 

om eens aan de vrouw te geraken. Jarenlang heb ik die grote witte 

tent als een onneembare vesting gezien, maar ik besloot er de po-

sitieve punten uit te halen. Een vrouw, welteverstaan. Misschien 

had ik niet zo uitgebreid binnen m’n kameradengroep moeten 

vertellen dat ik m’n ‘slag wel even ging slaan’, want het werd een 

deceptioneel debacle. Wat heet; van het hele gebeuren kan ik me 

enkel nog het binnentreden van de tent herinneren. En als ik m’n 

maten moet geloven, en dat doe ik stiekem ook wel, ben ik niet 

in de buurt van een vrouw geraakt. Hossen, de polonaise lopen 

en vooral veel bier drinken… Ja, vermaakt heb ik me zeker, maar 

het uiteindelijke doel waarover ik zo hoog heb opgegeven is jam-

merlijk mislukt. Betekent dit dat ik niet voor Carnaval in de wieg 

gelegd ben, of moet ik nog aan m’n kwaliteiten werken?

Groeten,

M. uit A.

Ha die M!

‘Typisch mannengedrag’, onder die kwalificatie heb ik je brief ingeboekt 

in m’n Alberger archief. Oh-oh, jij bent Carnaval helemaal verkeerd 

aangegaan. Ik heb in je stamcafé, even buiten Albergen, even naar je 

gedrag in de witte tent geïnformeerd, en dat je Carnaval wel hebt be-

grepen behoeft geen twijfel. Je hebt de tijd van je leven gehad, maar 

bent nu niet tevreden omdat je doelstellingen helemaal verkeerd liggen. 

Bekijk het eens anders; na jaren koppig je hakken in het zand te hebben 

gezet, heb je eindelijk de voor jou kennelijk moeilijke stap gewaagd. 

Met succes! Wees eens een echte vent, stroop je mouwen op en waag 

dit Carnavalsjaar dezelfde stap. Maar dan met een andere insteek; die 

van lol maken, feest vieren en flink bier drinken. Alhoewel, dat laatste 

had je wel begrepen… Als je wakker wordt in je auto omdat je ’s nachts 

kennelijk de huisdeur niet meer open kon krijgen, heb je de tap goed 

gebruikt. Alaaf!

Beste Belinda,

Een probleem wil ik het niet noemen, maar helemaal lekker zit het 

me ook niet. Ik heb me namelijk nogal misdragen afgelopen Car-

navalsjaar. Op een behoorlijk negatieve manier. Nou ja, het begon 

eigenlijk best grappig. Na Carnaval in Geesteren vond ik het leuk 

om in datzelfde dorp een plant uit een tuin te trekken en deze op 

m’n hoofd te zetten. Een goeie Carnavalsuitdossing, een beetje 

mimiek en een grappig stemmetje deden de rest. Dikke pret in de 

taxi naar huis! Maar daarna maakte ik de fout ook met de plant op 

m’n hoofd bij m’n ouwelui binnen te stappen, die vrolijk voor de 

tv op de, in hun ogen voorbeeldige, zoon zaten te wachten. Op de 

één of andere manier konden ze het niet waarderen, en ze wilden 

weten waar de plant vandaan kwam. En zoals je weet; het hart van 

een dronken man ligt op z’n tong. Ik klom op de biechtstoel, ver-

telde de afkomst van de Zuid-Peruaanse Begonia en moest de vol-

gende ochtend met m’n ouders mee naar Tuincentrum De Marke. 

Vijftien zuur verdiende euro’s uitgegeven om nog geen kwartier 

later in Geesteren aan te moeten bellen, m’n misdaad op te biech-

ten en met een zelf meegebracht schepje de kersverse Begonia in 

te planten. Nog nooit heb ik me zo geschaamd. Ik heb m’n ouders 

beloofd m’n leven te beteren en komend jaar geen misdragingen 

uit te halen. Maar of dat gaat lukken…? 

Groetjes,

B. uit A.

Ha B!

Ach B, maak je toch niet druk. Iedereen doet wel eens gekke dingen, 

zeker wanneer er drank in het spel is. Maar z’n excuus aanbieden en 

de misdaad rechtzetten; zo’n groot hart heeft bijna niemand. Wat dat 

betreft ben je ’n flinke jongen. Alhoewel… Het is eigenlijk te gek voor 

woorden dat je ouders met je mee moesten naar het tuincentrum en dat 

ze zelfs mee gingen om aan te bellen. Vind je dat zelf niet een beetje 

ver gaan? Ben je zelf inmiddels niet oud genoeg om dit soort zaken op 

te knappen? Kijk, ik ga je echt niet vragen dit soort zaken komende 

Carnaval niet uit te halen. Een geintje moet kunnen, en zolang je het in 

Geesteren doet, hoor je mij niet klagen. Maar hou je ouders er buiten, 

pas dan ben je een grote vent!



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

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

BESLUIT IBZ

BOUWBESLUIT

REKENWERK

CONSTRUCTIE

TEKENWERK

GELUIDSWERING

WONINGBOUW

BOUWADVIES

RENOVATIE

UTILITEITSBOUW

IBZ Albergen Bouwtechnisch Adviesbureau
IBZ Albergen probeert zich te onderscheiden door een persoonlijke, 

klantgerichte doch professionele wijze van adviseren. Door een effi ciënte 

benadering en het bedenken van eigentijdse en creatieve oplossingen, 

wordt er een compleet produkt afgeleverd. 

In hoofdzaak bestaan onze werkzaamheden uit het ontwerpen van draag-

constructies van bouwwerken. De opdrachten varieren van kleinschalige 

verbouwingen in de woningbouw tot complexe staal- en betonconstructies 

in de utiliteitsbouw.

0546 54 50 50      info@ibz-albergen.nl      WWW.IBZ-ALBERGEN.NL
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Genoten van het Bokk’nblad?

Ideeën, klachten of wil je zelf 

schrijven, laat het ons weten via 

de tiplijn!

Verschijningsdatum BB volgend 

jaar 26 januari 2012.

Ondertussen wensen wij 

Prins Othmar I en zijn gevolg en 

alle Carnavalsvierders een 

geweldig Carnavalsfeest toe!

HET GOEDE DOEL 
DE IJSBAAN

Daarom deze unieke 
traditionele gadget!

Deze ijsmuts uit de tijden 
an Ard Schenk,

Kees Verkerk en 
Adje Keulendeelstra is

  A MUTS HAVE!

De muts is te verkrijgen tijdens 
alle carnavalsactiviteiten

aan de bonnentafel!

€ 5,00

Deze bijdrage komt 
ten heel te goede aan 

HET GOEDE DOEL 
DE IJSBAAN


