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Beste Bokken,
Gaat u er maar eens goed voor zitten, het Bokk’n Blad 2019. We horen
u denken: wat ligt hij dit jaar vroeg op de mat? Dat klopt, en dat was
ook voor ons even wennen. Want het blad lag al op de pers voordat
we aan het kerstdiner zaten. En dat is best fijn kerst vieren kan ik u
vertellen: wetende dat het werk is gedaan, dat het Bokk’n Blad weer
klaar is. Want het is elk jaar toch een flinke klus.
Maar wat doen we het graag. Wat komen we graag in de zomer alweer
bij elkaar om een en ander door te spreken. In die eerste redactievergadering worden voornamelijk vakantieplannen en andere zaken
doorgenomen onder het genot van een goed glas wijn. In de tweede
redactievergadering komen we pas echt los. Leuke en gekke ideeën
komen op tafel, hoe gaan we het Bokk’n Blad dit jaar weer vullen?
Wie gaan we allemaal interviewen? Welke dingen moeten we echt niet
vergeten? Ja, het is een serieuze zaak. Uiteraard met een glas wijn.
Zo serieus dat we ons dit jaar zelfs als testpanel opwierpen. Als testpanel? Ja heus.
We bezochten enkele fanatieke thuisstokers en –brouwers in ons dorp
en testten hier verschillende alcoholische versnaperingen. Dit leuke
verhaal leest u verderop in het magazine.

Zoals gezegd: we nemen het heel serieus. Bij deze willen we de Albergse thuisbakkers en hobbykoks alvast oproepen; wellicht kunnen
we volgend jaar bij u komen proeven?
In deze editie ook de bekende andere thema’s: kennismaken met de
hoogheden, terugblikken op vorig Carnavalsjaar, een bok op ’n proatstoal en natuurlijk de hofhouding van Kadoes. Maar ook een bijzonder interview met de Albergse jagers, in gesprek met onze Carnavalspastor Bert Huitink, herinneringen ophalen met De Sjikke Bökke en
wat al niet meer. Natuurlijk willen we via deze weg ook alle adverteerders bedanken, dankzij jullie kunnen we ieder jaar weer een prachtige
editie van het Bokk’n Blad uitgeven.
We zullen u niet langer ophouden, u wilt dit blad gaan verslinden, dat
snappen we. Wat ons rest is jullie heel veel Carnavalsplezier wensen.
Wellicht komen we elkaar nog ergens tegen, want wij dompelen ons
binnenkort ook zeker onder in het feestgedruis.
Alaaf, Alaaf, Alaaf!
De redactie van het Bokk’n Blad
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Locatie De Haambrink 0546 491531
Almeloseweg 211, 7614 LA Mariaparochie
Locatie Slagenweg 0546 860399
Slagenweg 9, 7614 LS Mariaparochie
Locatie Albergen 0546 860399
Kemnaweg 14, 7665 RJ Albergen

Dorpshuis De Danne beschikt over en bar en zaalruimte voor 100 personen,
waarbij men vanuit de bar ook wedstrijden kan volgen in de grote sporthal.
Pachter van de bar is v.o.f. De Kast, Luuk Steenbeke en Hans Kamphuis.
De bar in het dorpshuis is ’s avonds geopend en kent een gezellige sfeer.

Voor het bespreken van de bar, vergaderzalen of losse uren in de sporthal
kunt op contact opnemen met Luuk: 06 110 174 80, of Hans: 06 456 752 22.
V.O.F. DE KAST • REFTERSTRAAT 3 • 7665 AB ALBERGEN • WWW.DEDANNEALBERGEN.NL

Van de voorzitter:
Beste Bokk’nblad-lezer,
Op zaterdag 10 november 2018 namen we afscheid van Sleutelprins Arjan en
zijn Sik Evert, en van hun hofdames Lilian en Monica. Wat een sleuteljaar!
Hier hoef ik niets meer aan toe te voegen. Geweldig! Bedankt!
Vervolgens zagen we hun vervangers het podium opstuiven. Waardige opvolgers. Volgens mij krijg je die niet ‘gek’. En dat gaat ze ongetwijfeld goed van pas
komen. Ik wens Prins Roy, Sik Martin, en de hofdames Alice en Nardy heel
veel plezier het komende jaar! En trouwens, wat een prachtig goed doel: een
duo-fiets met trapondersteuning, dat verdient de steun van iedereen!
Op vrijdag 23 november 2019 was de wisseling bij de jeugd. Prins Wessel, Sik
Bjarne en hun hofdames Inge en Bo (half, zoals Wessel zei), namen afscheid.
Super gedaan! Bedankt! En ja, wat moet je dan zeggen over hun opvolgers?
Prins Bart en Sik Jasper. Twee door de wol geverfde Carnavalisten. Dat moet
goed komen, zeker met hun hofdames Ingeborg en Wieke. Succes!
Ook het afgelopen jaar waren er weer veranderingen in het bestuur. Ik begin
met de grootste wijziging: na twaalf jaar presidentschap zit het er voor President Bennie op. Een geweldige President en een geweldige man om mee
samen te werken of een biertje te drinken. Bennie (en natuurlijk ook Elly) onmeunig bedankt voor al je tijd, inbreng en hulp.
En waar iemand gaat, moet ook iemand komen: een nieuwe President. Er
werd unaniem gekozen voor Johan Bouhuis, een bekende verschijning binnen
onze vereniging. Een waardige opvolger zogezegd. Johan, heel veel succes in je
nieuwe functie!

En dan is er nog Jan Harink, die ‘stageloopt’, en zich dan hopelijk volgend jaar
kandidaat stelt voor een bestuursfunctie.
Afgelopen zomer overleed Gerrit Kemperink, een van de mannen van het eerste uur van onze vereniging. Gerrit heeft veel betekend bij het ontstaan maar
ook lang daarna nog. Lees elders in dit blad een ‘In Memoriam’. Ook overleden
Gerrit Kamphuis en Bennie Eerdman, in 2010 beoogd Prins en Sik van de Alberger Bökke. Dat ging door omstandigheden toen op het laatste moment niet
door. Ik wens de families heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote
verlies.
Dit is mijn laatste column als voorzitter van de Alberger Bökke. In oktober
2019 zit het er voor mij, na twaalf jaar, op. Ik heb het met veel plezier gedaan.
Het is nog wat vroeg, maar toch wil ik hier alvast iedereen bedanken voor de
samenwerking en inzet. Het is echt teamwork. En de uitspraak ‘alleen köj niks,
te hoop köj alles’ gaat ook binnen onze vereniging zeker op. Ik wens mijn opvolger veel succes, en voor eenieder:
Heel veel plezier en lol het komende Carnavalsseizoen.
Alaaf, alaaf, alaaf!!
De voorzitter,
Sjef Hagel
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Albergen
(In) het dorpshart van De
Alberger Bökke
Het is bijna alweer een jaar geleden dat ik de
Carnavalssleutel vorig jaar overdroeg aan jullie
Prins en Sik. Die handeling vormde het startschot
van een mooie Carnavalsperiode, waarbij de Galaavond in Zaal Morshuis voorgoed in mijn geheugen
staat gegrift. Na een reeks humoristische buuts en
optredens zette de Hofband een lied in, opgedragen
aan mij, de burgemeester van de gemeente
Tubbergen. Dit raakte mij, als burgemeester, maar
vooral als mens. Heel bijzonder vond ik dat.
Maar wat het Carnaval in Albergen het meest
bijzonder maakt is het feit dat iedereen gelijk is bij
De Alberger Bökke. Of je nu Albergernaar bent of
een import Vasserse, je voelt je welkom. Dat geldt
ook voor al die duizenden bezoekers die van heinde
en verre komen om na de Carnavalsoptocht samen
feest te vieren. Ik heb enorm veel bewondering
voor de bevlogenheid van al die mensen die eraan
meewerken om van een feestje een Feest met de
hoofdletter F te maken.
Saamhorigheid is niet alleen de rode draad van jullie
Carnavalsvereniging, maar van jullie dorp in het
algemeen. Of het nu gaat om politieke kwesties,
een motordemo of een 24-uurs-solexrace, rouw
en trouw: niemand doet iets alleen, jullie doen het
samen.
En nu staan Prins Roy en zijn Sik Martin aan het
Carnavaleske roer in het Albergen. Ik weet nu al
bijna zeker dat de broers er net zo’n grandioos
succes van maken als het Albergse Carnaval van de
afgelopen jaren.

Uiteraard sluit ik af met de Carnavalsgroet:

Een driewerf

Ik wens jullie een warm, saamhorig en spetterend
Carnavalsjaar toe.

ALAAF!
Wilmien Haverkamp-Wenker
Burgemeester Tubbergen
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ProclamatiE
Op tien november van ‘t joar 2018 is het mie, Prins Roy, bie
de gratie van het bestuur van de Alberger Bökke met zien’n
Road van 11, köss’n tot’n 49 ste Prins van de Alberger Bökke
Ik Prins Roy de 1e van de Alberger Bökke 48 joar geleed’n
geboor’n an ’t fietspad as ne Alberger Bok,
en mien Sik ok zön van Kokbeernd en Marie Gasthoes van
‘t fietspad en mien Sik ok groot bracht an de goeie kaant
van ’n Mekkelberg, en mien Sik ok noe hej’t almoal wa deur,
mien Sik is mien breur Groothertog van H&R BouwKONsult

A 21 joar trouwt met mien Hofdame Alice, ne geboor’n
stadsen.
Trotse vader van 3 opgeschutt’n wichter Fleur, Roos en Jet
Samen met mien Sik Martin en ziene Hofdame Nardy, ne
geboor’n en getoog’n Göttnkeurnke
Trotse vader van dochters Babet en Elja en zön Ramon
Oprichter en fanatiek wielrenner van fietsclub de Boknrieders
Tegelzetter in hart en nier’n

i

Kundigt oe an met n dreewerf alaaf
Ten earste

Ten achtste

Dit joar wordt het ok ne pruttel,
ok a hebt wie gen ne sluttel

De bende van vear is een verhaal apart,
ie zeet ze nooit ma doat in in’t geheim mear dan zat

Ten tweede

Ten neengde

Mut ie wett’n wat ne bouw kost,
bie oons’n Prins is dat zo oplost

achter de schermen gebeurt meer da’j weet,
dat maakt de Alberger Bökke helemoal compleet

Ten dearde

Ten tiende

Bint oene tegels oet de tied,
mien sik kan’t oplossen in ne kort’n tied

Ten vearde

Nog ene wieze road veur ai zo noar hoes hen goat,
loat noar nen avond van plezear en bier,
oene fiets gebroek’n of met ‘n taxi hen en wier.

Haarhoes Miets past zo nig mear in Alberg’n,
Volg’ns de laatste berichten zal dat nig zo lang mear verg’n

Ten elfde

Ten viefde
Met 4 vrouw’n bie mie in hoes,
ist bie oons vaak kat en moes

Ten zesde
Fietsclub “de Bokknrieder”, hoe kan’t ok aans, dut het
better dan ooit, met 10 leden begun’n en noe de grens van
50 a voltooid

Ten zeumde

Het goede doel, zoals jullie allemaal hebben kunnen
lezen in Op en Rond de Essen, is de Zonnebloem Albergen
gestart met een inzameling voor een duofiets met
trapondersteuning. Dit is een fiets voor volwassenen en
kinderen die niet zelfstandig kunnen fietsen. Aangezien dit
een kostbaar initiatief is en niet lukt niet zonder financiële
steun van buitenaf, is dit ons goede doel voor dit jaar. De
KPJ Albergen heeft inmiddels een donatie gedaan. Wat
zou het mooi zijn dat de Alberger Bökke voor de rest kan
zorgen. Een klein stukje fiets is er al, nu de rest nog.

Met oons 4 gouw d’r dit joar helemoal veur,
de Road van Elf en de Dansmariekes slept oons de
hoppelijk wa deur
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We laten
het over ons
heenkomen
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Dit alles wilt wie ofsloetn met oons’n liefsprok
veur het Regeringsjoar 2018-2019

Met ne Prins en ne
Sik van hetzelfde
blood koomp it met
Carnaval wa good

The Chosen One is er klaar voor

Berekenend. Wellicht is dat de beste omschrijving voor de
aanvoerder van het Bokk’nvolk, Prins Roy. Een wiskundige
die tot op de millimeter kan uittellen wat een nieuwe woning,
kantoor of magazijn gaat kosten. Van de kubieke meters
beton voor de fundering, tot het aantal dakpannen om de
boel waterdicht te houden. Tel daarbij dat zijn broer Martin
hem terzijde staat als Sik en je hebt meer dan honderd jaar
levenservaring om de boel ook bouwkundig in het gareel te
houden.

kijk, je moet alles een keer meemaken. Dus ook dat Roy Prins
wordt. We moeten het maar gewoon doen, heb ik gezegd. Ja,
het is dus mijn schuld.”
De bal ging rollen en tijdens een Hemelvaartweekeinde werd
definitief besloten het ambt te aanvaarden. Op dat moment
kwamen ook broer Martin en zijn vrouw Nardy in beeld. Nardy
had al wat in de gaten door Alice de vraag te stellen: “Als Roy
Prins wordt, mag ik dan ook prinsesje zijn?”
Aldus geschiedde: op Tweede Pinksterdag werd het beklonken
na vijf pijpjes Grolsch.
De lezer merkt dat wij de heren nog niet aan het woord hebben
gelaten in bovenstaande bloemlezing. Dat komt niet omdat de
redactie in navolging van het achterliggende #MeToo-jaar de
dames het hoogste woord wil laten voeren. Nee, de broers
hebben nu eenmaal wat minder woorden nodig. Althans,
tijdens het eerste deel van het gesprek.

Van zorg tot Luchtmobiele
Brigade

#MeToo
In de inmiddels bijna twintig jaar oude sf-film The Matrix
was Neo ‘The Chosen One’. Slechts weinigen herkenden in
hem de redder van die bizarre wereld. In het fraaie optrekje
bij de Mekkelenberg, net even buiten de kern van zinderend
Albergen, verzamelt zich op een avond de nieuwe dynastie der
Bökk’n. Nee, voor Roy Kokhuis zijn Neo en de film The Matrix,
geen onbekend terrein. Hij waardeert de film. En hoewel elke
vergelijking met Keanu Reeves mank gaat, Roy mag zich wel
mooi The Chosen One noemen. En dat niet alleen, het geheime
genootschap wist dat kennelijk ook al in een vroeg stadium.
De steek en feestneus waren nauwelijks opgeborgen of Roy
werd al bezocht door de selectiecommissie met het verzoek
het hoogste gezag van de Bökk te aanvaarden. Zoiets leidt
altijd tot enige lichte paniek en zo ook ten huize van Roy
en zijn Alice. Maar juist Alice, opgegroeid in Almelo waar
carnaval niet tot de primaire levensbehoefte behoort, stond er
pal achter: “Ik heb het altijd gezien als een sekte. We gingen
wel naar de gala’s, de optocht, maar dat is het dan wel. Maar

Voor ook Prins en Sik zich in het gesprek mengen, eerst maar
even de burgerlijke standen doornemen. Roy Kokhuis werd
geboren op de Mekkelenberg, evenals Martin, negen jaar
daarvoor in het 7 kinderen tellende gezin van moeder Marie
Gasthuis en vader Bernard. Moeder zorgde voor het reilen
en zeilen thuis. Vader Kok Beernd werkte bij De Pannenloods
en steenfabriek Rientjes in Hengelo. Dat zal de oorzaak zijn,
dat er bij de broers naast kalk ook een fractie cement in de
botten zit; beide heren zijn in de bouw terecht gekomen. Roy
als directeur/eigenaar van HR bouwKONsult in Albergen en
Martin als ZZP’er in de bouw en gespecialiseerd in het vak
tegelzetten. Roy: “Ik ben begonnen bij Bouwburo Overijssel,

later bij Aannemer Scholte op Reimer en sinds 2003 met een
eigen bedrijf. Wij maken calculaties en adviseren aannemers,
projectontwikkelaars, particulieren, woningbouwverenigingen
etc.”
Zijn vrouw Alice is ook betrokken bij het bedrijf en verzorgt
de administratie, al is ze als kapster opgeleid en zou ze het
allerliefst een kledingwinkel beginnen. Als gezegd komt Alice
oorspronkelijk uit Almelo maar is ze gelukkig in Albergen,
waar zij als moeder de zorg voor drie dochters op zich neemt:
Fleur, Roos en Jet. Fleur speelde eredivisie bij SC Heerenveen
en is actief bij fitness-studio IAMOKAY in Albergen. Roos volgt
de opleiding HBO Rechten en Jet zit op het Canisius in Almelo.
En dan Sik Martin. Hij is getrouwd met Nardy, afkomstig uit
Rossum en dus gepokt en gemazeld als het om het feest der
zotten gaat. Haar dagelijkse werk speelt zich af in Denekamp
,waar zij als ziekenverzorgster werkt voor de Zorggroep St.
Maarten. Twee dochters en één zoon maken eveneens bij hen
het vijftallige gezin compleet. Babet staat op eigen benen in
Almelo. Elja werkt bij De Witte Hoeve in Nutter en zoon Ramon
beschermt beroepsmatig de grenzen van ons land als lid van
Luchtmobiele Brigade.

het ja-woord
U leest het: alle kinderen zijn groot en volwassen en daarmee
ontstonden uiteraard ook de eerste uitdagingen nadat de
broers en hun respectievelijke schoonzusters het ja-woord
hadden gegeven. Want kleuters laten zich nog wel om de tuin
leiden, maar volwassen kinderen? Bovendien, waar normaal
gesproken de zomer al een eind onderweg is op het moment
dat het geheim der geheimen bewaard moet worden, diende
nu al vanaf de Pinksteren het grote stilzwijgen te beginnen.
Prins Roy zelf, die toch het goede voorbeeld dient te geven,
heeft er moeite mee gehad: “Ik kan slecht tegen liegen. Het
gaat twee keer goed, maar dan plopt het eruit. Bovendien
moesten we steeds vergaderen. Maar ja, vaak bi’j te bang.”
Alice denkt overigens dat dochters Fleur en Roos gaandeweg
wel het een en ander doorkregen: “Ze zeiden ineens dat ze zo
“fokking veel zin” hadden in het carnaval dit jaar… En vragen
zoals: ‘Mama, je gaat toch ook naar de tent?’ Of je stond kleren
uit te zoeken. Dan ontstaat er argwaan.”

Martin, die overigens ook luistert naar de naam Max, heeft
daar minder last van gehad, zegt hij: “Ik ben als ZZP’er hele
dagen weg en tegelzetten is nu eenmaal een eenzaam beroep.
Je kunt je dan niet snel verpraten.”
En Nardy voegt eraan toe: “Elja woont nog wel bij ons thuis,
maar die gelooft alles…”
Bijvoorbeeld dat vader Martin en oom Roy naar Duitsland
moesten. Zogenaamd om een bouwproject te bekijken. Een
project was het overigens wel: het uitzoeken van een prinselijke
outfit bij de onmisbare Frau Mayer. Om geen enkele aanleiding
tot geroddel te geven werden er zelfs drie auto’s ingezet voor
een trip naar de Oosterburen. “Geen enkel risico nemen”,
zegt Prins Roy waarmee nog maar eens is onderstreept hoe
berekenend er te werk is gegaan bij het grote complot.
De beide hofdames waren overigens een stuk relaxter als het
om de kledingvoorschriften ging. Styliste Alice had het zo
ongeveer na een bezoekje aan Eringa al geregeld: “Een mooi
jasje gezien, foto per appje naar Nardy en de week daarop
naar Tilligte voor een passende broek.”
Nardy: “Je moet daar inderdaad niet zo moeilijk over doen.”
Hoewel die opmerking moeilijk te rijmen valt met het
tijgerprintmotief dat de Hofdames ook gaan dragen als zij hun
mannen terzijde staan. Daarnaast schijnt er ook een leren
outfit te zijn, aldus Prins Roy: “Ik probeer Alice al 35 jaar in
het leer te krijgen en nou is het gelukt.”

Omni-organisator
Terzijde staan, ondersteunen, adviseren; dat is vanzelfsprekend
ook de taak van de Sik. De broers kennen elkaar uiteraard
door en door en dat maakt het wel een stuk makkelijker,
weet Prins Roy: “Ik kan mij geen betere Sik voorstellen dan
Martin. Hij is een organisator en een perfectionist. Ik ben in
die dingen misschien wat nonchalanter, wat makkelijker. Op
vakantie rij ik blindelings achter Martin aan want hij kent dan
de hele route al uit zijn hoofd. Als hij de zee in rijdt, rij ik er zo
achteraan.”

Een behoorlijk compliment dus van Roy aan zijn broer.
Overigens is het dan wel vreemd dat onze Sik het halve dak
van zijn camper reed op een Italiaans eiland. Alle camperchauffeurs weten dat je daar, eenmaal van de veerboot af,
een andere route moet nemen omdat er een tunnel is waar
campers niet onderdoor komen. Iedereen wist dat, behalve….
Martin Kokhuis.
Laten we het echter een incidentje noemen want een clubje
elite-wielrenners uit Albergen herkent Martin vooral als
drijvende kracht en omni-organisator. Vraagt u zelf maar eens
bij De Bokk’nrieders: ze raken de weg nooit kwijt en zijn altijd
voor donker thuis…
Onverwachte ontwikkelingen zijn dan ook aan Martin niet
besteed. Dat het wiel afbrak van de kar waarin de kersverse
hoogheden traditioneel naar de opkomst worden vervoerd,
was dan ook een behoorlijke schrik, althans voor hem. De
rest heeft gegierd. Maar er liep niets in de war, alle familie
was aanwezig op die gedenkwaardige novemberavond in de
residentie, de proclamatie werd door Prins Roy vlekkeloos
voorgelezen -de Sik had er maar liefst 9 van de 11 geschrevenen de schuur aan de Mekkelenberg was ingericht voor het
traditionele eierbakken. Hoewel je dan merkt dat je buiten
de dorpskern woont: de eieren gingen er wel door maar het
bleef verder bij twee kratjes bier en wat borrelnootjes… Het is
hopelijk geen voorteken en, nee, daar hoeven we ons ook geen
zorgen over te maken. Want het spul heeft er zin in. Alice, de
minst carnavaleske van het gezelschap: “Ik laat het allemaal
over me heen komen.” En Prins Roy staat er al niet veel anders
in. “Ik heb het nog nooit meegemaakt. Afgezien van dat wiel,
is het begin wel een goed teken. De hele voorbereiding voor de
opkomst, het was top.”
Ook Nardy verheugt zich op het carnaval: “Het wordt gewoon
een superfeest, grandioos. Ik ga er echt van genieten.”
En Sik Martin? Hij blijft er rustig onder: “Ik regel alles wel….”
The Chosen One hoeft zich dus geen zorgen te maken.

Goede doel
Het is inmiddels een trend. Het Goede Doel van de Hoogheden
ligt dichtbij huis, in Albergen. Prins Roy: “Er zijn in Albergen
mensen die niet meer zelf kunnen fietsen. Daarom willen
wij geld inzamelen voor een zogenaamde duofiets. Met mijn
bedrijf stuur ik met de feestdagen geen relatiegeschenken
meer rond, maar laat ik weten dat het geld wordt besteed aan
een goed doel. In dit geval, dit jaar, ook die duofiets.”
Goedkoop is een duofiets niet, zeker niet omdat er een
exemplaar met trapondersteuning moet komen, vindt
rijwielkundige Sik Martin: “Dat is wel zo comfortabel.”
De fiets kost zeker 4.000 euro, zo luidt de verwachting.
“En dat is ook het streefbedrag van onze actie”, aldus een
vastbesloten Prins Roy!

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

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

Hoofdstraat 36 - 7665 AP Albergen - Tel 0546 -443008 Mob. 06-53514922
Email: wilfried.masselink@hotmail.com

Hoe mooi is het om samen met je zoon of dochter, vader of
moeder, buurman of buurvrouw op de duofiets te kunnen
stappen om samen een rondje te fietsen? Gezellig een ijsje
eten, weer kunnen deelnemen aan buurt- of familiefeesten.

De Zonnebloem Albergen is druk bezig met de aanschaf
van een duo-fiets met trapondersteuning voor volwassenen en kinderen die niet zelfstandig kunnen fietsen. Door
een gift van de KPJ Albergen, vanwege opheffing van die
vereniging, is er een mooi begin gemaakt. In overleg met
de Stichting Cultuurhoes Albergen is besloten om ‘project
duofiets’ bij hen onder te brengen.
Het project is zeer positief ontvangen in het dorp, want het
is lang niet voor iedereen vanzelfsprekend om zomaar even
op de fiets te stappen, om de vogels te horen en de wind
weer eens door de haren te voelen.

Men hoopt het project te kunnen opstarten in het voorjaar
van 2019. Dit kan natuurlijk niet zonder financiële steun
van buitenaf. De fiets moet worden aangeschaft, er moet
onderdak komen en er moet een potje komen voor de fietsverzekering en het onderhoud van de fiets.
Dat we door Prins Roy en de hofhouding benoemd zijn tot
Goede doel geeft extra wind in de zeilen.
Wil je dit project extra steunen of wil je meer
informatie? Neem dan contact op met Gerdy van der Aa
(0546-441439) of Trees Oerbekke (0546-441940).
Een gift is altijd welkom! Stichting Cultuurhoes Albergen
NL33RABO0330582445 o.v.v. duo-fiets.
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Met trots voor u gebrouwen.
Geen 18, geen alcohol.

Even aan u voorstellen de Raad van 11

Van links naar rechts: Mart Schepers, Bart van de Meer, Job Braakhuis, Bart de Breijne, Rik Zuithof, Jorn van der Aa,
Thijs Letteboer, Rob Kuipers, George Koopman, Teun Bramer, Jeroen Detert op Monnink, Giel Hagel, Stef Borgerink en Pim Hagel.
Niet aanwezig Thijmen Zandhuis.

KUNST BELEVEN
ÈN LEKKER ETEN

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

WEKELIJKS VERSE VELDHOEVEKIP VAN EIGEN BOERDERIJ

Lees het verhaal van onze Twentse Blauwe op www.veldhoevekip.nl

Kanaal Noordzijde 17
7665 SP Albergen
0546-441234

Bij Lucas IT schiet u geen bok...
IT zit in onze genen

www.lucasit.nl / 0546 - 442322

Better niks,
as iets wat
d’r op lik!
Enkele dagen na het aftreden
van de Hoogheden van 20172018 fiets ik een oprit in Het
Geziet op. Een oprijlaan is
eigenlijk een betere benaming,
rijkelijk verlicht, als ware
het een landingsbaan. Tuin,
parkeerplaats en huis, het is allemaal even imposant. Welkom
in huize Lucas, better niks, as
iets wat d’r op lik!

Arjan zorgt voor koffie en Lilian snijdt de taart. Als even later
ook Evert en Monica binnenkomen en de koffie plaatsmaakt
voor bier en borrels, komen de verhalen al snel los. Eerst
maar even het aftreden van een paar dagen terug. De Raad
van Elf vertoonde een film met hoogtepunten uit hun regeringsjaar. Daarna werden Arjan en Evert geboeid afgevoerd
door Boss Hogg en Sheriff Rosco P. Coltrane van the Dukes
of Hazzard. Daarmee was de cirkel rond, want in een gelijke
setting vond precies een jaar daarvoor de opkomst plaats. De
film die daarvoor gemaakt was, zorgde zonder twijfel voor
de meest besproken opkomst uit de historie van De Alberger
Bökke. Na plaatsing op YouTube leverde dit binnen een dag
meer dan 10.000 views op!

Sleutelprins

Met deze spectaculaire opkomst was de toon gezet. Arjan was
de Sleutelprins van de gemeente Tubbergen en dat betekende
maar één ding: groots uitpakken. Als hofauto schafte Evert
een witte Cadillac Cabrio aan, exact dezelfde als die waar Boss
Hogg in reed. Arjan zorgde voor een replica van de General
Lee. Evert maakte alvast een gemeentesleutel en er werden
heuse sleutelbewaarders aangesteld. De twee plaatselijke
acteurs die hiervoor werden gestrikt, werden in bijpassend
uniform gestoken. Met deze stoet reden ze door een boog aan
vuurwerk bij de Opening Residentie en voor de sleuteloverdracht in Tubbergen werden daar ook nog een tweetal Amerikaanse politiewagens aan toegevoegd. De perfectie mocht wat
kosten en men kan zich afvragen waarom de Hofdames deze
‘geldsmijterij’ steeds maar weer goedvonden. Het antwoord
hierop kan in twee woorden worden gegeven: ‘kledingwinkels’ en ‘creditcard’.

Alles perfect?

Was dan alles perfect in dit regeringsjaar? Zeker niet! Zoals
dat hoort bij Carnaval, ging er ook van alles mis. Zo was

de opkomst meteen al tien minuten te laat. Bij het aantrekken van zijn pak trok Arjan namelijk de gulp kapot. Dankzij
een reservebroek (ja, zelfs daar was aan gedacht) konden de
Hoogheden toch nog achter het scherm plaatsnemen. Daar
waarschuwde een overbezorgde Evert tot drie keer toe Monica
voor het opstapje van het podium, om er vervolgens zelf vol
overheen te stuiteren. Daarmee werd hij de eerste Sik die met
een zweefduik opkwam. De zelf gefabriceerde gemeentesleutel lag in twee stukken onder hem. Dit kunststukje herhaalde
de Sik trouwens nog een keer tijdens het Noaberfeest, maar
daarover later meer.

Stuurkunsten

En dan nog maar te zwijgen over de stuurkunsten van Arjan.
We herinneren ons allemaal nog wel de foto in het Bokk’nblad van vorig jaar. De Hoogheden springen met de General
Lee over het kanaal Almelo-Nordhorn. Onze Arjan met één
arm uit het raam, de ander losjes op het stuur. Daarbij een
zelfverzekerd lachje, van alles onder controle. Maar dan de
werkelijkheid. Voor het vrijwel dagelijkse overleg, in het kader
van check en dubbelcheck, toog Arjan met de General Lee
naar Sik Evert. Ondanks alle ruimte bij het wegrijden, wist
hij de auto van de familie Haarman nog even aan te tikken.
“Gelukkig zie je er niets van”, constateerde de Prins, wrijvend
over een stuk plaatwerk dat minstens drie centmeter was
ingedeukt.
Vlak daarna opnieuw overleg bij de Sik. Dit keer bestuurde
Arjan de Outlander en wederom zag hij dezelfde auto over het
hoofd. De schade was dit keer zo fors, dat er een expert aan te
pas moest komen. Het spreekwoord van die ezel en die steen
is hierbij overduidelijk van toepassing, zeker in de wetenschap dat Arjan zijn Outlander eerder al op een zwerfkei bij
Grimtoon parkeerde.
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is de knapste Sleutelprins den de gemeente ooit hef voortbrach!” De zaal komt tot bedaren, het was dus allemaal als
grap bedoeld.

Romantiek

Van de knapste Prins van de gemeente Tubbergen mag uiteraard ook een zekere romantische inslag verwacht worden.
Ook op dat gebied stelde Arjan niet teleur. Zo verraste hij
de burgemeester op Aswoensdag met een doosje chocolade.
Onze charmeur had er namelijk aan gedacht dat het die dag
ook Valentijnsdag was. Het bezorgde Wilmien blosjes op
haar bolle wangen. Die verschenen trouwens ook op het
gezicht van Lilian, toen ze het doosje herkende. Het waren
de chocolaatjes die zij even daarvoor aan Arjan had gegeven.
Een gebaar van liefde dat pijnlijk onbeantwoord bleef, omdat
manlief vergeten was een Valentijnscadeautje te halen.

Typisch Tubbergen
De knapste Sleutelprins…

Na al die schade en schande, zou enige bescheidenheid de
Prins wel sieren, maar niets is minder waar. Als Sleutelprins
mag Arjan het Gemeentegala openen. “Misschien heeft Albergen wel de mooiste optocht”, oppert hij. Enig gemompel
bij de buurtverenigingen is het gevolg. “Misschien hebben
we ook wel het mooiste Gala”, vervolgt de Prins. Het rumoer
neemt wat toe. De opsomming wordt voortgezet met ‘de
grootste vereniging’, ‘het mooiste Carnavalsblad’, ‘de hofdames met de meeste pakjes’ en zo draaft onze Arjan nog even
door. Geesteren wordt simpelweg van de troon geblazen.
Uiteindelijk besluit hij met: “Ma één ding wet ik zeker, dit

Naast het gemeentelijke podium, kregen onze Hoogheden
ook nog een landelijk platform. De EO toog met een complete
cameraploeg dagenlang naar Albergen, om daar het Carnaval
in beeld te brengen. Meerdere keren zaten ze bij de Prins aan
de keukentafel, toen nog aan de Zenderseweg. Arjan deed
zijn uiterste best om ook de serieuze toon van Carnaval tot
uitdrukking te brengen.
De saamhorigheid, de sociale betekenis en “één-grote-familie
gedachte”. Tientallen uren filmwerk leverde de prachtige documentaire ‘Typisch Tubbergen’ op. Bier drinken, feesten, nog
meer bier drinken en met blote buiken glijden over een lange
rij tafels. Inzoomen op een bierdrinkende Sik en aansluitend
zijn struikelpartij op het podium van het Noaberfeest tonen.

tie voller zat dan ooit tevoren. Daarna kwamen de vier eigen
Gala’s. Altijd al een fantastische ervaring, maar het openingslied van Boet’n Aodem en het gastoptreden van de Hofband
mét Prins, maakten het extra speciaal. “Na het laatste Gala
zijn we nog met de Raad van Elf en de Dansmariekes naar
Bruins geweest”, vertelt Arjan. “Ook erg bijzonder en sowieso
een stel dat ons altijd half stond.” Verder was de optocht een
absolute belevenis. Kippenvel bij het zien van de wagen die
door Boet’n Aodem, de tennisdames en de Fahrradler gezamenlijk was gemaakt. En dan de bogen die de buren maakten.
Drie in totaal, want ook voor het huis in aanbouw werd er
eentje door de toekomstige buren opgezet. Een enorm bouwwerk, want het bouwverkeer moest er natuurlijk wel door
kunnen.
Tot slot nog de opbrengst voor het goede doel, de Tukkerstocht. Maar liefst 3333,33 euro werd er aan de organisatie
overhandigd.
Wie maalt erom dat daar een half uur met officiële en perfect
uitgevoerde plichtplegingen tussenuit was geknipt? Overigens
was dit het podium dat ook voor de opkomst werd gebruikt.
Hoe zat het ook alweer met die ezel?
Het consequent wegknippen van elke vorm van diepgang gebeurde ook met de beelden die werden geschoten bij het huis
in aanbouw van de nieuwe Prins. De plaatselijke aannemer
had zich hiervoor in zijn beste pak gestoken, om handenwrijvend voor de camera te vertellen: ‘Ik bouw hier een paleisje
voor onze Prins’. Deze bewuste meneer B. verheugde zich al
op de landelijke bekendheid die hij zou gaan genieten en de
gratis reclame voor zijn bouwbedrijf. Het schijnt dat hij de
teleurstelling nog steeds niet helemaal heeft verwerkt.

Primeurs

Misschien is ‘Typisch Tubbergen’ niet helemaal geworden wat
er van gedacht werd. Dat werd echter ruimschoots goedgemaakt door de vele primeurs in het regeringsjaar van onze
Hoogheden. We noemen er even een aantal op: het nieuwe
verenigingslied ‘De Bökke goat deur’, het gezamenlijke optreden van La Bella Bok en Boet’n Aodem, de uitreiking van de
eerste ‘Superbok’ aan Erik Dashorst en de verhuizing van het
Noaberfeest van de hal naar de tent. Hierin werd ook voor het
eerst een gezamenlijke wagendoop met de Bokk’n Hörnkes en
de Sjikkebökke gehouden. Stuk voor stuk nieuwe impulsen,
die de Alberger Bökke weer extra ‘schwung’ gaven. En dan
hebben we misschien wel het belangrijkste nog niet genoemd:
de nieuwe lichting Dansmariekes. Deze mini’s stalen met
‘Super heroes’ niet alleen de show op het Gala, ze wonnen
ook meteen de eerste prijs op het Dansmariekefestival in
Fleringen.

Hoogtepunten

Maar het waren niet alleen de primeurs die zorgden voor een
geweldig Carnavalsjaar. Onze Hoogheden noemden te veel
hoogtepunten op om op te schrijven, maar het Gala mag niet
onvermeld blijven. Eerst zorgden de Sleutel- en de Galacommissie voor een geweldig Gemeentegala, waarbij de Residen-

Bok verbranden

En voor je het weet is het dan Bokverbranden. De derde welteverstaan. Het Sikkenfonds nam traditiegetrouw het bouwen
van de Bok op zich. Dat gebeurde bij de nieuwe Sik thuis,
maar Evert mocht zelf pas naar buiten komen, toen de Bok
klaar was. Als een boer met kiespijn besteeg hij de eerste Bok:
een baal stro, met vier stukken panlat als poten. Niet bepaald
de perfecte Bok die Evert voor ogen had. De Sikken staken er
daarom ook maar meteen de brand in, om daarna een echte
Bok te maken. Deze was wel perfect en Evert klom er dan
ook breed grijnzend op. Die grijns verdween snel, toen ook
die Bok in vlammen opging. Welkom bij het Sikkenfonds, de
meest onvoorspelbare club binnen de Alberger Bökke! Uiteindelijk werd er snel nog een derde Bok geproduceerd. Niet zo
fraai als het vorige exemplaar, maar deze redde het wel tot de
laatste avond.
Met enige weemoed kijken de Hoogheden in de vlammen.
Het zit erop. Met een luid applaus worden ze door de vele
toeschouwers bedankt. Een terecht applaus, want dit viertal
heeft er alles aan gedaan om er een geweldig Carnavalsjaar
van te maken. Better niks, as iets wat d’r op lik!
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Erik de Bruijne
Tel. 06 - 39 56 33 74

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

info@depolyesterspecialist.nl
www.depolyesterspecialist.nl

- Voor al uw schadeherstel aan uw:
Auto, bedrijfsauto, oldtimers,
amerikaanse auto’s
Tevens verzorgen wij:
- De schadeafwikkeling met uw
verzekering
- Taxatierapporten
Vervangend vervoer aanwezig
Ook het spuiten van speciale
effect lakken is voor ons geen probleem
Eenhuisstraat 19
7665 PZ Albergen

Carnaval 2018

op ‘n proatstoal

Johan Bouhuis

Bok

We gaan veertig jaar terug in de tijd. Landelijk
bekende artiesten doen hun best om in aanloop
naar het jaarlijkse Carnavalsfeest hun muzikale
creativiteit aan te wenden om singles uit te brengen met welluidende namen als ‘Mien waar is m’n
feestneus’, ‘Bij ons staat op de keukendeur’ en
‘Daar staat een paard in de gang’. Wellicht geen
literaire hoogstandjes, wel nummers die in ons
collectieve geheugen staan gegrift en al decennialang een garantie zijn voor een hossende feestende menigte.

nig naa, het

Uit die periode stamt ook de vrolijke kraker van Corry
van Gorp ‘Ik ben een Hollandse boerenmeid’. Zij was
verkleed als boerin, geflankeerd door een verbaasd rondkijkende koe en enigszins nukkige geit. Het was deze act
die Koos Wibier inspireerde om het publiek tijdens het
Gala te verrassen met een optreden waarin niet hij alleen,
maar ook een koe en een geit een hoofdrol zouden spelen.
En zo geschiedde.“Het moet een hilarisch beeld zijn geweest”, vertelt Johan Bouhuis, nu vele jaren later. “Ik met
een koe aan het touw ’s avonds in het donker vanuit onze
boerderij over de Ootmarsumseweg naar Café Morshuis,
hup, zo de zaal in en met koe-en-al naar het podium waar
Koos zijn act opvoerde.” Het werd een legendarisch optreden, in het jaar dat Prins Johan Kemerink de scepter
zwaaide over het Bokk’nlaand. Met, naar achteraf bleek,
voor Johan Bouhuis een overwaaiende vonk die een aanstekelijke uitwerking bleek te hebben.

kümp wa

Johan Bouhuis. Al heel zijn leven woonachtig op Erve
Bouhuis, de boerderij tegenover de kerk bij de rotonde en
daar vanuit Tubbergen de entree voor Albergen vormend.
Hij heeft er al vele gelukkige jaren doorgebracht samen
met zijn vrouw Ria en de inmiddels uitgevlogen kinde-

‘maak oe

good’
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Een
overwaaiende
vonk met een
aanstekelijke
uitwerking

Ik
vind
het
een eer

ninkhof op bezoek. Naar later bleek had hij van tevoren
bij Ria gepolst of ik de nieuwe Prins van De Alberger
Bökke zou willen worden”, blikt Johan terug.“En ik zat
niet eens in de Raad van Elf. ” Het werd een lastige bevalling.“Ik was melkveehouder en de kinderen waren nog
klein. Toen bleek dat Coen Hassels Mönning bereid was
de boerderij draaiende te houden en de wens om buurman Huub Brand tot Sik te bombarderen werd ingewilligd heb ik volmondig JA gezegd. En daar heb ik geen
moment spijt van gehad.”

ren Lotte, Nelleke en Gijs. Een mooie uitvalsbasis voor
meerdere hoofdstukken in zijn Carnavalsleven. Eerst was
er het Hofkoor. Toen werd hij Prins. En sinds kort is Johan Bouhuis de President van de Alberger Bökke. Genoeg
redenen om hem in deze editie van het Bokk’nblad uitgebreid plaats te laten nemen op ’n Proatstoal.
Carnavalsvirus
Met een alleszeggende twinkeling in zijn ogen kijkt Johan Bouhuis terug op zijn eerste stappen in het Carnavalsgeweld. Het bleek een opmaat naar nieuwe ervaringen. Het was Marietje Olde Loohuis die bezig was met een
nieuwe bezetting van het Hofkoor en klopte daarvoor bij
Ria aan. Ria was dirigente van het jongerenkoor en had
er wel oren naar. Kort daarvoor heeft Marietje contact
gehad met Erik ‘Brudas’ Dashorst. Walter Luttikhuis,
Johan Bouhuis, Bianca Klumpers en Yvonne Kemna
maakten het koor compleet. Door veel te oefenen kon Johan op de Gala-avonden ook op de gitaar meespelen.“We
bezongen het Wel en Wee van Albergen, met grappige teksten over iconen en highlights uit ons dorp. Over Huuskes
Gerrard, over ’t kanaal, over alles wat Albergen zo kleurrijk maakt”, vertelt Johan Bouhuis met een trotse blik.
Onderweg naar een vakantieadres wordt in de auto de
destijds opgenomen cd van het Hofkoor regelmatig afgespeeld, met daarop de mooiste liedjes uit die jaren uit
volle borst meegezongen.“Onvergetelijk”, klinkt het, met
een tikkeltje melancholie. Het Carnavalsvirus had hem te
pakken.
Geen moment spijt
Tot aan de negentiger jaren was het gebruikelijk dat de
Prins elk jaar werd gekozen uit de leden van de Raad van
Elf. Maar niet in 1994.“Ineens had ik Sjoerd Olde MonBB - 33

‘Het kümp wa good’
Het werd een prachtig regeringsjaar.“Ik kwam op in een
melktank, tot grote verbazing van de leden van het Hofkoor want die wisten van niets. En de kans om me in dat
jaar ergens druk over te maken kreeg ik niet. Ben Klaassen als Prinsenbegeleider zorgde voor de broodnodige
rust. Ik heb hem toen ontelbaar vaak horen zeggen ‘ooh
ie zeet van zulf wa ‘maak oe nig naa, het kümp wa good’.
En Ben had gelijk.”En daarmee was de toon voor de toekomst gezet, er zouden nog vele Prinsen volgen die niet
rechtstreeks uit de Raad van Elf voortkwamen. Na zijn
Prinsenjaar volgde opname in de Prinsengarde, lid van
de commissie die het Galastukje van de Prinsengarde
bedenkt en instudeert en de podiumbouwers deden een
beroep op hem.
Een eer
Natuurlijk kent Johan Bouhuis de spelregels die zijn verbonden aan het zijn van President bij de Alberger Bökke:
maximaal drie termijnen van vier jaar. En vanzelfsprekend wist hij dat Bennie Oude Nijhuis dit jaar opgevolgd
zou gaan worden. Iemand zou zijn naam gaan toevoegen
aan een rijtje met illustere namen dat tot aan dat moment
bestond uit Sjoerd Olde Monninkhof, Jan van der Aa en
Bennie Oude Nijhuis. Voorwaar een mooi stel. Dat juist
de naam van Johan Bouhuis aan dit rijtje wordt toegevoegd vervult hem met trots.“Ik ben pas de vierde in dit
rijtje, en wat is het een mooi stel. Stuk voor stuk mensen
die erg veel hebben betekend voor de Alberger Bökke. Ik
vind het een eer om het stokje van Bennie Oude Nijhuis
over te nemen.”
En zo is de cirkel weer rond. Ooit begon het met het begeleiden van een koe naar het Gala in de Residentie. De
vonk sloeg onvoorwaardelijk over. En voor hij het wist
was deze Bok de nieuwe President van De Alberger Bökke.We wensen Johan Bouhuis alle succes bij de invulling
van deze eervolle baan.

Licht uit, spot aan

voor Thijs
van de Techniek!

Waar we zullen afspreken? Drie keer raden. Café Morshuis, de
thuisbasis van Thijs. Thijs van De Tukkers. Thijs van Lucas IT. Thijs
van de Techniek. Aha, Thijs Kruse! Een man met sterrenstatus.
Tijdens de Gala’s zet hij steevast anderen in de spotlights, maar
vandaag draaien we de rollen om. Licht uit, spot aan voor deze
bekende (en uiterst bescheiden) Albergenaar.

Een donkere woensdagavond, geen hond op
straat. Ook bij Morshuis slechts een handvol
gasten. Iets later dan afgesproken komt Thijs
(36) binnen, zegt de dames achter de bar gedag,
pakt een mok en tapt zijn eigen koffie. Noem het
privileges, of noem het lekker normaal. Feit is
dat Thijs zich hier thuisvoelt. Ook al woont hij
inmiddels in De Pollen met zijn Vriezenveense
vriendin Hanriëtte Drent, hij is dagelijks in Albergen. Voor zijn werk, de voetbal en zijn familie.
We schuiven aan een tafeltje in de serre, Thijs op
de praatstoel. Koffie maakt plaats voor bier, maar
echt doordrinken doet hij niet. Vol passie vertelt
hij over hoe hij er al elf jaar achtereen voor zorgt
dat de artiesten tijdens de Gala-avonden kunnen
schitteren op een niveau waar zelfs De Toppers
jaloers op zijn. Een samenspel van beeld, licht
en geluid, waar hij zich met zijn team vól voor
inzet. “Ik ben er ingerold via Arjan Lucas, over
bekende Albergenaren gesproken. We waren
vroeger buurjongens aan de Zondermansweg.
Arjan en Leon zijn daar hun bedrijf begonnen. Ik
had m’n diploma bedrijfskundige informatica op
zak en zei ‘hoi, ik wil bij jullie werken’. Zo werd
ik de eerste medewerker van Lucas IT. Het begon met pc’s installeren, nu kom ik als IT consultant bij bedrijven in de hele regio.” Thijs werkt
inmiddels al veertien jaar onder de vleugels van
de Prins van vorig jaar. “Ik was met mijn vriendin op reis in Nieuw-Zeeland toen het bekend
werd”, vertelt hij. “Er gingen natuurlijk geruchten, maar toen op een dag in de collega-app werd
gevraagd ‘wie kan er vanavond naar Morshuis
komen?’, wisten we genoeg. Het was superleuk
om het Carnaval samen met alle collega’s te beleven. Tijdens de optocht waren we ‘in the cloud’,
die blauw-witte wolken, met onze zelfgebouwde
wagen. We hebben de nodige feestjes gevierd!
En we hebben er een paar nieuwe klanten aan
overgehouden, haha.”
“Kearl, wat ‘n tijd”
Hoewel veel van zijn collega-IT’ers niet bekend
waren met Carnaval, weet Thijs niet beter. “Op
mijn zestiende begon ik bij het jeugdCarnaval.
Onze groep nam het stokje over van het oudere
bestuur. We waren zo losgeslagen en rebels als
de pest, wilden niet onderdoen voor het grote
Carnaval, maar ook niet netjes in de pas lopen.
Man, wat heb ik daar veel meegemaakt en georganiseerd. Het Paasvuur bijvoorbeeld, dat we
toen overnamen van de KPJ (Katholieke Plattelands Jongeren, red.). Trekkers en mensen regelen, hout halen, de lampionoptocht in goede banen leiden. Poeh, als je dat voor het eerst doet op
die leeftijd. Ik heb ontzettend veel geleerd. Maar
de gezelligheid stond altijd op nummer 1, daar
draaide alles om.” Het hoogtepunt van Thijs’
jaren bij de Bokk’n Hörnkes was zijn verkiezing tot Jeugdprins in 2002-2003. “Kearl, dat
was een tijd”, lacht Thijs. “Het elfjarig jubileum
van de vereniging. Ze hadden een zeshonderd
meter lange coniferenhaag voor me gebouwd,
van Fraans Marie tot aan de Zondermansweg.
Niet normaal. Mijn beste vriend Martijn Hofsté

“We hebben het
hier dondersmooi
voor elkaar”
was mijn Sik, zijn vriendin Annelies ter Haar de
Hofdame. Het was een rollercoaster, we werden
van hot naar her gesleurd. Feestje hier, feestje
daar, eieren bakken in de bar bij ons thuis. Wat
een smeerbende was dat. De curry zat ín de lampen, de lampen lagen in de vissenkom. Dat soort
feestjes. En de volgende dag de schade opnemen...”
Oale kloare met Gerard Ensink
Via Arjan Lucas kwam Thijs in 2008 bij de techniek achter de Gala’s terecht. Met slechts een
laptop en dvd-speler zorgden zij voor de aansturing van het geluid, de beeldschermen, video’s
en presentaties. Thijs: “We hadden een podium
met een paar lampen en wat microfoons, that’s it.
Gerard Ensink, man van het eerste uur, zorgde
voor het licht. Van tevoren dronk hij altijd een
‘oale kloare’ en wilde hij dat Arjan en ik een borrel meedronken. Dan haalden we jenever voor
hem en water voor onszelf! Tijdens de Gala’s
zaten we elkaar altijd de gek aan te steken. Arjan
en ik zaten naast hem met de laptop, onze enige
troef. Wat daarop stond, kwam in beeld. We oefenden alles van tevoren, maar live was het altijd
spannend. Het is wel eens gebeurd dat de laptop
uitviel. Dat was pas zweten. Tegenwoordig zijn
we enorm geholpen door de techniek.”
Topteam
Een digitale mixer, beamer, drie camera’s, zes
tv’s, professionele lichtsets, een LED-scherm op
het podium; de Albergse Gala’s staan garant voor
een briljant stukje techniek. Thijs kan niet vaak
genoeg benadrukken dat het lang niet alleen zijn

‘feestje’ is. “We zijn met een compleet team voor
licht, geluid en beeld. Arjan en ik zitten aan de
kant van de artiesteningang, boven de Prinsenbak, de beste plek van de zaal! Arjan zorgt voor
de presentaties, ik stuur de cameramensen aan
en bepaal wat er op de beeldschermen is te zien.
Het geluid is tegenwoordig in handen van Mitchell Ensink en zijn jongens. Zij doen alle audio:
bekabeling, microfoons, headsets, muziek. Dat
is een ongelooflijke klus.”
Uitdaging
“De woensdag voor de eerste Gala-avond begint
alles eigenlijk pas voor mij,” vervolgt Thijs. “We
sluiten de apparatuur aan en bespreken de cameraposities. Tijdens de generale repetitie oefenen
alle artiesten hun buut of optreden. Ze geven dan
aan de techniek aan wat het publiek moet zien en
horen. In principe moeten zij al hun multimediamateriaal van tevoren inleveren bij de Galacommissie, maar dat gebeurt natuurlijk lang niet
altijd. Na de generale weten we voor 75% wat
er komt, de rest zien we ter plekke. Het eerste
Gala op donderdagmiddag, voor de ouderen, is
voor ons eigenlijk de mega-generale. Vrijdag is
de échte! De zaal zit bomvol en iedereen verwacht kwaliteit. Dan is het mijn uitdaging om de
mooiste beelden te pakken. Op zaterdag halen
we de schoonheidsfoutjes van vrijdag eruit en op
zondagavond is het bijna gewoon. Dan weet je
precies wat er komt en drinken we borrels met de
Prinsen, Hofhouding en Raad van Elf voor ons.”
Thijs spreekt vol trots over de Albergse Gala’s.
Niet alleen de optredens zijn van hoog niveau,
ook de organisatie erachter doet er alles aan de
beste kwaliteit neer te zetten en het publiek een
geweldige avond te bezorgen. “Het mooie is dat
er heel veel mensen met de Gala’s bezig zijn. Iedereen gaat er vól voor. En als iedereen precies
doet wat hij moet doen, krijg je dit resultaat. Ik
heb veel Gala’s in andere dorpen meegemaakt,
en dan kan ik maar één ding zeggen: we hebben
het hier dondersmooi voor elkaar.”
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snelheid en kwaliteit tegen vriendelijke prijzen

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

JuMar
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Gevestigd in:
Stationsstraat 37
7622 LW Borne

Afscheid

nemen
bestaat niet
De kogel is door de kerk. De Dansmariekes, die
maar liefst 8 jaar de steun en toeverlaat waren van de
Albergse hoogheden en onze Raad van Elf, verlaten de
bühne om plaats te maken voor de jongere lichting.
“Het was geen gemakkelijke beslissing, maar deze moest een
keer genomen worden,” vertelt Roos Kemna. “We weten dat
het de hoogste tijd is om het stokje door te geven aan de jongere
meiden, maar het is altijd nog zo gezellig.” Zeker tijdens het
Carnaval voelen de Dansmariekes zich als één grote hechte
familie. En familiebanden verbreek je natuurlijk niet zomaar,
dus het heeft even geduurd voordat ze de knoop definitief
doorhakten. Maar na dit jaar dragen ze dan echt het dansende
stokje over.
Spannend
Tijdens de komende gala’s zullen ze op spectaculaire wijze
aftreden. Alhoewel ze de lat voor dit aftreden ook weer niet te
hoog willen leggen. “Ondanks de podiumervaring is dit optreden
misschien nog wel het spannendste optreden ooit”, zegt Birgit
Borgerink. De dames weten ook nog niet hoe ze hun aftreden
precies gaan invullen, maar het zal in ieder geval een andere
act zijn dan dat de bezoekers van het gala gewend zijn. “Een
terugblik op de afgelopen jaren behoort tot de mogelijkheden”,
vult Lynn Braakhuis aan.
Hoogte- en dieptepunten
Voor de Albergse Dansmariekes vormen de 1e plek tijdens het
Dansmarieke Concours te Fleringen en hun TV-debuut met
Tim Haars in Villa Achterwerk de absolute hoogtepunten uit
hun achtjarige carrière. Momenten die zij nooit zullen vergeten.
Dit geldt ook zeker voor de herinneringen die ze koesteren aan
het absolute dieptepunt uit de afgelopen jaren.
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Hierbij refereren ze aan het jaar 2015-2016 waar Prins Jan en
Sik Rudy regeerden over De Alberger Bökke. Albergen werd
midden in de Carnavalstijd opgeschrikt door het noodlottige
ongeval waarbij Duncan Ensink, actief en betrokken lid van
de gala’s van De Alberger Bökke, het leven liet op de leeftijd
van slechts 15 jaar. Dit verlies, maar ook de wijze waarop de
vereniging hierbij stil stond, heeft diepe indruk gemaakt op de
meiden. Het heeft de band nog verder versterkt en laten zien
dat Carnaval meer is dan een feestje vieren. Het benadrukt de
binding van de vereniging in voor- en tegenspoed.
Als het doek gevallen is
Nog één keer sieren Judith Olde Monnikhof, Tjarda Potijk, Lynn
Braakhuis, Roos Kemna, Edmae van der Aa en Birgit Borgerink
de Albergse bühne tijdens de gala’s en dan verdwijnen ze uit de
spotlights.
Albergen hoeft zich geen zorgen te maken dat de dames in een
zwart gat vallen en het Carnaval een beetje verloren volgen
vanaf de zijlijn. Nee hoor, de meiden maken zich hard voor een
goede begeleiding en training van hun opvolgers. Ook zijn ze
niet te beroerd om nog een aantal vrijwilligerstaken te verrichten
voor de Alberger Bökke”, aldus Edmae van der Aa.
U komt toch ook?
Wilt u de dames nog één keer op het podium zien schitteren?
Kom dan naar het gala.
Met een volle zaal én natuurlijk een staande ovatie dragen we een
steentje bij aan een waardig afscheid van onze Dansmariekes.
Na 8 jaar trouwe dienst is dit zeker op zijn plaats!
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• meer assortiment
• ruimere winkel
• prettiger winkelen
• postNL service
• zelfzorggeneesmiddelen
• volop GRATIS parkeergelegenheid
• zelf verse jus d’orange tappen
• bezorgdienst
• coop.nl & pick-up point

Openingstijden
ma t/m vrij
zaterdag
zondag

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

Coop Munster
Zenderseweg 8 Albergen

• koffietafel
• geldautomaat
• ambachtelijke bakkerij

In liefdevolle herinnering Gerrit Kemperiink
pels met kistjes, die in de beginjaren dienden als podium voor het Gala. Gerrit bracht ze jaarlijks met de
vrachtwagen naar Morshuis, waar hij vervolgens vele
avonden hielp met het opbouwen.
Naarmate de vereniging groeide, nam Gerrit wat
meer afstand. Loslaten deed hij de Alberger Bökke
echter nooit. De optocht bleef altijd zijn paradepaardje. Jarenlang hielp hij bij de jurering en het
opstellen van de wagens. Vanaf zijn vaste plek bij
de kerk, leidde hij het geheel in goede banen en op
maandag ging hij met de ‘Bladbloaser’ op pad om de
rommel op te ruimen.
Als Alberger Bökke zijn we Gerrit enorm dankbaar
voor alle tijd en energie die hij in onze vereniging
heeft gestoken. We hebben er grote bewondering
voor hoe hij dat combineerde met een druk bedrijf
en zijn inzet voor onder andere de ijsbaan, de Tukkerstocht en de Taptoe.
Bijna vijftig jaar geleden spraken vijf Albergse mannen af dat ze een Carnavalsvereniging gingen oprichten. Een spontaan besluit, genomen na afloop
van een feestje, met verstrekkende gevolgen. Gerard
Morshuis opperde het idee en hij kreeg meteen bijval
van de overige vier.
Sjoerd Olde Monnikhof, Gé Breed en Joop Goossen
zijn ons eerder al ontvallen en op 7 juni 2018 verloren
we met Gerrit Kemperink een vierde grondlegger
van onze vereniging.

Loslaten deed
hij de Alberger
Bökke nooit

Achter een glas bier ontstaan de meest geweldige
ideeën, maar ze daadwerkelijk uitvoeren is een
tweede. Daar lag de kracht van Gerrit: de daad bij
het woord voegen. Die Carnavalsvereniging kwam
er en groeide, mede door de inzet van Gerrit, uit tot
een begrip in Albergen en de verre omtrek. Gerrit
was daarbij een drijvende kracht, veelal op de achtergrond, maak ook niet schromend om het voortouw
te nemen. Zo was hij maar liefst 22 jaar voorzitter
van de Alberger Bökke. Er wordt nu nog steeds met
lof gesproken over de wijze waarop hij dat deed.
Losjes en daadkrachtig tegelijk, met een natuurlijk
overwicht.
Vakkundig en perfectionistisch
Gerrit was een bouwer in letterlijke en figuurlijke
zin. Hij was het die de Carnavalswagens ontwierp,
deels op papier, maar vooral in zijn hoofd. Vakkundig en perfectionistisch en soms niet begrijpend dat
een ander niet zag wat hij voor ogen had. In de loods
van zijn aannemersbedrijf ontstonden zo prachtige
creaties, die zelfs geleend werden voor de optocht
in Oldenzaal. In diezelfde loods stonden ook de sta-

Gerrit bedankt, je was een ware bouwer!
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ZONDAG 2
Albergen, zondag 24 februari 2019 om exact 12.00 uur gaat voor de 49ste keer
de 1ste GROTE CANAVALSOPTOCHT VAN TWENTE van start in ons mooie Albergen. Is het een begrip de laatste jaren die gigantische mooie optocht hier in
Albergen? Jazeker, van heinde en verre komen de toeschouwers kijken. Maar
ook via de media, bijv. RTV Oost om er maar één te noemen, komt Albergen zeer
goed voor de dag met haar optocht.
Dit gaat niet vanzelf. Hier gaat voor een aantal kerngroepleden van onze vereniging veel tijd en energie in zitten. Dit doe je niet zomaar. Bijvoorbeeld, we gaan
de optocht van 2019 nog krijgen, maar deze leden zijn al weer bezig met de optocht van 2020. Zotter dan zot met dit mooie ZOTTE SPECTAKEL. Denk maar eens
aan het aanvragen van vergunningen, het regelen van verzekeringen, het vinden
van sponsoren, het plannen van opstellingen en de route , enz.
Vorig jaar hebben we de jury gigantisch uitgebreid. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen. Dit jaar bouwen we het achter de schermen verder uit m.b.t. juryrapporten e.d.
Dit jaar hebben we een mega klus, namelijk de nieuwe manier van opstellen.
Vorige jaren was het aansluiten in de rij met de opstelling aan de Weemselerweg / Brakenweg. Dit jaar gaan we anders te werk. De carnavalswagens die
door onze bezichteraars akkoord zijn bevonden om deel te nemen aan onze optocht worden uitgenodigd op bepaalde tijden aanwezig te zijn. De carnavalswagens worden op de Ootmarsumseweg opgesteld tussen Eetcafé en Restaurant
’t Coopshuys en Bouwbedrijf Haarhuis. Daarna worden deze carnavalswagens
begeleid naar de start. Deze aanpak is tot stand gekomen door goed overleg
met de politie, gemeente, provincie en de Alberger Bökke.
Voor het eerst gaan we werken met startnummers. We hebben er voor gekozen
dat we nu één oplopende startnummering hebben. Hier vallen alle groepen onder. Grote wagens, kleine wagens, grote loopgroepen, kleine loopgroepen, paren, eenlingen en kinderen. Denk niet dat het een chaos gaat worden. Nee, de
juryleden weten precies welke groep zij moeten jureren. Met deze aanpak van
nummering gaan we een programmaboekje maken waarin je kan lezen welke
carnavalswagens er meedoen.
Ook is de route van de optocht aangepast. Dit jaar gaat de stoet niet meer via
De Dijnsel naar de Kapittelhuisstraat, maar direct van de Zenderseweg naar de
Kapittelhuisstraat.
Na de optocht zal, tijdens het oergezellige Noaberfest in de tent naast onze residentie “De Vette Bok”, de prijsuitreiking plaatsvinden. De prijzen worden rond
18.00 uur uitgereikt door Prins Roy, Sik Martin en hun hofdames Alice en Nardy.

WWW.ALBERGERBOKKE.NL
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Start 12.00 uur
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Carnaval

Optochtroute
Opstellen wagens

Opstellen loopgroepen en kinder
optochten
Opstellen kinderen, eenlingen en
paren

POELIERTENVELDE.NL

DEn DRIJVER
Dé eetwinkel voor iedereen

V I S H A N D E L

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

hte

ige ec

de en
Bij ons is het 7 dagen in de week feest!

0546 - 442625 | 06 - 52695162

Giis Bekhuis Metaal & Kunststoffen

& S IE R B E S T R AT IN G

• Heel veel nieuwe kleuren en trends
• Volop ideeën voor uw woning en tuin
• Snelle levering
• Deskundig advies
• Kwaliteitsassortiment
• Aantrekkelijk geprijsd

OOTMARSUMSEWEG 42, ALBERGEN
T 0546-441385

WWW.DEPANNENLOODS.NL
INFO@DEPANNENLOODS.NL

Het is bijna weer zover, dan is de optocht in Albergen weer een
feit. En wel op 24 februari 2019 . Dat het elk jaar weer een groot
succes is zal iedereen beamen. Albergen staat die dag volop
in de schijnwerpers. En niet alleen door de mooie optocht met
de vele variaties die langskomen, maar mede door de wijken/
buurten die voor prachtige creaties zorgen. Dit zorgt voor nog
meer stemming en sfeer! Dus…bij deze de oproep; “Alles uit
de kast”. Niets moet, alles mag. Als blijk van waardering zullen
we net als voorgaande jaren weer ‘best versierde wijk’-prijzen
uitreiken. Honderdvijftig voor de eerste prijs, honderd euro voor
de tweede en vijftig voor de derde. Hier kun je met de buurt
vast iets leuks meedoen!

Wat te doen?

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

Bekendmaking

De actieve jury fietst tussen 10.00 uur en 11.00 uur langs de
opgegeven wijk/buurt en beoordeelt op creativiteit, uitstraling,
thema, enthousiasme en originaliteit. Na de optocht is de
bekendmaking en zullen de geldprijzen uitgereikt worden aan
de winnaars. Ook na te lezen in de eerstvolgende Op en Rond
de Essen.
Gooi alles uit de kast en maak er iets moois van en wie weet is
jouw wijk/buurt volgend jaar ‘Best Versierde Wijk’ van Albergen.
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Fortis in unum!
Carnaval en sponsoren. Twee woorden die op het
eerste oog helemaal niets met elkaar te maken lijken
te hebben. Niets blijkt echter minder waar. Wie de
herkomst van deze twee woorden op wil zoeken,
moet ver terug in de tijd. De vorige eeuw is veel te
vers, de middeleeuwen zijn nog niet eens halverwege de oorsprong. “In den beginne…” denkt u nu
misschien? Welnu, weliswaar ná dat begin, maar
nog ver voor de jaartelling begon bent u bij het juiste
punt beland. Beide woorden stammen namelijk uit
het Latijn. Carnaval is afgeleid van “carnem levare”
wat letterlijk vertaald “het weglaten van het vlees”
betekent ofwel het inluiden van de vastentijd. Sponsoren komt van het Latijnse “spondère” en dat laat
zich vertalen als “plechtig beloven”. Zo is de cirkel
weer rond en blijken Carnaval en sponsoren sinds
jaar en dag onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Ook anno 2018 zijn Carnaval en sponsoren een
onafscheidelijk duo. Zonder sponsoren geen Gala,
geen Optocht, geen Bokk’nblad, simpelweg geen
Carnaval. Die cirkel is echter ook rond. Zonder Carnavalsvierders die aan de sponsoren denken, ook
geen sponsoren meer. Hoe mooi zou het zijn als dit
gouden duo ook nog vele eeuwen mee gaat? Geweldig toch?
Spondère, niet zo maar beloven, maar zelfs plechtig beloven. Onze sponsoren maken het waar. De
Bökke heeft sponsoren in alle denkbare branches.
Als u nu plechtig belooft om aan onze sponsoren te
denken wanneer u een verzekering af wilt sluiten,
bestrating zoekt, een aannemer nodig hebt of wat
dan ook, is ook die cirkel weer rond.
Fortis in unum, samen sterk! Alaaf!

Tijd voor een nieuwe badkamer?
Wij ontzorgen u van A tot Z!

Elke 3e zon
dag
van de maa
nd
koopzonda
g van
12.00 tot
16.00 uur!

volg ons ook
op facebook!

Van Koersveldweg 8
7665 SG Albergen
T 0546 - 442095

Openingstijden
Ma
13.00 – 17.30 uur | Vrij
Di & Wo 09.30 – 17.30 uur | Za
Do
09.30 – 20.00 uur | Zo

WWW.OUDEGEERDINK.NL

Afspraken buiten openingstijden in overleg mogelijk

f
a
a
l
A

Hegeman Bouwgroep wenst
‘De Alberger Bökke’
een fantastische carnaval!
Bornerbroeksestraat 155
7601 BG Almelo
Boekeloseweg 123
7553 DM Hengelo
Marconistraat 1
8013 PK Zwolle
hegemanbouwgroep.nl

09.30 – 17.30 uur
09.00 – 16.00 uur
Gesloten

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

Hoofd Sponsoren
De Pannenloods
Morshuis zalencentrum

Bokk’n veur ’n lintje
Hagro Agri BV.
Bekhuis Spuitinrichting
Klumpers Installatie
Maurice Oude Geerdink Tegelzetbedrijf
Letteboer Autoservice Harbrinkhoek
Centrigo B.V.Almelo
Scholte Op Reimer Aannmersbedrijf
COOP Supermarkt
Marcel Schouten Kaashandel
The Pine Apple Meubelmakerij
Busscher Assurantiekantoor/Regiobank
Ter Mors Wonen
Carnavalskleding.nl
Berkhof optiek Albergen/Almelo

Lucas IT
Haarhuis Bouwbedrijf
Fraans Marie – Café Rest.
Coopshuys
Koopman
DITT
Dentallas Tandtechniek

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

Zeno Light
Ten Velde Poelier
Broekhuis Autodemontage bedrijf
Kemperink Bouwbedrijf/Houthandel
Theo Sonder
Tijhuis Partyservice
Combiglas Geesteren
Elshuis Kuikenbroederij
Bavo Opleidingen
Alberink Autobedrijf
Voortman Autobedrijf
Fotostudio Frank Visschedijk
Weusthuis Makelaaradij
Service station Rikmanspoel
TND Duurzaam

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

Veelzijdig én
gespecialis

TEGELWE

Traditioneel tegelzetbedrijf in
Kwaliteit in combinatie met ee
leveren en aanbrengen van te
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Herinneringen

ophalen met
De Sjikke Bökke

11 jaar

gekkigheid

& gezelligheid

Het is alweer 11 jaar geleden dat bij een select clubje
Albergse heren het idee ontstond een wagenbouwvereniging op te starten. En dat gebeurde. Het begin
van Carnavalsvereniging De Sjikke Bökke. Een mooi
moment om met enkele leden terug te blikken op de
afgelopen 11 jaar.

Dat er in die elf jaar veel veranderd is, dat is duidelijk. In 2007 werd de vereniging
opgericht door vijftien enthousiaste jongemannen. David Keemers: “Wij wilden gewoon graag een echte wagenbouwvereniging oprichten. Samen mooie
wagens bouwen, dat is altijd onze insteek geweest.” Koen Goossen vult aan:
“Je kunt niet genoeg verenigingen hebben in een dorp. Een andere vereniging
dwarsbomen is nooit ons idee geweest. Het draaide en draait echt om het bouwen van de wagens. Dat doen we elk jaar met heel veel plezier.”
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2010

2011

Mooie herinneringen

Je moet het samen doen

Als we het over de beginjaren van de vereniging hebben, komen de wildste verhalen op tafel. Hans Kemerink: “Het kon niet
gek genoeg.” De beruchte feestavonden bij Miets kunnen vele
lezers zich vast herinneren. Van veilingen met de gekste kavels tot bijzondere playbackshows, zoals gezegd, het kon niet
gek genoeg. David: “Die playbackshows waren altijd geweldig.
Van ACDC tot Meat Loaf en Normaal, al onze leden moesten
een act opvoeren. Tijdens het lied ‘Motorcrossen’ van Normaal
kwam er iemand met zijn crossmotor door het café. Het kon
allemaal. Hoewel, de kroegbaas destijds (Jaap) wist niet wat
hem overkwam…” Voor een andere feestavond strikten de
heren Henk Wijngaard voor een optreden. Koen: “Veel mensen waren er niet die avond, we stonden er met zo’n twintig
man van onze vereniging. Wat een feest.” Volgens de verhalen
kwam Henk Wijngaard te laat op zijn volgende feestje…”

De kracht van de vereniging? David: “We bepalen en doen alles samen, we proberen alle leden overal bij te betrekken.” Dat
houdt leden vast en zorgt ervoor dat ze vele vrije avonduren
in de wagenbouw steken. Nick oude Geerdink (Hoofd Wagenbouw): “Iedere avond zijn we hier zeker wel met 10 personen
bezig met de wagen. Dat is mooi, je moet het toch samen
doen.” David vult aan: “Maar ook als je er niet altijd kan zijn, is
dat niet erg, we maken daar geen problemen over. Als je met
een beschuldigende vinger naar elkaar gaat wijzen, houd je
geen leden over.” De heren willen ook even hun dank uitspreken naar alle vrouwelijke leden van de vereniging. Zij helpen
onder andere met het schilderen van de wagen, regelen alle
pakken en doen de schmink bij alle optochten. Ze lachen: “Als
wij dat zouden moeten doen…”

Trouwe leden
Deze gezellige beginjaren zorgden voor een mooi aantal trouwe leden. David: “Door die trouwe leden zijn we groter geworden. Zij waren allemaal bereid te investeren in De Sjikke Bökke
en dat was in het begin ook gewoon echt nodig. We hadden
niets.” Gedurende de jaren groeit de vereniging en anno 2018
telt de De Sjikke Bökke ongeveer 100 vaste leden. Zowel mannen als vrouwen. En dat is nog niet alles, de loopgroep bestaat
uit ongeveer 300 enthousiastelingen. Koen: “Groeien is nooit
ons doel geweest, maar het is wel hartstikke gaaf dat we nu
zo’n vereniging hebben staan.” Het blijft echter draaien om het
bouwen van de wagen. “We proberen ieder jaar een grotere
wagen te kopen en alles nog mooier en beter te maken.” Zo
bouwden ze dit jaar een nieuwe muziekwagen, de komende
jaren hopen ze nog meer van deze investeringen te kunnen
doen.

2014

Lastige tijden?
Tuurlijk, het was niet altijd rozengeur en maneschijn. Als ik ze
vraag naar wat mindere periodes noemen ze meteen de sluiting van Miets. Hans: “Miets was onze residentie, daar konden
we altijd terecht.” En dat de heren daar vele gezellige uurtjes
doorbrachten is duidelijk. Ook de jaren waarin de De Sjikke
Bökke geen vaste bouwplek had, waren lastig. Met hun ‘vaste
stek’ bij Kemperink (Beusman) zijn ze nu dan ook maar al te
blij. Hier bouwden ze twee jaar geleden een paardenmanege
om tot bouwhal. De hal is afgetimmerd, geïsoleerd en er is een
mooie kantine gemaakt. Kevin Weerink: “Het hele jaar kan hier
alles staan, dat is fijn.” Financieel was het ook niet altijd makkelijk. David: “Soms was het lastig om een gebruikte wagen
weer door te verkopen. Dan zit je daar toch mee.” Maar, vervolgt David lachend: “Wie verzoept niet, wie blieft altied net
driefn.” En dat komt ook zeker door alle sponsoren, benadrukken de heren. Koen: “Daar zijn we echt hartstikke blij mee. Ook
zij hebben ervoor gezorgd dat de vereniging zo kon groeien.”

2012

2013

Feest
Goed, terug naar het Carnaval. De planning voor het komende
jaar is alweer helemaal rond. Langeveen, Albergen, Kadoes,
de Verlichte Optocht in Tubbergen, Geesteren en de ‘gewone’
optocht in Tubbergen, De Sjikke Bökke is er bij. En, de heren
hebben er vertrouwen in dit jaar. David: “De wagenstoet is 50
meter lang en het gaat er super gaaf uitzien. Dit jaar doen we
echt mee voor de prijzen.” Vallen de heren na alle feestjes in
het welbekende ‘gat’? Nick: “Nee hoor. Ik ben even blij dat het
voorbij is, maar daarna wil je ook weer door. De hal opruimen,
een nieuwe wagen ophalen en weer rustig aan beginnen met
bouwen.” Houdt het ooit op? Nee. En dat vinden de heren volgens mij maar al te gezellig…

Toekomst?
David, tot slot: “We zijn heel gek met de familie Beusman, hopelijk kunnen we hier nog jaren blijven. Maar, we moeten wel
vooruitkijken. Wat als we hier weg moeten?” Meteen komt
er een wens voor de toekomst op tafel: een eigen hal. Koen:
“Mocht er grond vrijkomen op een industrieterrein, dan zijn
we erbij.” In de tussentijd hopen de heren dat de vereniging
blijft zoals ‘ie’ is. Koen: “Je kijkt vooruit, maar eigenlijk is alles
op dit moment gewoon goed. We hebben een mooie vereniging staan en blijven hopelijk nog vele jaren met elkaar wagens bouwen.” Want samen een mooie wagen bouwen, daar
blijft het bij De Sjikke Bökke om draaien. En om de gezelligheid.
Maar dat, weet ik zeker, zit bij deze vereniging helemaal goed…

2017

Heren van De Sjikke Bökke bedankt voor jullie gastvrijheid en
veel succes en plezier komend Carnavalsjaar!

2018
2015

2016

Onze Carnavalspastor
Bert Huitink
p r o at
begin niet door iedereen toegejuicht. Toen hij in de H. Pancratiusparochie kwam was zijn roem hem al vooruitgesneld
en werd hij al snel benaderd met de vraag of hij dat hier ook
wilde voortzetten. Inmiddels heeft hij al in vier kerkdorpen
de Carnavalsviering geleid. De uitdaging is om het een viering te laten zijn met respect maar ook met een ludiek karakter. Uiteraard verkleed met neus en op zijn eigen Carnavalsklompen. Bert showt trots een foto van deze bijzondere
klompen waarop de tekst ‘Carnavalspastor’ staat. Hij vertelt
dat dit idee kwam van een jongentje die hij een compliment
gaf over zijn eigen klompjes. Deze jeugdige klompdrager
reageerde met: “die moet jij ook aan doen met Carnaval!”

Bert Huitink is een man van woorden èn van daden. Dat
blijkt al snel als we met hem in gesprek zijn aan onze
borrelproattafel bij Morshuis. Kort daarvoor kwam hij
goed geluimd aangewandeld vanaf de kerk, waar hij net
de voorbereidingsbijeenkomst heeft gehad met de kinderen die het heilige vormsel gaan ontvangen. In zijn
volle agenda maakte hij toch graag een plek vrij voor dit
gesprek. Onder het genot van een heel toepasselijk bokbiertje zit onze gast al snel op de praatstoel. Aan verhaal
en visie bij hem geen gebrek.
Diaken Bert Huitink is tijdens de Carnavalperiode beter bekend als de Carnavalspastor, inclusief speciaal voor hem
gemaakte Carnavalsklompen. Een man met echte Twentse
roots, geboren in Lonneker. Na 23 jaar in verschillende functies in de gezondheidszorg te hebben gewerkt is hij nu al
weer 14 jaar pastor. Eerst in Losser en nu al jaren in de H.
Pancratiusparochie bestaande uit de Tubbergse kerkdorpen
en Vriezenveen.

Samenleving samenbrengen

Naast de Carnavalviering toont Bert zijn betrokkenheid door
zoveel mogelijk Carnavalsoptochten te bezoeken in de gemeente Tubbergen. Zo heeft hij een aardig beeld van wat
er leeft tijdens de Carnavalsperiode in de verschillende
kerkdorpen. Wat hij bijzonder mooi vindt in Albergen is dat
er altijd wordt gekozen voor een goed doel. Dit maakt het
een feest van de samenleving, voor de samenleving. De samenleving die zo belangrijk is voor Bert, die wordt samengebracht door Carnaval maar ook door de kerk. Een mooi
voorbeeld hiervan is de Top-2000 uitvoering die al voor de
3e keer wordt georganiseerd in onze Albergse kerk en die
ieder jaar een volle kerk oplevert, waarin geloof op een hedendaagse manier wordt beleefd en verbondenheid creëert.

Theologie

In zijn werk in de gezondheidszorg kwam hij er steeds meer
achter dat mensen naast de geboden medische, ook geestelijke zorg nodig hadden. Na lang wikken en wegen en na
goed overleg met zijn vrouw is hij uiteindelijk z’n hart gaan
volgen en ging theologie studeren. Dit vroeg veel van hem,
maar ook van zijn gezin. Naast de studie moest hij aanvankelijk ook zijn fulltime baan er naast blijven doen. Pas de
laatste 3 jaar van zijn studie ging hij part-time werken, omdat
hij het moest combineren met zijn stages.

Kerk en Carnaval hoeven elkaar zeker niet uit te sluiten blijkt
wel uit ons gesprek met diaken Bert Huitink. Een mooi gesprek met een gepassioneerd mens. Mensen die we als
gemeenschap moeten koesteren. En zoals het een echte
dorpskroeg betaamt worden we na afloop van het gesprek,
als Bert goed gestemd al weer op weg is naar een volgende
afspraak, door enkele stamgasten nieuwsgierig gevraagd
hoe het gesprek is verlopen. Voor ons een mooie gelegenheid om het positieve gesprek met hen te delen…

Werken met jeugd

Bert woont nu in Tubbergen, is getrouwd en is vader van een
zoon en een dochter, twintigers, die sinds vorig jaar beiden
de deur uit zijn. Hij lijkt zijn draai helemaal gevonden te hebben in de H. Pancratiusparochie getuige het enthousiastme
waarmee hij spreekt. Specifieke aandacht heeft hij voor het
werken met jeugd. Gepassioneerd vertelt hij over de jeugd
en hoe soms verrassende vragen worden gesteld over de
kerk en wat het geloof voor de jeugd kan betekenen. Bert
leidt sinds 3 jaar het jongerenpastoraat ‘Rock Solid’. Inmiddels is de groep gegroeid tot 30 enthousiaste jongeren.

Staan
tussen
de mensen

Ontmoetingen aangaan

Hij wil tussen de mensen staan en makkelijk aanspreekbaar
zijn in mooie, maar ook zeker in moeilijke tijden. Hij is er
van overtuigd dat je het geloof ook moet uitdragen door de
straat op te gaan, de ontmoeting met mensen aan te gaan.
De brug naar het Carnaval is hiermee gemakkelijk geslagen.
Carnaval wordt door Bert omschreven als het feest van de
samenleving, het feest dat mensen samenbrengt en zich
kenmerkt door een grote verbondenheid. Tien jaar geleden
is hij in Losser begonnen om kerk en Carnaval samen te
brengen door middel van een Carnavalsmis. Dat werd in het
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VRIJDAG
22 FEBRUARI
ZEGENING
EN PRESENTATIE
VAN ALBERGSE
WAGENS
Trots op jullie gebouwde wagen?
Kom naar de wagendoop en presentatie
van Albergse wagens! Aansluitend vindt er een
grandioze Carnavals Pre-Party plaats. Iedereen
is van harte welkom! Aanmelding van carnavalswagens kan via Café-Bierlokaal Morshuis.

LOCATIE Feesttent Noaberfeest
TIJD Vanaf 20:00 uur
Diaken Huitink
zegent op
ludieke wijze alle
Albergse wagens!

VOOR ALLE ALBERGSE WAGENS

“Ik vind
het juist
interessant
en leuk.”

Jonge politici uit Albergen
In gesprek met Ramses Lucas en Remy Eidhof

Is de politiek saai voor jongeren? Nee hoor! Sommigen zien het juist als een middel waarmee aandacht kan worden gevraagd voor diverse
onderwerpen in de dorpen. In ons Bokk’nlaand zijn er tenminste twee jongeren die interesse hebben in de politiek. Wij spreken Ramses
Lucas (Gemeentebelangen-VVD) en Remy Eidhof (CDA).

Ramses
Lucas
Ramses Lucas is 20 jaar. Zoon van Jules en
Inge Lucas-Breed. Hij komt uit een echt
‘Bokk’n-nest’, want zijn opa Gé Breed was
de eerste voorzitter van Carnavalsvereniging
De Alberger Bökke. Ramses: “Opa was diezelfde periode ook voorzitter van muzieken toneelvereniging Concordia. Omdat de
muziekvereniging tijdens de optocht in Oldenzaal moest spelen, werd de optocht in
Albergen een week eerder gehouden.” Dit
blijkt tot nu toe een grote succesformule te
zijn. Opa en oma en ook moeder Inge waren
ook actief bij de Gala-avonden van de Carnaval en vader Jules was lid van de Raad van
Elf. Zelf is Ramses geen echte Carnavalsvierder: “Maar na het kijken van de optocht ga
ik wel naar de tent bij Morshuis. Dit jaar kan
ik helaas geen Carnaval vieren want dan zit
ik in Londen, hier ga ik een half jaar stage
lopen in een hotel voor mijn studie Fasttrack
Hospitality Management aan het ROC.” Na
het afronden van deze studie wil Ramses nog
graag een HBO-vervolgstudie gaan volgen in
Leeuwarden.

Hij komt
uit een echt

“Bokk’n-Nest’
Druk baasje

Heeft hij naast zijn studie nog tijd voor hobby’s? Zeker. Hij is vlagger bij het zesde elftal
van De Tukkers en op zaterdagen fluit hij
soms wedstrijden bij de jeugd. Ramses is ook
al een zzp’er, je kunt hem inhuren als kok.
Bij diverse feesten en partijen verzorgt hij dan
een heerlijke warme hap. Op zaterdagen en
in de vakantie heeft hij ervaring opgedaan

bij diverse horecagelegenheden. Daarnaast
werkt hij ook op school als begeleider in de
twee restaurants en in de brasserie. Voor zijn
grote passie, de politiek, maakt hij gewoon
tijd vrij.
Op de basisschool was Ramses al geïnteresseerd in geschiedenis en politiek. Toen hij 14
jaar was, zag zijn vader Jules dat er een politiek project gestart werd. Tijdens de schoolvakanties heeft Ramses zich toen ingezet om
de politiek dichter bij de jeugd te brengen.
Een jaar of twee geleden heeft Ramses zich
aangemeld bij de landelijke VVD. Hierna
volgde een bericht van Tom Vleerbos: of
Ramses het leuk zou vinden om mee te gaan
tijdens een bedrijfsbezoek. “Dat was een half
jaar voor de gemeenteverkiezingen. Toen
hebben ze mij ook gevraagd of ik actiever
zou willen zijn binnen de gemeente. Ik ben
toen benoemd als commissielid bij de Gemeentebelangen/VVD.”

Laagdrempeliger

“Sommige mensen vinden de politiek saai,
maar ik vind het juist interessant en leuk. De
gemeentepolitiek is officieel, maar ook laagdrempeliger dan de landelijke politiek, dus
ik kan er ook nog veel van leren.” Ramses
is nu anderhalf jaar actief in onze gemeente
en was ook bij de verkiezingen aanwezig. Hij
heeft dit als zeer positief ervaren. Met een
mobiel stembureau zijn ze onder andere naar
Geesteren, Manderveen en naar de Eeshof
geweest. Zo konden de ouderen die slecht ter
been zijn ook hun stem uitbrengen. Volgens
Ramses geef je een stem aan iemand die je
vertrouwt. Die persoon zal dan een vertegenwoordiger moeten zijn voor de stemmer.
We hopen dat Ramses ons dorp over een paar
jaar kan vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Allereerst moet hij natuurlijk zijn studie
afronden en we wensen hem daarbij veel succes. Met die politieke carrière gaat het vast
wel goedkomen!

Je geeft
een stem
aan
iemand
die je

vertrouwt

“Ik wil me
100%
inzetten”

Remy
Eidhof
Remy Eidhof is 25 jaar en woont samen met
Bart oude Middendorp aan de Tunneloven in
Albergen. Ze is de dochter van Ineke en Ben
en is geboren en getogen in ons mooie dorp.
Ze weet bijna alles van het Carnaval, want ze
is bijna vier jaar voorzitster geweest van de
jeugdcarnavalsvereniging De Bokk’nhörnkes. Haar vriend Bart is lid van de Raad van
Elf van De Alberger Bökke, maar hij wil zijn
‘steek’ doorgeven aan een opvolger.
Remy is momenteel werkzaam als makelaar
bij Weusthuis Makelaardij bij de vestiging in
Oldenzaal. Na twee HBO-studies is ze nu opnieuw begonnen aan een studie. Daarnaast
handbalt ze bij de Tukkers Dames 1, waarmee ze dit seizoen kampioen hopen te worden. Er wordt twee keer per week getraind
en op zaterdag gaat het team op pad door
Noord-Nederland, omdat ze in de landelijke
divisie handballen. “We hebben een heel leuk
team.” Lachend voegt ze er aan toe: “En ik
heb de woensdagavond en de zondag nog
vrij.” Wat een druk leven!

Gemeentepolitiek

Geen wonder dat de politiek nu voor haar op
een laag pitje staat. In 2014 was ze nét klaar
met haar studie en heeft ze voor het eerst
meegedaan aan de verkiezingen. Tijdens
haar studietijd had Remy diverse baantjes. Ze
stond onder andere bij Café Morshuis achter
de bar waarbij het Walter Lansink opviel dat
ze zo gemakkelijk contact maakte. Hij zei
toen tegen Remy dat ze heel geschikt voor de
gemeentepolitiek zou zijn. Door alle mooie
verhalen en de krantenknipsels van Walter
werd Remy heel enthousiast. Walter bracht
haar vervolgens in contact met Roy de Witte
van het CDA.

Voorkeursstemmen

De eerste verkiezingen waren een mooie
belevenis. In een treintje gingen ze langs alle
kiesgelegenheden in de dorpen. Remy had
in die tijd veel contact met Wim Weerink,
die ook voor het eerst op de CDA-lijst stond.
Wim begeleidde haar goed, bracht rust en ze
kon fijn met hem bijpraten over de diverse
vergaderingen. Na de verkiezing, waarbij
ze heel veel voorkeurstemmen uit Albergen
kreeg, werd Remy beëdigd als commissielid
Ruimte en Economie. Tot eind 2014 heeft ze
hier een bijzonder leuke en leerzame tijd gehad, maar door haar studie en werk kon ze
zich niet optimaal inzetten voor de gemeentepolitiek.

Een gevarieerd
gezelschap

Graag had ze de jeugd uit Albergen willen
vertegenwoordigen in het CDA. “Je kunt in
een gemeenteraad aandacht vragen voor
diverse onderwerpen en hier invloed op uitoefenen. Zo was er Jasper oude Vrielink als
CDA-jongere die aandacht schonk aan de
busverbindingen voor de schooljeugd. Of
Walter Lansink die als 25-jarige er in de gemeenteraad voor zorgde dat de jeugd zich in
kon schrijven voor een bouwkavel. Dat is nu
één van de redenen dat er zoveel jeugd in Albergen is blijven wonen.”
Remy vindt het CDA een gevarieerd gezelschap. Men is altijd open en eerlijk en de
belangenbehartiging is goed. Het CDA geeft
een goede weergave van de samenleving in
de gemeente Tubbergen. Eigenlijk is ze maar
een half jaar echt actief geweest in de politiek, maar door tijdgebrek heeft ze toch afscheid genomen. In 2018 heeft ze weer meegedaan aan de verkiezingen en toen kreeg ze
opnieuw veel voorkeurstemmen, wat voor
haar een positieve verrassing was. Ze hoopt
dat ze over vier jaar weer op de CDA-lijst
kan komen, dan zit haar studie Master Register Taxateur er op. Ze is inmiddels al wel
gevraagd om bestuurslid te worden van het
CDA. Hier denkt Remy op dit moment over
na, omdat ze nu niet zoals vroeger overal ‘ja’
op wil zeggen. “Ik wil me ergens namelijk
100% voor inzetten.”
We hopen van harte dat de Albergenaren bij
de volgende verkiezing deze actieve, vrolijke
en goedlachse dame kunnen spotten op de
verkiezingslijst. Als ze dan in de gemeenteraad komt, dan kan ze vast meedoen met een
‘stukje’ op het Gemeentegala!

“Je kunt in een
gemeenteraad aandacht
vragen voor diverse
onderwerpen en hier
invloed op uitoefenen. “
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Nieuwbouw
Verbouw
Onderhoud
Utiliteitsbouw
Wilt u meer informatie? Kijk dan op wesselinkalbergen.nl
of koms langs voor een kennismakingsgesprek.
www.wesselinkalbergen.nl

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

OPEN
voor feest!

Veelzijdig in
deuroplossingen
Albo deuren wenst jullie
een fijne carnaval

albodeuren.nl

Houd je van het lezen van een goed boek, maar wil je ze
niet allemaal zelf aanschaffen? En heb je geen tijd of zin
om naar de bibliotheek in een andere plaats te gaan? Dan
hebben wij goed nieuws, je hoeft het dorp niet meer uit!
Voor degenen die dit nog niet wisten: sinds medio 2017
heeft Albergen de Buurtbieb in het Cultuurhoes aan de Hobergenstraat. Deze Buurtbied wordt volledig gerund door
vrijwilligers.
Voor 5 euro per jaar word je donateur en kun je voor het
hele gezin boeken lenen. De collectie wordt regelmatig

aangevuld met de nieuwste boeken en is voor jong tot oud.
Ook grootletterboeken zijn aanwezig. Om boeken te kunnen lenen hoef je geen lid te zijn van de Bibliotheek Tubbergen.
Ben je dat wel? Dat kun je daar online je boeken bestellen en via de haal- en brengservice naar de Buurtbieb in
Albergen laten brengen. Wil je hier gebruik van maken
maar weet je niet hoe dit werkt? We helpen je graag in de
Buurtbieb! Kom gezellig eens langs, ook met kinderen, om
alles te bekijken. We leggen je graag alles uit. Zou je wel
als vrijwilliger bij ons aan de slag willen? Ook dan ben je
uiteraard van harte welkom!
Openingstijden Buurtbieb: dinsdag 19.00 – 20.00 uur en
woensdag t/m zaterdag 09.30 – 12.30 uur.

In
polonaise
naar
In polonaise naar
Kachelhuis
Keemers
Kachelhuis Keemers

In polonaise naar
Kachelhuis Keemers

Dealer van alle gerenommeerde merken!

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

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

Zou je al maanden voor het Bokk’nblad op de mat valt willen
weten welke onderwerpen aan bod komen? Dan bieden wij je een
geweldige kans: meld je aan als schrijver of corrector en je krijgt
een behoorlijke inkijk nog voor het blad de drukpers opgaat. Het
Bokk’nblad is namelijk op zoek naar nieuwe schrijvers
en correctoren. En nu niet denken dat kan niet waar zijn, deze
editie puilde ook weer uit, net als die daarvoor en daarvoor en…..
Geen gekke gedachte hoor, maar een aantal van onze vaste waardes kiest voor de verrassing op de mat en stopt met schrijven.
Neem van ons aan dat die stap enger is dan toetreden tot het illustere gezelschap van schrijvers en correctoren. Het enige
wat we daarvoor vragen is een vlotte pen en/of gedegen Nederlands. Beschik je daar niet over dan is er nog een escape, aj’
onmeunig good Twents kunt schriev’n maj ok met doon!
Interesse: mail naar……

marga@foto-visschedijk.nl

BB - 59

De beveiligers van de
Volksfeesten Albergen

Waar de Volksfeestencommissie de
afgelopen jaren meermalen van kleur
is verschoten en van donkerblauw
via aquablauw nu in het paars gehuld
gaat, is er een harde kern die steevast
een rood hemd aantrekt en dat terwijl
het hart van hun nestor in het zwart/
wit klopt. We hebben het over de beveiliging, of liever de Evenementen
Beveiliging Albergen, kortweg EBA.
Tijd voor een diepte interview met de
voormannen van de beveiliging: Hennie Paus en zijn rechterhand Jos Eidhof.
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Van schets tot
oplevering

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

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

Gewoon goed

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

De EBA zag het licht in 2004. De gemeente legde indertijd
de eis op om professionele beveiliging in te zetten tijdens
de Volksfeesten. Aangezien de gemiddelde professionele
en onbekende beveiliger nu niet direct een positieve bijdrage aan de feestvreugde leverde, ging men op zoek naar andere mogelijkheden. Burgemeester Mervyn Stegers kreeg
daar lucht van en mede daardoor werd het spoor gevonden
om zelf vrijwilligers op te gaan leiden. Hennie wist al ras
een groep van 20 mensen bij elkaar te krijgen en gefinancierd met subsidiegeld begonnen zij aan hun cursus. Dat
was bepaald geen sinecure. Van de deelnemers werd wapen- en wetkennis verwacht. Serieus studeren dus. Uit de
overlevering blijkt dat er zelfs in het vliegtuig naar Azië gestudeerd werd. “Gelukkig was het niet alleen maar theorie,
maar mochten we ook met de bus op stap” aldus Hennie.
“Taxi Wesselink bracht ons niet alleen naar de lessen, maar
ook naar onze stageadressen. Op de terugweg werd steevast voor een lekker koud pilsje gezorgd en zo bouwden
wij ons feestje na een feestje. Dat was zo gezellig dat één
van de cursisten alleen nog maar verder weg in het land op
stage wilde. Dat kwam ten goede aan de netto dranktijd.”

Bukken!

Tijdens de stages werd ook het westen van het land aangedaan. “Heel leerzaam om buiten de dorpsgrenzen te kijken” aldus Jos. Op verjaardagen doen de verhalen over de
Koninginnenacht in Den Haag het nog altijd goed, maar
desondanks kan dat niet in de schaduw staan van Caribbean Carnaval in Rotterdam. Ook daar werd stage gelopen
door de EBA’s. “Op een gegeven moment hoor ik een politieman hard roepen ‘bukken!!’” Bleek dat er gewoon over
ons hoofd geschoten werd. We hebben daar van 1 uur in de
middag tot 1 uur in de nacht een dienst gedraaid en hoorden de volgende dag dat er na ons vertrek iemand is doodgeschoten. Dan krab je je toch een keer achter de oren.”
Louter vrijwilligers
Uiteindelijk werden de diploma’s gehaald en uitgereikt door de burgemeester en toenmalig wethouder,
anno nu voorzitter van de Volksfeesten Henny Oude
Geerdink. “We waren niet alleen de eersten in de gemeente Tubbergen, maar zelfs de eerste organisatie
in Nederland die uit louter vrijwilligers bestond. Dat is
tot op de dag van vandaag zo”, zegt Hennie vol trots.
Jos vervolgt: “In Albergen gaat het er een stuk rustiger
aan toe dan in het westen, we merken daarnaast ook dat
de agressie de afgelopen jaren is afgenomen. Een paar
jaar terug had je beruchte groepen uit meerdere dorpen. Die tijd is voorbij. Toch zag je ook toen dat we veel
in de kiem konden smoren omdat we de mensen kennen.” Doorvragend horen we toch ook een wildwest-verhaal uit Albergen. Een aantal jaren geleden was er een
groep ‘feestgangers’ die vertrekkende bezoekers opwachtte met boksbeugels. Dat heeft geleid tot een klopjacht en met succes. Op voorspraak van de EBA’s is de
groep door een arrestatieteam van de politie uit een pand
gehaald. “Af en toe moet er ook wat gebeuren, maar je
hoopt natuurlijk steeds op een goed verlopen evenement”.

Verbindende factor
“In saamhorigheid zit onze kracht. Bezoekers kennen ons.
We spreken ze aan en kunnen de boel sussen” zegt Hennie “Zo staan we ook bij de politie te boek. Ik zei jaren
geleden vroeg in de avond tegen een bezoekend agent dat
hij om 11 uur terug kon komen voor een kop koffie en een
broodje kroket. Wat denk je? Staan er om die tijd ineens
5 politieauto’s op het terrein. Dat zegt wel wat.” Jos vult
aan: “Die saamhorigheid is voor een overgroot deel de verdienste van Hennie. Hij is een echt mensenmens en absoluut de verbindende factor binnen de groep.” Hennie wordt
wat ongemakkelijk van dat compliment en vertelt dat hij
het mooi vindt om te zien dat de groep ook jonge aanwas
krijgt. “We kunnen altijd mensen gebruiken. Je moet het
leuk vinden om het feest van een andere kant mee te maken. Geloof me, je ziet aan die kant veel en dat is minstens
zo leuk als zelf hossen in de tent.” Hennie herinnert zich
een anekdote: “Eén van onze bezoekers beklaagde zich bij
de catering op maandagavond en vond dat hij wel korting
mocht krijgen omdat hij daar flink wat had uitgegeven. De
man achter de kraam maakt een broodje shoarma klaar en
voordat hij dat uitserveert neemt hij er zelf een flinke hap
van om er aan toe te voegen ‘hier he’j oe korting’. Dat gezicht van die bezoeker staat me nog helder voor de geest.”
De rooi’n
De interviewers proberen wat los te weken over al dan niet
buitenechtelijke escapades, maar daar doen de heren geen
boekje over open, sterker nog het wordt door ze genegeerd
en ze beginnen over het Carnaval en vertellen dat ze beiden trots zijn op het Carnaval in het Bokk’nlaand en vaste
toeschouwers van de optocht zijn. De MegaCarnavalsparty is een maatje te groot, maar de beveiliging tijdens het
“Noaberfeest” is steevast in handen van de EBA’s. Daarnaast zijn ‘de rooi’n’ zoals ze binnen de Volksfeesten genoemd worden, ook te vinden bij onder meer Paaspop en de
Solexrace. En al gaan ze nergens voorop in de polonaise en
staan ze evenmin in de spotlights, zonder EBA’s geen feest!
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Zolang er geen
tweede op komst
is, blijft die zolder
van mij
Verrassende verzamelingen
Iedereen heeft wel eens dingen verzameld: van bijzondere postzegels tot tuinkabouters. Meestal houdt deze verzamelwoede ook
wel weer een keer op. Dat is echter niet het geval bij de volgende
twee Albergenaren. Wij bezochten ze en vroegen ze naar hun verzameldrang.

Benno Oude Nijhuis
Verzamelt: voetbalspullen
Als we aan de Vlamoven de voetbalverzameling van Benno Oude Nijhuis willen bewonderen, moeten we eerst twee verdiepingen omhoog.
En dat is misschien maar beter ook. “Ik zeg er niks over”, klinkt het
vanuit de woonkamer als Benno maar wat graag zijn ‘mancave’ wil
showen. Benno haast zich naar boven. “Snel, nu het nog kan, voordat
de kleine naar bed gaat.” De kleine die overigens zelf ook geregeld
een kijkje neemt bij papa’s verzameling. “Sep vindt het prachtig. Ik
denk niet dat hij altijd in de gaten heeft wat ik aan het doen ben, maar
er wordt geregeld een balletje getrapt op zolder. Linda heeft er niks
mee. Die verklaart mij voor gek.”

Shirt met emotionele waarde

Eenmaal boven aangekomen blijkt het inderdaad iets verder te gaan
dan wat shirtjes en handtekeningen. Er staan schoenen, boeken, tientallen foto’s en gedragen wedstrijdshirts. Een museum kun je het nog
net niet noemen, maar de verzameling voetbalspullen die Benno door
de jaren heen heeft weten te bemachtigen vormen een belangrijk onderdeel van zijn leven. “Ik denk wel eens na over wat ik mee zou
nemen als ons huis zou afbranden.” Over het antwoord op die vraag
hoeft hij niet lang na te denken. “Dan ga ik denk ik voor het shirt van
Samuel Armenteros, oud-spits van Heracles Almelo. Het is een shirt
met veel emotionele waarde. Armenteros kon ik goed mee. Ik haalde
het shirt bij hem thuis op.”

Serieuze bezigheid

Armenteros is niet de enige speler waarmee hij een band opbouwde.
“Spelers gaan je herkennen, weten dat je een verzamelaar bent.” Voor
Benno begon het hele circus toen hij een jaar of achttien was. Na
eerst wat voetbalplaatjes te hebben verzameld, maakte hij er al snel
een serieuze bezigheid van. Hoe serieus? Nou, Benno hoefde bijvoorbeeld niet twee keer na te denken toen hij vorig jaar zomer hoorde

dat legende Diego Armando Maradona, volgens velen de beste voetballer aller tijden, in het Brabantse Mierlo was. Maradona voor een
trainingskamp in Noord-Brabant. Daar moet ik bij zijn, dacht Benno.
En zo geschiedde. Wekker op 05.30 uur en stipt om 06.00 uur zat
Benno in zijn auto naar Mierlo, onder de rook van Helmond. “Om negen uur kwam ik daar aan. Een gigantische rij voor het hotel waar hij
verbleef. En achteraan in de rij stonden drie Duitsers.” Benno bedacht
zich geen moment. Wurmde zich langs de Duitsers door de menigte
om vervolgens in de lobby van het hotel een kopje koffie te bestellen.
“Zo’n kans krijg je één keer in je leven. Ik bestelde een kopje koffie,
had mijn camera bij mij en wachtte rustig tot hij in de hal van het hotel
kwam.” Uiteindelijk lukt het Benno, stijf van de zenuwen, om op de
foto te gaan met Maradona. “En dat terwijl die Duitsers al drie dagen
voor de deur stonden. Niemand geloofde het toen ik buiten kwam,
maar ik had een foto.”

Grote held

Zo mooi als het in Noord-Brabant ging, zo moeizaam was zijn eerste
ontmoeting met Marco van Basten. In zijn tijd als trainer van SC Heerenveen besloot Benno met de auto af te reizen naar Friesland. “Van
Basten was vroeger mijn grote held”, vertelt Benno trots. “Hij stond
bovenaan mijn lijstje van mensen met wie ik op de foto wilde. En het
lukte mij om een foto te krijgen met Van Basten, alleen kwam ik er op
de terugweg achter dat de foto niet goed was gelukt.” De frustratie zit
er nog altijd in. “Je moet natuurlijk wel iemand hebben die die foto
maakt. Maar sommige mensen kunnen echt geen foto’s maken. De
volgende dag ben ik daarom maar weer naar Heerenveen gereden. Zo
ben ik voor een foto met Robin van Persie ook twee keer naar Rotterdam gereden.”

Strategie

Nee, het verzamelen van voetbalspullen gaat niet altijd over rozen.
Benno laat er zelfs een hele strategie op na. Niet te veel opdringen,
niet op plekken gaan staan waar iedereen komt en met een goed verhaal op de proppen komen. Een vereiste: de kleding moet gedragen
zijn. “Anders hoef ik ze niet. Ik ga geen shirt in de winkel kopen en
er vervolgens een handtekening op laten zetten.” Een gedragen wedstrijdshirt van Ajax ontbreekt nog aan de collectie. En de zolder? “Zo
lang er geen tweede op komst is, blijft die zolder van mij.”
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Cactussen verzamelen
een serieuze hobby

Tara Bats
Verzamelt: cactussen
(en sneeuwbollen)

Begin jaren tachtig was er Meneer Kaktus, een beroemde kindervriend van televisie, populair met De Grote Meneer Kaktus Show. In
Albergen hebben we Mevrouw Kaktus, want wie aan De Dijnsel 11
de slaapkamer binnenwandelt van Tara Bats zal zich verbazen over
haar verzameling cactussen. Cactussen verzamelen blijkt een serieuze
hobby te zijn, met verzamelaars die gps-coördinaten uitwisselen van
zeldzame exemplaren over de hele wereld, een cactusvereniging en
eigen landelijke en regionale tijdschriften. Zo ver gaat het bij Tara
niet.

Spullen uit alle hoeken en gaten

Voor Tara ontstond de liefde voor de cactus toen de familie Bats ruim
een jaar geleden verhuisde. De Dijnsel 7 werd ingeruild voor De Dijnsel 11 en dus moest er ook een nieuwe slaapkamer komen voor de
kinderen. Tara: “Mijn slaapkamer was eerst roze met blauw, maar dat
vond ik niet mooi, ik heb een afschuw voor roze. Ik vond groen een
mooie kleur, dus besloot de kamer groen te schilderen.” Toen moeder
Debby vervolgens met het idee kwam om de kamer in te richten in de
stijl van cactussen, was haar dochter gelijk om. Niet alleen krijgt ze
inmiddels uit alle hoeken en gaten spullen aangereikt, ook hield ze in
groep 7 haar spreekbeurt over cactussen. “Dat ging niet zo goed. Ik
was heel zenuwachtig en had te weinig spullen bij mij. Maar gelukkig
mocht ik hem nog een keer doen, toen over Los Angeles, en dat ging
gelukkig wel goed.” Op het bureau staat een cactuslamp, cactuskaarsen en ook heeft Tara een sausbakje in de vorm van een cactus. “Die
komt uit een restaurant waar we hebben gegeten. Die vond ik zo mooi
dat ik vroeg of ik hem mocht hebben.”
Het is een verzameling waar je niet dagelijks over hoort, weet ook
Tara. “Voor mij begint het langzamerhand normaal te worden dat ik
dingen van cactussen leuk vind en spaar. Voor anderen is het denk
ik wel een bijzondere verzameling.” Klasgenootjes en vriendinnetjes
bijvoorbeeld die bij de familie Bats over de vloer komen. “De meeste
vriendinnetjes weten wel dat ik cactussen verzamel. Die vinden het
grappig dat mijn hele kamer versierd is.”

Bijzonder exemplaar

Als Tara gevraagd wordt naar haar favoriete cactus hoeft ze niet lang
na te denken. Direct gaat haar blik naar de plank met sneeuwbollen.
Want ja, ook daar heeft ze er een heleboel van staan. Zo’n dertig stuks
in totaal. Ze pakt een sneeuwbol met daarin een cactus. Hoe kan het
ook anders. Maar het verhaal erachter is misschien nog wel mooier.
“Deze heb ik vorig jaar gekregen van tante Kim”, licht Tara het bijzondere exemplaar toe. “Tante Kim is drie jaar geleden verhuisd naar
Amerika omdat ze daar een goede baan kon krijgen. Toen ze vorig
jaar met kerst terugkeerde in Nederland bracht ze deze mee. Daar ben
ik nog steeds heel blij mee.”
Debby, die het verhaal van haar dochter vanaf de bedrand aandachtig
aanhoort, vult aan: “Het verhaal werd nog mooier toen ze er niet mee
door de douane kwam. Ze mocht geen vloeistof in haar handbagage
vervoeren en daar had ze niet aan gedacht. Alle moeite gedaan om een
unieke sneeuwbol mét cactus te krijgen, werd ze staande gehouden.
Uiteindelijk kon ze uitleggen waar het voor was en kreeg ze hem toch
mee nadat hij verzegeld werd.”
Wat nog ontbreekt aan de bijzondere verzameling is een levende cactus, maar als het aan Tara ligt komt daar snel verandering in. “Daar
op de vensterbank heb ik al een plekje vrijgemaakt. Hoe groter die is,
hoe mooier. Mensen die een cactus thuis hebben mogen hem gerust
langsbrengen. Ja, echt”, besluit ze met een lach.

Tel. 0546-441719
info@klumpersinstallatie.nl

www.klumpersinstallatie.nl

JITZE

VEENSTRA

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

Ma: 09.00 - 12.30 en 13.30 - 17.30
Di: Gesloten
Wo: 09.00 - 12.30 en 13.30 - 17.30
Do: Gesloten
Vr: 09.00 - 12.30 en 13.30 - 17.30
Za: 09.00 tot 12.00

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

Tel: 06 384 956 80

bezoek onze showroom!
bezoek onze showroom!

www.lentifa.nl
Lenferink
Albergen
Lenferink

Trappen
Deuren
Kozijnen
Albergen
Diekersweg 9 a
7665 VB ALBERGEN

Tel. 0546-441568
Fax 0546-442076

www.lentifa.nl
info@lentifa.nl

Diekersweg 9 a
7665 VB ALBERGEN

Tel. 0546-441568
Fax 0546-442076

www.lentifa.nl
info@lentifa.nl

Trappen - Deuren - Kozijnen

Om nader kennis te maken
met de wijkagent van het
Bokk’nlaand zet mijn fiets koers
richting Tubbig alwaar ik op het
zogenaamde politiesteunpunt
een stevige handdruk krijg van
een man. Zijn signalement:
circa 1.95 meter lang, open
en vriendelijk gezicht, snor,
enigszins golvend haar in
peper, en zoutkleur, keurig
gekleed in politie-uniform. Zijn
verschijning dwingt direct een
natuurlijk respect af, terwijl je
ook in een split second in de
gaten hebt dat je hier met een
vriendelijke, rustige man te
maken hebt, luisterend naar de
naam Harry Zwiers.

Signalement van een wijkagent:

een straathond in uniform

Harry werd 60 jaar geleden zo’n 25 kilometer ten
zuidwesten van het Bokk’nlaand geboren, om precies
te zijn in Goor. In diezelfde plaats leerde hij ook zijn
echtgenote kennen met wie hij tussen de Knoll’ntrekkers
ging wonen. Samen kregen zij een zoon en een dochter en
zijn ze sinds september grootouders van kleinzoon Sam,
of liever gezegd de oertrotse opa en oma want de grijns bij
die mededeling past bijna niet op Harry’s gezicht.

Machtig mooi werk
Harry is een plichtsgetrouwe diender, geschoold op de degelijke
leest van de Apeldoornse politieschool. Ooit gestart bij de
Marechaussee, maar al snel overgestapt naar de toenmalige
Rijkspolitie met als standplaats Weerselo. Inmiddels staan
er meer dan 40 dienstjaren achter zijn naam, waarvan zo’n
beetje de helft als wijkagent. Tot 2013 vervulde Harry die
rol in Weerselo. Als gevolg van het roulatiebeleid binnen de
politie werd Harry de opvolger van Dick Koller en zo niet alleen
de wijkagent van Albergen, maar ook van de buurtdorpen
Fleringen, Mariaparochie en Harbrinkhoek en niet te vergeten
het bijbehorende buitengebied.
Desgevraagd laat Harry weten dat hem dat prima bevalt: “Ik
ben één van de langstzittende wijkagenten. Ik vind het machtig
mooi werk dat me nog alle dagen veel voldoening geeft. Je kunt
echt wat betekenen voor de inwoners en bent betrokken bij
allerlei zaken. Voor een buitenstaander soms klein, maar van
wezenlijk belang voor degenen die het aangaat. Als je dat mee
in goede banen kunt leiden, is dat meer dan fijn. Bovendien ben
je als wijkagent weinig met papierwerk bezig, maar veelal op
straat aan het werk. Dat past bij mij, ik ben een echt politiedier
of zeg maar gerust een straathond in uniform.”

Hulpverlener met politiepet
Volgens Harry zijn er binnen de uniformdienst twee soorten
politiemensen, de ‘op je buikpolitie’ en de ‘hulpverleners’. Ter
verduidelijking zegt Harry: “Op je buik, roept een politieman
bij een stevige aanhouding. Dat zijn de boevenvangers. De
wijkagenten zijn veel meer hulpverleners die bijvoorbeeld
bemiddelen bij burenruzies, maar ook meedenken met de
organisatoren van evenementen. Weliswaar altijd met een
politiepet op, maar in een hele andere rol, ondersteunend
aan die organisatie. In die rol schiet je als het ware vóór het
evenement de beren op de weg neer. Dat vind ik geweldig”.
Harry vertelt dat je binnen de politie veelal ziet dat agenten
aanvankelijk in de eerste categorie vallen en met het klimmen
van de jaren steeds meer richting de tweede categorie gaan.
“Dat komt zeker niet alleen omdat je conditie minder wordt, de
behoefte aan sensatie wordt ook minder en als hulpverlener
kun je veel betekenen en levenservaring helpt daarbij.” Volgens

Harry zijn er binnen alle groepen waarin mensen samen leven,
werken, hun hobby’s uitoefenen of wat dan ook culturen. “Die
culturen verschillen natuurlijk wel, maar in ieder subcultuur
heb je leiders en volgers. Ik vind dat niet alleen mooi om te
zien, maar als je er handig mee omgaat helpt je dat in je werk.
Stem je met de leider van een groep af, dan volgt de rest.”
Harry zegt dat dit ook voor de Alberger Bökke geldt. “Ik heb
veel waardering voor wat die vereniging neer heeft gezet in
Albergen. Ik heb het in de loop van de jaren groter zien worden
en in dat proces heb ik me weleens achter mijn oren gekrabd
en me afgevraagd ‘kan dat wel?’. Achteromkijkend kan ik daar
‘ja’ op zeggen.” Gevraagd naar hoe dat kan zegt Harry over de
organisatie: “Men staat open voor ideeën en bovenal durft men
te leren.”

Het Carnavalsgen
Waar een Carnavalsvierder zich verkleedt en toch minstens
iedere paar jaar een andere outfit aanschaft, draagt Harry
al jaren hetzelfde kostuum tijdens de optocht. Zo lang hij bij
de politie werkt, gaat hij dat weekend gekleed in uniform en
beleeft hij op die manier het Carnaval. “Je zult mij nooit privé
Carnaval zien vieren, het feest is me te massaal, maar dat wil
zeker niet zeggen dat ik er niet van geniet, integendeel”, zegt
Harry, om eraan toe te voegen “Mijn kinderen daarentegen
hebben wél het Carnavalsgen, maar als je mij vraagt waar ik
liever uitga dan is het een lekker gezellig bruin café met zand en
doppinda’s op de vloer.” Ook buiten diensttijd mijdt Harry het
Carnaval niet, dit getuigt van het feit dat hij acte de présence
gaf toen zijn buurman Prins werd. “Dat doe je gewoon, we zijn
noabers en dan is het geen verplichting, maar is het leuk.”
Voor de Carnavalsvierders heeft Harry een tip: “Houd het veilig
en gezond, dan komt het plezier vanzelf.” Na die opmerking
krab ik me op mijn beurt achter mijn oren… vertaal die slogan
in het Twents en je hebt een prima lijfspreuk voor een Prins
Carnaval. Hebben ze niet alleen in Engeland een Prins Harry…
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Uw totaalinstallateur met
persoonlijke service voor nieuw- en
verbouw van uw woning!
CREATIEF IN INSTALLATIES

Marco Vennegoor
Albergen / www.mvdesignintechniek.nl

Dit is een kreet die waarschijnlijk iedereen wel kent. Maar
misschien wist je nog niet dat de Stichting AED Albergen
20 AED-apparaten in beheer heeft, waarmee ook jouw leven of het leven van een van je dierbaren gered kan worden. 80 Procent van de reanimaties vindt namelijk thuis
plaats. Een hartstilstand kan iedereen overkomen! Door de
jaarlijkse bijdragen van de bewoners van Albergen en de
Rabobank Clubkas Campagne is het gelukkig mogelijk om

het aantal AED’s in Albergen op peil te houden. Maar, een
AED apparaat moet door mensen bediend worden en kan
alleen niets!
De overlevingskans is het grootst wanneer binnen 6 minuten de juiste hulp is gestart! Om dit te kunnen realiseren
zijn veel gecertificeerde vrijwilligers nodig. Ook in Albergen hebben wij nog meer mensen, jong en oud, nodig die
bereid zijn een Reanimatiecursus met AED-bediening te
volgen. Ben jij BHV-er? EHBO-er? Heb je al een reanimatiecertificaat? Meld je nu aan als burgerhulpverlener via www.
hartslagnu.nl Wil je informatie over de reanimatiecursussen of over het werk van onze Stichting? Of heb je hulp
nodig bij het aanmelden op www.hartslagnu.nl? Stuur dan
een e-mail naar info@aed-albergen.nl
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Uw huid,
onze (na)zorg.
Kijk voor meer informatie op
onze website www.ingevanderaa.nl

Vestiging Albergen
Gezondheidscentrum
Hoofdstraat 51
7665 AN Albergen

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

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

Telefoonnummer
06 51477086

E-mail
www.ingevanderaa.nl

Internet
www.ingevanderaa.nl

Ook tijdens de optocht geopend

Bekijk ons totale assortiment op

www.carnavalsland.nl

Stoken
is een kwestie van
gisten

Op een prachtige maar ietwat frisse herfstavond peddel ik op mijn tweewieler, nog een ouder
type zonder elektrische ondersteuning, naar het centrum van ons Bokk’nlaand voor een interview met een aantal prachtige en fanatieke stokers en brouwers.
(m.m.v Pakhuis Twente)

Het klinkt allemaal wat mysterieus, maar we hebben
het hier over een proefavond van verschillende
alcoholische versnaperingen en een interview met
de scheppers ervan. Natuurlijk ben ik altijd te porren
voor zo’n testavond en de bijbehorende proeverij
en met mij schijnen enkele redactieleden er net zo
over te denken. Zodoende togen we met een flink
gezelschap naar huize Lansink, alwaar ons een warm
en hartelijk welkom te wachten staat.

Productconfrontatie

B.B.B.B. van Voorlans

In het gezelschap van Guido Lansink en Wilfred
Voortman, onze bierbrouwspecialisten aangevuld
met Christa Maathuis, Anne ter Mors en
Gemma Borgerink, die meer op hebben met het
produceren en consumeren van likeuren zullen we
de productconfrontatie aangaan met de diverse
voorgeschotelde drankjes.
Na de gebruikelijke Hollandse koffie starten we met
het proeven van bier. Er wordt ons een speciaal

brouwsel voorgezet, genaamd B.B.B.B. van Voorlans.
De naam van het bier refereert aan de Alberge Bokke
en de ontcijfering van de naam mag u zelf invullen.
Het resultaat is een volle en hoppige smaak dat veel
rust in de mond uitstraalt. Ook de afdronk is prettig
en het bittervocht vloeit heerlijk over de huig.

Enthousiaste pioniers

Wilfred en Guido begonnen zo’n 5 jaar geleden met
een proefpakket van Mark Morshuis. Met een goed
instructieboek van Luc Pouwels werd de kennis stap
voor stap opgebouwd en kregen de enthousiaste
pioniers het proces meer en meer in de vingers.
Er wordt gestart met het weken van de ingredienten
zoals mout van gerst en tarwe in warm water. Door
ontkieming van de graansoort ontstaat mout.
De enzymen worden door het water weer actief en
zetten zetmeel om in suikers die later bij het gisten in
alcohol wordt omgezet, waarbij tevens koolzuurgas
ontstaat. Na het ontstaan van het mengsel zal de
zogenaamde wort (heldere vloeistof) gefilterd worden
van het kaf (bostel). Wort wordt aan de kook gebracht,
het brouwen, en vervolgens gekoeld. Nu wordt gist
toegevoegd zodat het gisten plaats zal vinden. Na
de rijping, het lageren, wordt het bier uiteindelijk
gebotteld. Onder het lageren wordt het koolzuurgas
afgevoerd via een waterslot, bij het bottelen komt het
gas terug in het bier. Het eindresultaat is een brouwsel
van zo’n 20 liter voor eigen gebruik. Ongeveer 3 keer
per jaar wordt er een proefpakket open getrokken en
storten de heren zich op de productie van weer een
speciaal soort gerstenat of aanverwant.

Het hele proces duurt zo’n 40 dagen en elke dag
moet de weckfles omgedraaid of gekanteld worden.
Een andere manier is om biologische citroenschillen
toe te voegen aan pure consumptie alcohol met 95%
sterkte. De oplossing 10 tot 15 dagen koel wegzetten
en daarna suikerwater toevoegen. Er ontstaat een
troebele Limoncello. Voor een heldere variant voeg je
het suiker direct toe. Het resultaat wordt in de vriezer
bewaard en ijskoud geconsumeerd. Uit 1 liter alcohol
wordt zo’n 2,5 liter likeur geproduceerd.

limoncello

Vruchtensapjes
Van een andere doch zeker niet mindere orde zijn de
drankjes gestookt uit een extract van vruchten en de
benodigde ingredienten. Hiervoor zijn verschillende
recepturen, bijvoorbeeld voor Limoncello. Op de ene
manier gebeurt dit in een zogenaamde weckfles. Dit
is een luchtafsluitende fles. Het vruchtenextract komt
van citroenschillen en zal de opgewekte aroma’s
afgeven aan de sapjes waardoor het mengsel haar
fruitige en frisse smaak zal krijgen.

grand marnier

buurtdames
Enkele jaren geleden ontstond het idee bij de
buurdames omdat de vruchtensapjes zo ontzettend
lekker smaken. Cointreau, Grand Marnier en met
name Limoncello zijn hier de ultieme voorbeelden
van. Een recept werd verkregen vanuit relaties in Italie
en ook de alcohol werd daar ingeslagen. De dames
produceren zo’n 3 extracten per jaar voor eigen
(buurt)consumptie.

een lekkere en smeuïge koffiesmaak. Je proeft gelijk
een cocktail aan aroma’s.
De tweede likeur die ons wordt voorgezet is een
fruitige en brutale Limoncello en deze is door Christa
gestookt. Vanwege de lekkere nasmaak is het
bijzonder moeilijk om het bij een glas te houden. Maar
ja er wachten er nog een paar…
Gemma heeft ook een Limoncello geproduceerd
en deze verrast de smaakpapillen wederom erg
aangenaam. Ook hier ruik en proef je het fruitige
citroenmelange van het mengsel.

limonchello

En weer proeven…
Nadat het heerlijke bier zijn uitwerking heeft gehad
wordt het tijd voor iets sterkers en dan bedoel ik
niet alleen de verhalen. We worden geconfronteerd
met een zestal verschillende likeuren, met elk een
karakteristieke en unieke smaak. Alle likeuren zijn goed
uitgegist en bevatten de nodige alcoholpercentages.
Ook dat is voor ons een kwestie van gissen. Hoewel,
met een dichtheidsdobber kan vrij nauwkeurig
bepaald worden hoe het zit met het volumepercentage
alcohol, dit is zo’n 30 tot 35 %.
Anne laat ons de Grand Marnier likeur proeven met

Het smakelijk paradijs
Daarna worden nog enkele likeuren voor onze neus en
mond gezet. Steeds weer proef en ruik je de speciale
ingrediënten en fleurige tinten. Zijn het engeltjes of
duiveltjes die de smaak en geur zo heerlijk prikkelen
en opwekken? Ach, uiteindelijk maakt het niet uit. In
ieder geval word je meegenomen naar het smakelijke
paradijs en vallen tevens de verhalen en anekdotes
erg in de smaak. Het beeld van Bachus wordt ook
steeds helderder gedurende het verloop van de
avond.
Het geheel brengt ons allen in een euforische en
plezierige stemming zoals spraakwater dat vaker
doet. Na enkele uurtjes te hebben genoten wordt het
tijd om op te stappen. We danken de dames en heren
voor hun gastvrijheid en openheid om de kwaliteit van
de godendranken te delen en we gaan in de frisse
wind weer voldaan op weg naar huis, waarbij ik merk
dat de terugweg toch langer is. Dat weet ik zeker…
Gissen maar!
Op de foto ziet u een fles met een vraagteken op
het etiket. U mag gissen welke likeur deze fles bevat.
Inzendingen kunt u sturen naar de redactie van het
Bokk’nblad, marga@foto-visschedijk.nl. Onder de
goede inzendingen wordt een winnaar geloot en die
ontvangt de getoonde fles met inhoud.

PARTY-SERVICE
CATERING
VERHUUR

Marcel Tijhuis
ALBERGEN

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

ook voor:
salades
hapjes
buffetten
barbeques
etc.

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

www.partyservicetijhuis.nl

Volgens Wikipedia is een scheidsrechter de hoogst aangewezene die moet toezien op het toepassen van de spelregels.

Bij een officiële voetbalwedstrijd staan er altijd 23 mensen op het veld. Bijna allemaal spelers, op eentje na,
de scheidsrechter… Zonder arbiter geen wedstrijd!

Kijk, en dat doen ze dus voor geen meter.. Deze zogenaamd
onafhankelijk aangestelde mensen zijn meestal corrupt. Je
ziet ze bijna bij alle andere clubs wel rondlopen, de thuisfluiters! Vraag gerust maar eens aan een willekeurige voetballer. Je krijgt vast en zeker vele anekdotes te horen over
onterecht afgekeurde goals, onnodig of niet gegeven rode
kaarten en wedstrijden die door schuld van de arbiter vol-

ledig uit de hand zijn gelopen. Meestal vertelt een speler je
dan tussendoor ook nog wel even over die geniale actie of
fantastische wereldgoal die hij maakte.
Ja, het blijven bijzondere mensen. Thuis zeker niks te vertellen. En in het weekend dan een beetje stoer lopen doen
en strooien met gele en rode kaarten. Het zijn vaak ook van
die hele pietluttige mensen. Op de centimeter nauwkeurig
moet die vrije trap op de juiste plek genomen worden. Wat
ze trouwens ook doen is vooral op zondagmorgenvroeg
extra hard bij je oor op dat fluitje blazen, pfff. Zelf horen
ze echt alles, zelfs als je heel zachtjes, binnensmonds je
onvrede over een genomen beslissing mompelt. Door hun
eigen acteren op de groene mat, denk je tegenwoordig bij
de term ‘honde(n)lul’ ( = hondenlul) direct aan iemand
met een te strak pakje en een fluitje in de mond.
Gelukkig zijn er meer dan genoeg scheidsrechters te vinden
ieder weekend voor al die voetbalwedstrijden… Oh nee!
Toch niet!

Pak de fluit

Vreemd, het lijkt bij de voetbalsport te horen dat we altijd
maar onze mening hardop mogen uiten, ook in het veld of
langs de lijn, bij iedere beslissing van de scheids. Laten we
een voorbeeld nemen aan vele andere sporten waarbij het
ondenkbaar is dat je in discussie gaat met de wedstrijdleiding of een genomen beslissing in twijfel trekt. Dus laten
we daar even mee ophouden, oké? Want het is iedere week
weer best een heel gepuzzel om alle wedstrijden te laten
(bege)leiden.

De Record Commissie Albergen
is alweer druk bezig met de
voorbereidingen voor een nieuwe
wereldrecordpoging in 2020. Heb jij
een geweldig idee voor een nieuw
wereldrecord?
Deel deze
de dan met ons op:

Gelukkig kunnen we bij De Tukkers rekenen op een aantal
echte toppers! En het is toch ook zo’n mooi spelletje. Zonder scheids, geen wedstrijd! Mocht je door bovenstaand
verhaal heel enthousiast geworden zijn, meld je dan aan
als scheidsrechter bij De Tukkers. Lijkt het je leuk om een
keer te fluiten op bijvoorbeeld het Albo-toernooi of bij een
reguliere wedstrijd? In overleg kan alles. Iedereen is ook
welkom. Jong, maar ook oud en natuurlijk de ouders. Wie
durft en pakt de fluit op?

www.wereldrecordalbergen.nl/idee
Wordt jouw idee gekozen? Dan win jij
een unieke prijs die we in het
recordjaar zullen onthullen!

#Scheidsbedankt
Aanmelden kan via de website of bij Martine Hoek,
T. 06-20620576
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• Avia service station
• In en verkoop nieuwe en gebruikte auto’s
• Reparatie en onderhoud alle merken
• Auto diagnose
• Airco service station
• Gespecialiseerd in schade herstel
• Leen auto beschikbaar
• Ruitreparaties
• APK keuringsstation

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

Osteo
Cura

Osteopathie

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

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

Carnaval

2019
Alaaf Alaaf

Pasmaatweg 20 | 7556 PH Hengelo (Ov) | 074 - 30 30 600 | info@vanmarle.nl | www.vanmarle.nl

Albergse jagers

schieten geen bok
Het jachtseizoen is geopend

m.m.v. familie Bouwhuis/Locatie

Weken, nee maandenlang wordt er al naar uitgekeken. De laatste dagen neemt de spanning toe en de
nachten zijn onrustig. Alles is het hele jaar door bijgehouden, gecontroleerd, opgeschoond, geteld en
nog eens tot in finesse afgesteld. De laatste check en nog één keer het geheel oppoetsen. En dan is de
dag er… 15 oktober. Elk jaar weer. Niet zomaar een dag. Het is de dag der dagen voor de jagers; Sint
Hubertus. De patroonheilige van de jagers blaast op zijn hoorn en de dames en heren in het groen
gaan het veld weer in. Het jachtseizoen is geopend!

Maar wie zijn die jagers? Wat doen ze eigenlijk? Hoe gaat de jacht te werk? Eveneens komt de bekende ‘waarom’ vraag
naar voren. Maar waarom gaan de wenkbrauwen bij menigeen spontaan gefronst
staan als ‘de jacht’ wordt genoemd? Door
de één wordt hij vergruisd; door de ander
geroemd. Maar geldt hier ook ‘onbekend
maakt onbemind’?
Twee hazen in een
groen-groen knollenland
De hoogste tijd dus om eens op onderzoek uit te gaan. Met het bekende jagerslied van Herman Finkers en iets over ‘2
hazen in een groen-groen knollenland’
in gedachten stappen we op de fiets, op
weg naar de meest mobiele jachthut van
Nederland. Momenteel diep verscholen,
maar droog staande in een schuur, op de
grens van Albergen en Saasveld. Aan de
sporen van de tand des tijds te zien, heeft
hij reeds in menig bos of weideperceel gestaan. De ramen zijn al enigszins beslagen
en er klinkt bulderend gelach.
Binnenkomend merk je direct dat de
stemming er goed inzit bij de heren en
de dame. Enkelen onder hen zijn daags
op jacht geweest, anderen komen toch
een beetje onwennig binnenstappen. “Tja,
we hebben veel gemeen met elkaar. Allen
dezelfde passie voor de jacht en de liefde
voor de natuur. Maar onderling is er vaak
niet veel rechtstreeks contact. Op avonden van de overkoepelende WBE Tubber-

gen en WBE Zenderen treffen we elkaar
wel eens, maar lang niet iedereen. Mooi
om zo eens met een aantal afgevaardigden
van de diverse jachtcombinaties die Albergen telt bij elkaar te zitten.” Rondkijkend
is het een mooi bont gezelschap met een
grote leeftijdsspreiding. “Neem nu Herman Nollen, hij is nog maar 84 lentes jong,
en loopt altijd aan de buitenkant van het
veld, edoch allesbehalve de kantjes ervan
af. Waar menigeen al lang een putring had
opgezocht om even op uit te rusten, zet
Herman de tred er nog een keer extra in.
Vandaag heeft hij zelfs de eerste haas geschoten!” De twinkeling in de ogen van de
bescheiden Herman verraadt dat het hier
absoluut niet om een vorm van jagerslatijn gaat, maar om een ware loftuiting van
een van zijn mede-Weemselerhoekjagers
in het veld, zijnde Harry Lubbers.

poel zijn gedekt. De zuidzijde van Albergen wordt al meer dan een eeuw bejaagd
door de jachtcombinatie Zuid Es en de
kleinere combinaties van De Veldhoek
en Broekzijde Zuid. Hierbij komt ook de
nauwe afstemming met de combinaties
uit Zenderen en Almelo (onder andere de
Gravenjagers) om de hoek kijken. Oh, en
niet te vergeten, dan zijn er nog een groot
aantal Albergernaren die buiten onze
dorpsgrenzen jagen.” Als leek lijkt het
net alsof je Stratego of Risk aan het spelen bent met volwassen mannen en vrouwen, waarbij iedereen zijn landsgrenzen
duidelijk verdedigt, alleen is het speelbord nu wel van een reusachtig formaat.
“Maar voor het wild en de fauna gelden
deze grensgebieden niet. Daarom zijn de
overkoepelende afspraken tussen de WBE
Tubbergen en WBE Zenderen bijvoorbeeld ook zo belangrijk. Hierin wordt bijStratego?
voorbeeld bepaald hoeveel afschot toege“In Albergen kennen we verschillende staan is van een bepaald jachtsoort, maar
jachtcombinaties. Ieder heeft zijn eigen bovenal waarop beheerd moet en waarop
gebied en dat is sterk afgebakend. Naast bejaagd mag worden.” Dat vraagt om een
de jachtcombinatie Weemselerhoek, nadere uitleg.
die hoofdzakelijk de Weemseler- en de
Kattenhoek bejagen, beheert de jacht- Wild Beheer Eenheid
combinatie Geziet&Klooster vooral de Barend Wijman kan ons daarin haarfijn
noordzijde van Albergen in ’t Geziet en ’t de ins en outs uitleggen. “Ik ben naast geKlooster, alsmede een deel van ’t Fietspad weerhouder in onze jachtcombinatie ook
en Mekkelenberg tot aan het kanaal. Hier onder andere coördinator van activiteiten
grenst het jachtgebied van de jachtcom- van de WBE (Wild Beheer Eenheid) Tubbinatie van Wijman inmiddels al ruim 25 bergen. Binnen deze WBE kennen we 40
jaar op aan, waarmee ook het resterende combinaties met totaal zo’n 220 leden.
deel van ’t Geziet, ’t Vleer en de Echel- Om een indicatie te geven, een jachtterrein moet minimaal 40 hectare groot zijn.
Waarbij er per 40 ‘beunder’ grond maar
met één geweer gejaagd mag worden.
Maar dit gaat veel verder dan alleen de
jacht in het jachtseizoen op zich. Het hele
jaar door ben je bezig op en in je jachtgebied. We kunnen en moeten eigenlijk
over het algehele gebiedsbeheer praten.”
Hierin wordt Barend direct ondersteund
door de andere jagers die dit beamen. “Je
bent immers het hele jaar door bezig om
alles in de gaten te houden, om de diverse
voorjaars- en tussentellingen te doen en
om het gebied te onderhouden. Tevens
zijn we ook als een paar extra ogen en

oren in onze gebieden. Door deze zichtbare aanwezigheid gaan we daarmee ook
een groot stuk stroperij tegen. Vroeger
vonden we nog wel eens een ‘weggelopen
buks’ in de bosjes of een paar stroppen.
Dat is tegenwoordig niet meer het geval.”
Een van de andere heren haakt hier direct
op in: “Nee, nu komen we alleen zo af en
toe, midden in het bos of aan het einde van
een doodlopend weggetje, een geparkeerde auto tegen waarin met ander munitie
wordt geschoten.”
Verbonden met het
landschap
Barend gaat daarop verder, terugkomende
op het gebiedsbeheer: “Wij voelen ons
verantwoordelijk voor het gebied dat wij
als jager beheren. Zo maken wij het gebied
ook jaarlijks helemaal schoon van zwerfvuil en illegaal gedumpt afval. Hierbij
werken we ook heel intensief samen met
andere partijen die zich verbonden voelen
met het landschap. Dit gebeurt bijvoorbeeld jaarlijks op de derde zaterdag van
maart tijdens de Nationale Schoonmaakdag ‘Heel Nederland Schoon’. Samen
zorgen we voor een schone leefomgeving.
Afval en zwerfvuil hoort simpelweg niet

veel verder dan alleen het direct zichtbare
afval. We doorzoeken ook de houtwallen
en bossen naar rotzooi van mensen die
op deze manier een paar cent probeerden
uit te sparen. Met de lieslaarzen aan staan
we in de blubber en halen er blikjes uit
de sloot om te voorkomen dat het weer
ergens in een wei belandt waardoor het
vee zich kan verwonden. Het merendeel
van het vuil betreft trouwens plastic en
blikjes dat door scholieren en recreanten
gewoon van zich afgegooid wordt. Maar
ook vuilniszakken vol met huisvuil treffen
we aan. Klaarblijkelijk zijn er mensen die
de moeite nemen om hun huisvuil te bundelen in kleine zakken en deze dan dumpen in een sloot. Vorig jaar kwamen we
zelfs een complete plastic tuinset tegen.
Binnen de Wild Beheer Eenheid Tubbergen hebben we vorig jaar op die ene dag
meer dan 1.750 kilo, ofwel een overvolle
afvalcontainer van 15 m3, aan zwerfafval
in het buitengebied. Het is slecht en in opgehaald. Gelukkig worden we met dersommige gevallen zelfs levensbedreigend gelijke schoonmaakacties ook gesteund
voor de flora en fauna. Vanuit de verant- door de gemeente Tubbergen. Zij steunen
woordelijkheid die wij hebben voor ons de Nationale Schoonmaakdag ook door bij
jachtveld en onze leefomgeving ruimen te dragen in de onkosten en zorgen voor
we jaarlijks het hele gebied op. Dat gaat de containers waar we het gevonden afval
in kunnen deponeren.”

Veldkennis
Het is mooi om te zien hoe gepassioneerd
de jagers zich verbonden voelen met hun
jachtterreinen en diens directe omgeving.
Raymond Elferink van de Jachtcombinatie Zuid Es vult het nog verder aan.
“We zorgen ook voor een stuk algehele
(verkeers)veiligheid, gewasbescherming
en de instandhouding van kleinere diersoorten. Dit noemen ze ook wel het
‘weidelijke jachtbeheer’.” Dat vraagt om
nadere uitleg. De heren gaan daarin beurtelings verder. “Zo verstrekken we vanuit
de WBE wildredders aan boeren. Deze
wildredders worden dan gemonteerd op
de maaiende trekker en zendt een akoestisch signaal voor de trekker uit. In het
weiland verscholen wild schrikt hiervan
en vlucht naar een andere, veilige plek.
Dit werkt zeer goed.” Koen Lubbers vervolgt: “We trekken ook vaak met warmtebeeldcamera’s door nog te maaien of te
schudden weilanden om verscholen jonge
reeën en weidevogels op te sporen. Hierdoor komen ze niet in de messen van de
maaimachines of de haken van de schudder terecht.” Arjan oude Nijhuis van de
JC Geziet&Klooster vult aan met: “Daarnaast doen we ook veel aan de bestrijding
van de predatie. Hierbij wordt beheerd
op de grote natuurlijke rovers zoals de
kraaiachtigen en de vossen. Bij de jacht
op deze laatste groep gaan we ’s avonds
en ’s nachts op pad met lichtbakken op de
auto. Hier hebben we een speciale ontheffing voor die wordt afgegeven door de

Provincie Overijssel.” Barend vult dit aan:
“Daar ben ik het helemaal mee eens. Veldkennis is daarbij hartstikke belangrijk. Ik
doe dit op mijn eigen jachtveld en ik weet
waar de reeën, vossen, hazen maar ook
de weidevogels zitten. Daarnaast hebben
wij met bevriende (buur)jagers en hun
combinaties ook afspraken gemaakt om
elke week gezamenlijk een avond op pad
te gaan. Deze samenwerking om de vos
te bejagen is zeer succesvol te noemen.
Hierbij wordt het netto aantal vossen jaarlijks verder gereduceerd. Dit wordt ook
strak bijgehouden in het fauna registratie
systeem.”
Respect voor de natuur
Het wordt ons steeds duidelijker dat het
hele jachtgebeuren niet zo maar iets is.
Het is met handen en voeten gebonden
aan regels en beleidsvoering, waarbij veiligheid en respect voor de natuur zeer

hoog in het vaandel staan. Harry Broekhuis geeft dit mooi weer: “Als kleine jongen groei je op met de jacht. Het gaat
vaak van generatie over op generatie. Je
hebt iets met de natuur en gaat eerst als
klopper of drijver mee. Dan sta je voor je
jachtexamen, slaag je en heb je een ‘gewild brevet’. Maar dan ben je er niet. Je
moet het ook goed onderhouden en bijhouden op bijvoorbeeld de schietbaan in
Almelo of Emmen.” Jos Wijman beaamt
dit helemaal. “Hierbij stem je het type en
de zwaarte van de kogel af op de diameter
ervan, alsmede de aanvangssnelheid met
de afstand van de loop ten opzichte van de
kijker afgestemd op de baanafstand en dat
geeft uiteindelijk de kogelbaan.” Pfff, even
op je laten inwerken. Dus, als jager moet
je ondertussen ook een bijna afgestudeerd
wis- en natuurkundige zijn die de eerste
en tweede wet van Newton met een parabolische curve weet te lijnen.
Even terug naar de opmerking van Raymond over de verkeersveiligheid. Hoe zit
dat dan? “Nou, het grote wild kan veel
schade veroorzaken bij het verkeer. Als ze
in het schemerdonker op pad gaan, steken
ze zo over. Op veel plekken zijn wel wildmolens aangebracht die voor reflectie van
de lichten van de auto zorgen. Hier schrikken reeën bijvoorbeeld van waardoor ze
niet meer doorlopen. Maar op veel plaatsen zijn deze er niet. Als dan zo’n ree vlak
voor de auto oversteekt, daar word je niet
vrolijk van. Als je geluk hebt, is alleen de
grill van de auto daarna aan vervanging

een goede jachthond waar de jager blindelings op kan vertrouwen, kun je niet op
jacht. Het moet een optimale afstemming
zijn.
“Alleen de afstemming met moeder natuur was het afgelopen jaar zeer minimaal
en kwam alles van één kant. Door de grote
droogte en warmte groeiden het gras en
de beschoeiingen slecht, waardoor kleinwild zich bijna niet kon verschuilen voor
haar natuurlijke rovers. Hierdoor hadden
reigers, ooievaars en buizerds vrij spel op
de jonge weidevogels en kleindieren. Dan
zorgen we wel voor extra schuilmogelijkheden door het instrooien van houtwallen
en singels met wildmengsels en creëren
we nieuwe biotopen. Hierin kunnen bijSamenspel
voorbeeld patrijzen, grutto’s en fazanten
Hoe later de avond, hoe spraakzamer de zich ophouden en verschuilen.” Maar ja,
heren worden. Uit alles blijkt hun vurige Reintje de Vos heeft dit inmiddels ook
gedrevenheid en gepassioneerdheid met door. Hij komt nog net niet met het servet
veel respect voor de natuur, waarbij alles voor geknoopt aanlopen bij dit voor hem
draait om het samenspel. Een samenspel 5-sterren tellende etablissement.
tussen de kloppers en drijvers met de jagers, alsmede die tussen de heren in het Tot rustkomen
groen en de grondeigenaren. Maar boven- Van een jagerslatijn hebben we bij deze
al moet er een optimale chemie zijn tus- heren geen notie kunnen nemen. Een
sen de jager en diens jachthond. Dit moet bordje boven de deur met opschrift ‘hier
als twee handen op één buik zijn. Dat heb is zoveel gelogen dat het geweer is krom
je niet zo één, twee, drie. Dat is trainen, gebogen’ is ook niet waargenomen. Wel
trainen en nog eens trainen. Want zonder treffen we vele krantenknipsels en foto’s
toe. Maar helaas blijft het daar vaak niet
bij. Om de schadebeperking door te kunnen voeren wordt op basis van de diverse
voorjaarstellingen een draagvlakberekening gemaakt. Vanuit deze gegevens zijn
het aantal (bijna) ongelukken te bepalen,
waarop de provincie ontheffing verstrekt
op een bepaald afschot. Is een ree geschoten, dan krijgt hij een geregistreerd
reewildmerk door de achillespees van de
achterpoot. Hiermee is het aantal afschot
vastgelegd en bepaald. Mocht iemand bijvoorbeeld gesnapt worden met een ree in
de achterbak zonder zo’n reewildmerk,
dan heeft hij/zij een groot probleem en is
hij/zij zwaar strafbaar.”

BB - 109

op de wanden aan, uiteenlopend van natuurschoon tot literaire proza over de
jacht. Voor deze heren en dame is de jacht
als een ontspanning, het tot rustkomen in
de natuur waarbij de weerelementen met
open vizier worden getrotseerd. Voor enkelen is het als een tweede huwelijk, maar
niet op zon- en christelijke dagen tenzij
er beheerd moet worden. Natuurlijk kent
de jacht ook een ‘derde helft’, waarbij de
jachtdag nog even geëvalueerd wordt en
het geschoten wild geteld.
De Albergse jagers schieten
inderdaad geen bok.
Blijft er bij ons alleen nog één groot
vraagteken staan na dit zeer verhelderende kijkje in de keuken van het jachtgilde.
Wat is de PLOG? Over de symptomen en
bijwerkingen hiervan zullen we nog maar
eens een andere keer separaat op bezoek
gaan bij opperklopper Frans van ’n Blokman. Blijkbaar kan hij ons uit de droom
helpen.

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

• APK keuringsstation
• Onderhoud alle merken
• Schadetaxatie en herstel

Dit jaar gaat de puzzel over gewichten. Niet gewichtig, nee keiharde kilo’s!
Deze heren van het Sikk’nfons gooien hun hele gewicht in de schaal.
Wat wij van u willen weten is het totaal aan gewicht van onderstaande heren ten tijde van
de foto.
Stuur de som van de kilo’s op naar marleendijkstra@hotmail.com
Inzendingen moeten binnen zijn voor 24 januari 2019
De prijs: een tafel tijdens het Wiez’nfest 2019. Het eerste rondje is van de Commissie Volksfeesten!
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We stellen voor op nr. van links naar rechts:
Naam

Kilo’s

Sik van

4

Evert Haarman

..,.. kg

Arjan Lucas 2017-2018

3

Richard Egberink

..,.. kg

Wim Potijk 2016-2017

2

Rudi Scheurink

..,.. kg

Jan Harink 2015-2016

7

Johan Demmer (Masker) ..,.. kg

Rene hoek 2014-2015

8

Robin Keemers

..,.. kg

Jeroen Bekke 2013-2014

10 Rob oude Vrielink

..,.. kg

Erik Pouwels 2012-2013

5

Robert Haarhuis

..,.. kg

Helmuth Haarhuis 2011-2012

9

Niek van der Aa

..,.. kg

Jos Kuipers 2004-2005

6

Frans Rikmanspoel

..,.. kg

Johan Fleerkotte 1997-1998

1

Han Kranenberg

..,.. kg

Bert Kreuwel 1994-1995

Totaal aan de haak

..,.. kg
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Kleding m.m.v. Carnavalskleding.nl, Rob Bijen & Melle Schepers

-

Nieuwbouw
Verbouw & onderhoud
Renovatie & restauratie
Projectontwikkeling
Machinale timmerwerkzaamheden,
zoals kozijnen voor derden

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

Plesmanweg 14
Postbus 358
7600 AJ Almelo

KOMO gecertificeerd.

www.jterhorst.nl

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

Pedicure+ salon
Ellen Harink
- reumatische voet
- diabetische voet
tel: 06 251 261 45
Steenkampsweg 12a
7665 RA Albergen
ellenharink@outlook.com
www.pedicuresalonellen.nl

LED VERLICHTING

ZONNESTROOM

De hoogheden

van Kadoes:
Jesse Verver
&

Tara Bats

Naast Prins Roy, Sik Martin en de Hoogheden van De Bokk’n Hörnkes hebben we natuurlijk nog twee hele belangrijke inwoners
in ons Bokk’nlaand. Op een zaterdagochtend
heb ik met ze afgesproken om wat meer over
ze te weten te komen. Ik heb het over de Prins
en Prinses van basisschool Kadoes. Op vrijdag
9 november werden Jesse Verver en Tara Bats
gekozen om deze eervolle titels te dragen.

Lijfspreuk:
sse
Met schoolprins Je inses...
pr
en Tara als school

Bij aankomst zitten ze allebei al helemaal klaar voor onze kennismaking. Het enthousiasme druipt van dit tweetal af, want nog nauwelijks mijn spullen uitgepakt steken ze direct van wal. We beginnen
bij het begin, want hoe gaat de verkiezing op school nu eigenlijk in
zijn werk? Jesse: “Om 13.00 uur moesten we met alle bovenbouw
klassen naar de hal. Daar werd eerst de Raad van Elf bekend gemaakt een daarna waren wij aan de beurt.” Tara vervolgt:

rnaval
Vieren we volop Ca
en hebben geen les.

“We hadden in de klas al een getal onder te tien gedaan. Degene die
het hadden geraden werden de nieuwe Prins en Prinses, maar in de
klas werd nog niet gezegd wie het goed had geraden.
Dat werd pas in de hal verteld.
Lopen vuurtje
De nieuwe Hoogheden moesten daarna naar voren komen, waar
ze de steek opgezet kregen. Dat Tara niet helemaal was voorbereid
op haar nieuwe rol bleek al snel: “Ik kon de steek helemaal niet op,
want ik had knotjes in. Dus de rest van het Carnaval gaat mijn haar
los of in een staart.” Het nieuws van de bekendmaking ging rond als
een lopende vuurtje. Tara: “Ik had mama ge-appt om te zeggen dat
ik Prinses was geworden, maar zij wist het al. Ik heb toen gezegd
dat ze het niet tegen opa en oma mocht vertellen, maar die wisten
het toen ook al.” Jesse heeft het wat anders aangepakt: “Ik heb gewoon de hele familie een appje gestuurd, was iedereen meteen op
de hoogte.”
De baas van school
Als Prins en Prinses ben je natuurlijk ook een beetje de nieuwe baas
van school. Over die opmerking moeten beide Hoogheden even
nadenken. Uiteindelijk heeft Tara een goed idee: “Als ik de baas ben,
dan geef ik alle kinderen vrij.” Jesse relativeert de boel even: “Nee,
dat is niet leuk. Dan leren we niets meer en zien we onze vrienden
en vriendinnen niet meer. Maar ik stem wel voor wat leukere lessen.” Daarnaast zou dit tweetal ook de school versieren, want het
is toch allemaal wel een beetje kaal in school. Voor school is er de
komende periode niet veel tijd, want op de vraag waar ze allemaal
naartoe moeten beginnen ze door elkaar te roepen: “Het Gala, op
de wagen staan, schoolCarnaval, een lijfspreuk verzinnen, een dansje oefenen met onze Raad van Elf.” Kortom: genoeg op de planning
voor onze jeugdige Prins en Prinses.
Carnavalsbloed
Onze prinses Tara heeft het Carnavalsbloed niet van een vreemde.
Haar vader heeft in de Raad van Elf gezeten en haar moeder heeft
jaren als Dansmarieke opgetreden en is later ook nog leiding geweest van de nieuwe groep. Tara gaat zelf dit jaar ook starten in
de jongste groep van de Dansmariekes. Ook Jesse is niet geheel
vreemd met het Carnaval: “Mijn vader heeft ook in de Raad van
Elf gezeten en ik loop zelf al een aantal jaren mee in de optocht met
de Sjikke Bökke.” Het meelopen in de optocht gaat dit jaar natuurlijk niet lukken. “Normaal kijken wij de optocht altijd hier voor het
huis, maar de route is veranderd en nu komt hij hier niet meer langs”,
weet Tara ons te vertellen.
Hier bloeit wat moois
Later zien ze voor hun beide ook wel een rol weggelegd bij de Alberger Bökke. Tara: “Ik zit natuurlijk al bij de Dansmariekes.” Jesse
valt haar bij: “Ik zou wel bij de Raad van Elf willen. Ook wil ik wel
Prins worden.” Tara merkt op dat zij dan wel zijn Hofdame wil zijn
en Jesse ziet dit ook wel zitten. Of ze helemaal weten wat dat inhoudt vraag ik me af, maar ik zeg: een nieuw koppel is geboren!
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...basis voor de toekomst!

Apotheek Albergen
Hoofdstraat 51
7665 AN Albergen

info@timmerfabriekhilberink.nl

kleurplaat

Alberger Bökke 2019
Naam:
Adres:
Groep:
Lever deze kleurplaat in vóór donderdag 1 februari, bij Basisschool Kadoes.
Het is natuurlijk zonde om dit uit het Bokk’nBlad te scheuren of te knippen,
daarom is deze kleurplaat ook te downloaden op: www.albergerbokke.nl

KinderC
3 maart

2019
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Prijs: ¤ 3,- (per kind)

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

Een rondje lokaal
Even
voorstellen:
Stijn Kreuwel

is 22 jaar en werkt al vier jaar bij Slagerij David Leuveld: “Toen Miets stopte ben ik bij
David terecht gekomen. Werken bij de slager is elke dag anders. Het is allemaal begonnen met het draaien van
gehaktballen en inmiddels mag ik zelf met het hakmes aan de slag.”

Iedere Albergenaar die op zaterdagochtend het dorp intrekt voor
de wekelijkse boodschappen, komt
ze tegen: de jonge, fitte maar vooral
enthousiaste medewerkers van onze
lokale winkeliers. Hoe ziet hun zaterdag achter de toonbank eruit?
Benieuwd naar hun verhalen? Lees
dan vooral verder en schroom niet
om op zaterdag eens langs te gaan
bij deze jongeren en hun verse producten.

Even voorstellen:
Stijn Kreuwel
Marije Bossink
Jet Haarman
Werken op de zaterdag
Alle drie geven ze aan het geen probleem te
vinden om juist op zaterdag te werken. Jet:
"Ik weet niet beter dan dat ik op zaterdag
werk. Al mijn vriendinnen doen het ook. Als
je door de week vijf dagen naar school gaat,
is het juist fijn om op zaterdag te werken."
Stijn geeft aan dat het soms even balen is
als op zaterdag de wekker gaat: "Maar eenmaal op het werk is het altijd gezellig en
is de tijd zo voorbij. Het is heerlijk om op
zaterdag lekker bezig te zijn en dat je geld
kunt verdienen met iets dat ook nog eens
leuk is om te doen." Marije: "Tijdens mijn vorige bijbaan werkte ik soms op zondag. Dat
kan ik me nu niet meer indenken. Ik vind het
heerlijk om op zaterdag te werken, zodat ik
op zondag ook écht vrij ben.” En ruilen op
zaterdag? Dat zit er voor alle drie de werknemers bijna niet in. “Je moet er gewoon
staan, iedere zaterdag, ongeacht of het een
feestdag is of niet. Met de feestdagen is het
juist nog drukker dan normaal,” zegt Stijn.
Marije vult aan: “Ja en als je dan keihard gewerkt hebt en je hebt alles op tijd af gekregen, geeft dat een voldaan gevoel.”
Vrijdagavond...
Stijn moet lachen: "Op tijd naar bed mislukt
meestal en dan heb ik de volgende dag
spijt." Daar kunnen Marije en Jet zich wel
een beetje in vinden: "Maar als we op zaterdag moeten werken, proberen we daar op
vrijdagavond wel rekening mee te houden.
Als je dan tóch eens met een flinke kater in
de winkel staat, denk je de volgende keer
wel twee keer na!" Bovendien heeft werken
op de zaterdag ook voordelen. Zo zijn Stijn,
Jet en Marije als een van de eersten op de
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hoogte van nieuwste roddels in het dorp:
"Soms hoor je een verhaal rechtstreeks van
een klant, maar soms hebben klanten het
onderling over een bepaald onderwerp. Je
wilt eigenlijk niet mee luisteren, maar onbewust gebeurt dat toch. Logisch, want je
staat in dezelfde ruimte." Bij het woord roddel moet Jet gelijk aan vorig jaar denken:
"Vorig jaar werd papa Sik, maar dat mocht
ik natuurlijk niet zeggen. Veel klanten probeerden die zaterdag het nieuws bij mij los
te peuteren. Ik heb het goed stil gehouden."
Gaat het zo mee?
Jet moet soms lachen om zichzelf: "Ik
vraag altijd of mensen een tasje nodig
hebben, maar dat is eigenlijk een hele
rare vraag. Het is toch raar om een klant
de appels los in de handen mee te geven?" Iedereen lacht mee, we zien de
appels al over straat rollen. Stijn herkent
dit enorm en vult aan: "Meestal moeten

“Op tijd

naar bed
mislukt
meestal

en dan

heb ik de
volgende

d
a
g
spijt.”

Een rondje lokaal
Even
voorstellen:
Marije Bossink,

ook 22 jaar, is al meer dan vijf jaar te vinden achter de balie bij bakkerij De Bökke en
daarmee behoort ze inmiddels tot het interieur van de winkel: “Het is allemaal begonnen met een snuffelstage
en daarna ben ik blijven hangen. De jaren zijn voorbij gevlogen!”
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mensen dan lachen en stellen ze sarcastisch de vraag of je het anders niet even
langs kunt brengen." Zó typisch, al die
standaard klanten-vragen. Zo hoort Marije ook dagelijks dezelfde opmerkingen

laat ze weten: "In de winkel ruikt het altijd naar vers brood en overal staan slagroomtaarten. Klanten vragen regelmatig
of ik aan het einde van de dag nog brood
kan zien, maar het is écht geen straf om
de hele dag tussen de lekkere dingen te
staan." Stijn herkent dit verhaal meteen.
"Ik denk dat dit in elke vers-winkel het
geval is. Hier kun je écht uren over doorpraten."
Klanten uit Albergen
De klanten uit het dorp zijn onmisbaar. Natuurlijk zijn er altijd mensen die buiten Albergen de wekelijkse boodschappen halen,
maar het is mooi om te zien dat een groot
deel wekelijks terug is te vinden bij de lokale winkeliers. Stijn: "Leuveld heeft veel vaste
klanten. Dat maakt dat ik sommige mensen
elke zaterdag zie. Inmiddels weet ik welke
klant voor welk vlees komt." Daar wil Marije
nog iets aan toevoegen: "Op momenten
dat het wat rustiger is in de winkel blijven
klanten vaak hangen om een praatje te maken. Sommigen zijn oprecht geïnteresseerd
in je. Als je dan vertelt dat je 's avonds een
feestje hebt, vragen ze een week later hoe
het feestje was. Je schept een band met je
vaste klanten." Dit beamen zowel Stijn als
Jet. Stijn:“Een stukje waardering dat je krijgt
door de band die je creëert is heel erg waardevol, daar doe je het voor!” Jet voegt toe:
"Soms help ik een klant de boodschappen
dragen naar de auto. Als ze dan de kofferbak opendoen zie ik al tasjes liggen van andere winkels in Albergen. Die klant heeft er
dan al een rondje door Albergen opzitten.
Grappig om te zien."
Iets veranderen?
"Als ik iets kon veranderen organiseerde ik
elke zaterdag om vijf uur een borrel met alle
medewerkers van lokale winkels. Meestal
ga je vanuit het werk meteen naar huis,
maar het zou leuk zijn als iedereen samenkomt om wat te drinken," aldus Marije. Jet
vult aan: "Lijkt me leuk, vooral omdat het
meeste personeel op de zaterdag over het
algemeen jeugd is." Volgens Stijn zou het
helemaal mooi zijn als alle winkels in één
straat gevestigd zijn: "Nu zijn de winkels redelijk verdeeld door Albergen. Als alle winkels in één straat zijn gevestigd, ga je sneller
bij elkaar langs voor een praatje."
De grootste blunder...
Waar Marije en Jet nog even moeten nadenken komt Stijn meteen met wat blunders over de (hoe toepasselijk ook) toonbank. “Ooit heb ik een keer een heel buffet
vlak voordat ik het in de auto wou zetten
laten vallen, de hele straat lag vol met vlees.
Toen heb ik heel snel een nieuw buffetje in

elkaar gezet, maar dat heb ik David nooit
durven te vertellen.” Oei Stijn, hopen dat
hij hier snel overheen leest. Marije: “Ik kan
zo snel niet echt een blunder bedenken,
maar ik heb wel een keer de verkeerde bestelling meegegeven. Er wonen zoveel ‘Van
der Aa’s’ in Albergen, dat ik die door elkaar
heb gehaald.” Denk je een slagroomtaart te
hebben besteld, krijg je vier kozakken. Ook
lekker trouwens hoor Marije. Jet geeft aan
wel eens een verkeerd bedrag genoemd
te hebben: “Het moest dan bijvoorbeeld 9
euro zijn, maar dan zei ik zo 90 euro, toen
was ik er niet helemaal bij. Én iets wat ik
een keer heb gehad is dat een zak vol met
sinaasappels knapte en ze door de hele
winkel rolden. Iedereen moest heel hard lachen.” Oeps….
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U een feest.
Wij van de partij.
Wij verzorgen uw feest tot in de puntjes. Van catering tot concept en thema.
Als u zorgt voor de mensen, zorgen wij voor de perfecte ambiance
Almeloseweg 113 7615 NA Harbrinkhoek | o546 - 62 99 62 | info@kampkuiper.nl | www.kampkuiper.nl

Wat de Bökke maakt
dat smaakt!
Bezoek onze site
voor occassions
www.autoeerdman.nl

Bakkerij

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

Een rondje lokaal
Even
voorstellen:
Jet Haarman

En als je eenmaal voorzien bent van je portie brood en vlees, kom je bij Brudas de zestienjarige Jet Haarman tegen. Jet werkt nu twee jaar bij Brudas en kent inmiddels het boodschappenlijstje van
vaste klanten uit haar hoofd: “Omdat klanten elke week komen, weet ik welke klant voor welke groenten komt,
zodat ik blindelings alles kan pakken en voorbereiden.”

Het allerleukst?
Op de vraag wat ze nu het leukst vinden
aan het werken bij een lokale winkelier,
zeggen ze unaniem: “Het omgaan met
de mensen, een praatje maken en wat
grappen. Je bouwt een band op met je
klanten.” Dat ze kunnen kletsen is ook
wel gebleken tijdens het interview. Het
was een hele gezellige avond, waarop

het geen moment stil is geweest. We
mogen trots zijn op zulke enthousiaste
Albergenaren, die zichzelf helemaal geven voor de lokale ondernemer. Voor
een karbonaadje, speltbrood, salade of
gewoon een praatje kun jij bij deze kanjers terecht. Zij zien jullie graag weer bij
de slager, bakker en groenteboer, tot zaterdag!
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molenstraat 7 - 7651 AS - Tubbergen
0546 303118 - hofhuis@detubbergseschoenmaker.nl
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RENOVATIE
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De groe(n)ten van Brudas

IBZ Albergen Bouwtechnisch Adviesbureau
IBZ Albergen probeert zich te onderscheiden door een persoonlijke,
klantgerichte doch professionele wijze van adviseren. Door een efﬁciënte
benadering en het bedenken van eigentijdse en creatieve oplossingen,
wordt er een compleet produkt afgeleverd.
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Hoofdstraat 47a, Albergen
Tel. 0546 44 14 31

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

info@ibz-albergen.nl

www.brudas.nl
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Bouw of verbouwplannen?

THEO SONDER
Auto's

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

Onze specialiteiten zijn

Woningbouw
Utiliteitsbouw
Stallen bouw en betonkelders
Leveren en plaatsen van
Trappen
■ Leveren en plaatsen van
houten Kozijnen
■ Leveren en plaatsen van
prefab dakelementen en
dakkapellen
■
■
■
■

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

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

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

WWW.POPPINK.NL

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

Het laatste
jaar

Op het moment van schrijven kom ik tot bezinnen dat dit
mijnlaatstejaarzalzijnalsvoorzitter.Ditbetekentdatikmijn
stokjeoverdraag.Ikhebvijfmachtigmooiejarengehadenben
enormtrotswatwijalsBokk’nHörnkesindezejarenhebben
neergezet.Wezijngegroeidtotéénverenigingwaarbijplezieren
saamhorigheidhooginhetvaandelstaan.Natuurlijkhebikditniet
alleenkunnendoen.Zonderhetbestuuréndekerngroepleden
zouden we nooit zover gekomen zijn.
Graagwilikallereerstdebestuursledendienetalsiknaditjaar
hetstokjeoverdragen,bedanken.OmtebeginnenBartvander
Aa(tevensjeugdprins).Bartheeftzichjareningezetvoorhet
financiëlegedeeltevandevereniging.Hijwordtookweleens
DagobertDuckgenoemd,aangezienhijzichhiermetveelpassie
voorinzette.Bart’staakzalvanafvolgendCarnavalsjaarworden
overgenomendoorSteijeBraakhuis.VerderstoptJolijnOude
Nijhuisalssecretaris.Zijheeftzichachtjaarlangingezetvoorde
verengingenheeftvooronsveelbetekend.StijnHesselinkneemt
naditjaardetakenvanJolijnover.Zoalsikalaangaf,wordookik
ditjaarvervangen.Voltrotsenvertrouwenmagikjullievertellen
datMiketerHaarvanafvolgendCarnavalsjaarvoorzitterisvanJCV
DeBokk’nHörnkes.Ookisereennieuwbestuurslidtoegevoegd:
SilkeKlaassenisonsditjaarkomenversterken.Afgelopenjaar
waseenjaarvanveranderingen.Dathoudtindatweditjaareen
‘dubbel’bestuurhebben,bestaandeuit:BartKlaassen,Miketer
Haar,BartvanderAa,SteijeBraakhuis,JolijnOudeNijhuis,Stijn
Hesselink,SteffiDashorst,BjarneKleineschaars,JopKreuwelen
SilkeKlaassen.Weproberenditjaaralletakenzogoedmogelijk
overtedragenaanhet‘nieuwe’bestuur,zodatzijdeaankomende
jarenverderkunnenennétalswijaltijddeden,kunnengenieten
van de Carnavalstijd. Elk jaar weer.

Raad van 37

We zijn trots op het feit dat we een Raad van Elf zijn
met maar liefst 27 steekdragers en tien meiden met
een sjerp. We kunnen én mogen ons niet eens een
Raad van Elf noemen want we zijn maar liefst met 37
leden. Dit is een mooi aantal dat elk jaar zal veranderen.
Voor een aantal leden is het laatste jaar aangebroken
omdat ze de leeftijd van 25+ bereikt hebben. Niet
getreurd, we zullen ze natuurlijk altijd blijven zien en
tegenkomen dankzij het fantastische jaarlijkse feest
Paaspop. Dit jaar organiseren we Paaspop al weer voor
het zesde jaar op rij. De eerste vergadering voor dat
feest is alweer geweest en er zijn alweer volop ideeën
om het wederom tot een groot succes te maken. Via
deze weg wil ik dan ook oproepen om Facebook in de
gaten te houden voor de win-deel-like acties én het
belangrijkste: de datum van de kaartverkoop. Wij als
JCV de Bokk’n Hörnkes willen jou graag verwelkomen
tijdens dit prachtige feest en kijken uit naar je komst!
Ik wens iedereen namens onze vereniging een fantastisch,
geweldig en bruisend carnavalsjaar toe!

Alaaf! Alaaf! Alaaf!
Bart Klaassen
Voorzitter JVC De Bokk’n Hörnkes
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De Veenpluis 4, 7665 EC Albergen
06 23299906 • info@accenz.nl • www.accenz.nl

0546 - 491297

24-uurs dienst 06 21108115

Proclamatie
Ik Prins Bart de Vijfde
Groot Hertog van de Vleerboersweg
Zön van Paul en Jolande
Tevens interieurbouwer bie Schröder
interieurs
Ik Sik Jasper Landgraaf van ‘n
Katt’nhook
Zön van Harrie en Clementine
Trotse boer’nzön

Tevens melkveespecialist bie
ForFarmers
Samen met oonze Hofdames Ingeborg
Lucassen en Wieke Kleine Schaars
wilt wij oe leu het volgende
vertell’n:

Ten Eerste;

Ten Zevende;

Ten Tweede;

Ten Achste;

Hoe ajt ok went of keert, carnaval
vieren is iets waj nooit verleert!

Twente en Heracles d’r an’t eind van
‘t joar bie boaven an!

Ten Derde;

Theo Sonder hef oons nog nooit in de
kou loat’n stoan, aans wast waag’n
bouw’n gils nig deur goan!

Morshoes is woar wie met’n Carnaval
geern zint hoppelijk wet de oale leu
voort nog wie wij bint

Ten Negende;

Dat de Sjikkebokke bie het 11 joarig
bestoan eindelijk ‘n moal op’t podium
mag stoan

Oons leste joar hopt wie op veel plezier, dus doot oe best nieuw’n bottelier

Ten Vierde;

Dat de Hofdames oonze
steun en toeverlaat bint, ok as wie
bienoa van de wereld zint!

Paaspop van ’t joar was een groter
succes dan dat ‘t ooit hef wes

Ten Vijfde;

Noa 4 joar een nieuw bestuur ok de komende joaren geet het volgas duur

Ten Zesde;

De Hofauto nig van dat benauwde gedoe,
kamereu in oons leste joar kuj wa wat
met iets meer toe

Ten Tiende;
Ten Elfde;

Liever spiet van wa’j hebt doan dan ‘n
feestje tevöl loat’n goan.

LijfspreuK

Gen gezeur
wie knalt dit
Carnavalsjaor
deur!!

‘BELLA CIAO’

Op de dag dat president Trump zijn ontmoeting met
premier Poetin annuleert en Angela Merkel door panne
met het vliegtuig te laat komt op de G-20 top in
Argentinië, wordt koers gezet richting Café Morshuis
voor het interview met de nieuwe hoogheden van J.C.V.
De Bokk’n Hörnkes. Prins Bart V, Sik Jasper en hofdames
Ingeborg en Wieke worden stevig aan de tand gevoeld over
de periode voorafgaand aan de opkomst op vrijdag 23
november, maar uiteraard ook over hun verwachtingen voor
het aankomende Carnavalsjaar. Om te beginnen eerst maar
eens een voorstelrondje van de kersverse Hofhouding.

Bart en Ingeborg kenden elkaar al lang,
maar de eerste echte ontmoeting vond plaats
bij het Carnaval in Geesteren. Hoe deze
ontmoeting precies is verlopen, is, mogelijk
door de hoeveelheid genuttigde drankjes,
enigszins onduidelijk. Of mogelijk wordt er
wat verzwegen voor de interviewers. Echter
is er wel overeenstemming over het vervolg:
tijdens een wedstrijd van Heracles ontstond
WhatsApp contact tussen beiden. Dit was de
opmaat voor een inmiddels al ruim twee jaar
durende relatie.

Bart van der Aa is 24 jaar, woonachtig
aan de Vleerboersweg in Albergen, samen
met vader Paul, moeder Jolande, hond Noa
en nog vele andere huisdieren. Zus Jolijn
heeft het ouderlijk huis verlaten en
woont in Almelo. Bart heeft de opleiding
Interieurbouwer gevolgd aan het ROC in
Almelo en werkt bij Schröder interieurs
in Geesteren. Al op jonge leeftijd, door
snuffelstages en bijbaantjes, wist Bart dat
hij interieurbouwer wilde worden. Hobby’s
van Bart zijn het bezoeken van wedstrijden
van Heracles Almelo, bier drinken met
kameraden, het poetsen van zijn BMW en –
uiteraard – het uitbundig vieren van het
Carnavalsfeest.

Jasper Lubbers, ook 24 jaar oud, heeft de
eer om de Sik van Bart V te mogen zijn.
Jasper woont op een melkveebedrijf, samen
met vader Harry, moeder Clementine en
broers Koen en Joost. Naast uiteraard het
vee heeft het gezin Lubbers ook een hond:
Luna. Jasper heeft de opleiding Dier- en
veehouderij gevolgd in Leeuwarden, waar hij
ook twee jaar in een studentenkamer woonde.
Deze twee jaar worden omschreven als een
machtige mooie tijd, die eigenlijk veel te
kort duurde. Sinds afgelopen zomer werkt
Jasper bij For Farmers als bedrijfsadviseur
in de agrarische sector. Hobby’s van Jasper
zijn het bezoeken van wedstrijden van

Nijntje Pluis

Hofdame Ingeborg is net als Bart 24 jaar.
Ze woont samen met vader Wim, moeder
Evelien en zus Loraine in Almelo. Het gezin
wordt compleet gemaakt door hond Yada.
Afgelopen jaar heeft Ingeborg de opleiding
Toegepaste Psychologie afgerond en nu is ze
werkzaam bij Kinderopvang Nijntje Pluis,
als leidinggevende bij locatie Denekamp.
Hobby’s van Ingeborg zijn uitgaan met
vriendinnen, vakantie vieren en wedstrijden
van Heracles bezoeken.
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FC Twente, thuis bezig zijn met van alles
en nog wat en natuurlijk ook bier drinken
met de kameraden.
Voor het vierde lid van de Hofhouding kan
eigenlijk het Bokk’nblad van afgelopen jaar
gekopieerd worden. Wieke Kleine Schaars is
namelijk het zusje van de net afgetreden
Sik van de Bokk’n Hörnkes: Bjarne. Wieke
woont bij haar ouders René en Annemarie, en
heeft naast broer Bjarne ook nog een oudere
zus: Merle. De hond van de familie Kleine
Schaars luistert naar Jip.
Wieke volgt de opleiding Social Work aan
het Saxion en loopt stage in De Losserhof.
Daarnaast gaat ze beginnen aan een nieuwe
baan bij de Thuiszorg in Oldenzaal. De
hobby’s van Wieke zijn ongeveer gelijk aan
die van de rest van de Hofhouding: stappen
met de vriendinnen, Carnaval vieren en het
bezoeken van voetbalwedstrijden van FC
Twente. Vooral het worst eten op de tribune
met de opa van Wieke bevalt hierbij erg
goed.
Jasper en Wieke hebben elkaar, via het
Carnaval leren kennen. Waar het hebben van
een grote broer c.q. kameraad als Sik al
niet goed voor is. Inmiddels zit Wieke zelf
ook bij de Bokk’n Hörnkes en mag in haar

eerste jaar dus meteen onderdeel uitmaken
van de Hofhouding.
Bart en Jasper hebben allebei een ruime
staat van dienst binnen de kerngroep van
de Bokk’n Hörnkes. Voor Bart wordt het zijn
zevende jaar en voor Jasper maar liefst zijn
negende jaar. Dat Bart Prins is geworden,
is volgens Jasper dik verdiend. Bart is al
jaren penningmeester van zowel de vereniging
als van Paaspop en is daarnaast nog een
manusje van alles. Jasper bewondert de tijd
die Bart al die jaren in de vereniging
heeft gestopt. Als lid van de Raad van
Elf en vaste artiest voor de Gala’s heeft
Jasper zelf zijn sporen ook ruimschoots
verdiend.
Wat beide heren nog speciaal opmerken is dat
de Bokk’n Hörnkes een supergezellige groep
is, waarbij iedereen niet alleen bedreven
is in het vieren van feestjes, maar ook als
er bijvoorbeeld geklust moet worden aan
de wagen zijn de leden in grote getalen
aanwezig. Dat de groep hierbij bestaat uit
verschillende leeftijden wordt ook als erg
positief ervaren. Hierdoor kunnen oudere
leden aan het eind van hun loopbaan bij de
Bokk’n Hörnkes het stokje zonder problemen
overdragen aan de jongere leden.
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De grote vraag

Het moment waarop Bart gevraagd werd als
Jeugdprins was eind augustus. Opmerkelijk
detail hierbij is dat Ingeborg het eerder
wist dan Bart. Terwijl haar ouders op
vakantie waren, kwamen Walter Lansink en
Bart Klaassen hier langs met de grote
vraag. Nadat Ingeborg hiervoor open bleek
te staan, kwam Bart na een avondje beunen
thuis bij zijn liefje. Bij het zien van dit
tweetal in de tuin bij zijn vriendin wist
Bart natuurlijk al snel waar het om ging.
De volgende stap is natuurlijk het zoeken van
een Sik. Zonder twijfel was duidelijk dat
Jasper dit moest worden. Met een super goed
bedachte smoes van Bart, het controleren
van de financiën van de carnavalsvereniging
in augustus, moest Jasper naar huize Van
der Aa gelokt worden. Jasper ging akkoord
en zou de week erna wel een keer langskomen
om de financiën te komen controleren. Bij
een tussentijds tripje naar Drenthe met
Bart Klaassen in de auto begon Jasper over
deze vreemde uitnodiging. Bart werd hierbij
ineens wel erg zenuwachtig, en het was voor
Jasper dan ook zo klaar als een klontje.

Een goed voorbereide verrassing dus….
Langzaam maar zeker kwam 23 november
dichterbij en de nodige voorbereidingen
werden dan ook getroffen. Kleren halen
in Deventer om niet betrapt te worden en
uiteraard het inslaan van de nodige eieren
voor het traditionele eier’n bakk’n. Alles
was tiptop geregeld.
Bij de bekendmaking voor de overige
kerngroepleden van de Bokk’n Hörnkes bij de
Tukkers waren beide hoogheden behoorlijk
zenuwachtig, maar toen dit eenmaal gedaan
was viel het erg mee met de spanning. Onder
de keiharde bass van een remix van Bella
Ciao, met een aantal leden gekleed als
de mensen uit de serie La Casa di Papel
sprongen de kersverse hoogheden om exact
tien over tien door het witte doek. Op de
vraag waarom ze juist voor dit thema hadden
gekozen was het antwoord toen nog nuchter:
‘Het is een vette serie en ziet er wel cool
uit.’

Schamele eitjes

Wat later op de avond tijdens de felicitaties
vroeg Ingeborg nog aan Jasper: ‘Moeten we
nu niet eens beginnen met het uitdelen van
de onderscheidingen aan alle mensen?’ Als

dit een indicatie is voor de hoeveelheid
ingekochte onderscheidingen dan moeten er
nog flink wat uitgedeeld worden.
Het aantal eieren dat uiteindelijk kennis
heeft gemaakt met de uitstekende bakkunsten
van de vader van Ingeborg bedroeg 108,
precies één ei meer dan bij de Hoogheden van
de Alberger Bökke, waar slechts een schamele
107 eitjes zijn gebakken. Overigens is wel
gebleken dat dit een grote impact heeft,
aangezien Bart wat eerder is gaan slapen op
deze memorabele avond.
Voor het regelen van de hofauto hebben
Bart en Jasper nu al medelijden met de
kameraden. Voor de vierde keer in vijf jaar
tijd zijn ze aan de beurt voor het regelen
van een mooie hofauto. En het regelen van
een hofauto is natuurlijk ook niet gratis.
Echter is het met de ruime ervaring die
inmiddels is opgedaan vast een koud kunstje
om weer met iets spectaculairs op de proppen
te komen.
Met deze kameraden wordt ook ieder jaar de
Zwarte Cross bezocht. Met hele weekenden
flink feest vieren hebben Bart en Jasper dan
ook geruime ervaring. Afgelopen jaar werd
het voor Bart echter wel een kort weekend.
Op de eerste avond leek het Bart wel leuk om
in een grote doos te gaan zitten. Toen deze
doos echter over een bouw- c.q. dranghek
werd gegooid, met uitstekende spijlen, werd
het toch even iets minder leuk. Met flinke
wonden aan zijn armen moest Bart de Zwarte
Cross voortijdig verlaten.

Bij het omschrijven van de ander in drie
eigenschappen zijn Bart en Jasper in het
begin erg lief voor elkaar. Zo is Bart erg
gedreven(én soms zenuwachtig) en heeft hij
veel voor het carnaval betekend. Vooral de
taak als penningmeester heeft Bart jaren met
verve uitgevoerd. Met Jasper kun je erg goed
dingen overleggen. Na enig aandringen over
dat het niet alleen maar positief hoeft te
zijn, komen ook andere eigenschappen naar
voren. Barts ogen staan tijdens feestjes
soms, afhankelijk van het aantal innames,
al voortijdig op bedtijd en hij kan ook op
zijn eigen feestjes eerder gaan slapen. Met
Jasper kun je weliswaar goed overleggen,
maar dan vooral als hij nuchter is. Het
schijnt dan een man van zijn woord te zijn.
Alleen vergeet ‘ie dat op het eind van de
avond nog wel eens. Daarnaast is hij erg
goed in het opjutten van anderen om gekke
dingen uit te halen. Ook is hij soms erg
lomp en onbenullig. Op zich geen verkeerde
eigenschappen voor Carnaval dus.

Gesneden koek

Hoewel voor Bart en Jasper het vieren
van Carnaval als onderdeel van de Bokk’n
Hörnkes gesneden koek is, kijken de heren
er toch erg naar uit om het Carnaval ook
eens te beleven als onderdeel van de
hofhouding. Dat het hun laatste jaar is
maakt het dan ook extra bijzonder. Hoewel,
dat Bart tijdens zijn eigen jaar als prins
op skivakantie gaat, geeft enige reden tot
twijfel… Gelukkig is Jasper bereid om deze
taak tijdelijk op zich te nemen, vooral met
de steun van de vereniging.

De Bokk’nhörnkes zijn een hechte en vooral
ook fanatieke club. De opkomst van de leden
is elke keer weer goed, van de Raad van
Elf tot bestuur tot activiteitencommissie.
Laat duidelijk zijn dat dit niet alleen
voor het feestvieren geldt, ook tijdens
de overige activiteiten zoals wagenbouw,
is de opkomst altijd goed. Het jaarlijkse
uitje met de hele vereniging is een van de
hoogtepunten buiten het carnavalsseizoen
om. Afgelopen jaar is de hele club op
pad geweest om Drenthe onveilig te maken.
Details van dit weekend worden zoals altijd
discreet gehouden...
Wieke heeft natuurlijk ook al enige
ervaring door het jaar van haar broer
Bjarne, maar voor Ingeborg is het allemaal
nog vrij nieuw. De verschillende feesten
na de optochten in de gemeente werden door
haar al wel bezocht, maar feesten zoals de
opening van de Residentie, het wagen dopen,
etc. zijn helemaal nieuw.

De carnavalswereld gaat dus nu pas echt
open voor haar.
Met z’n vieren hebben ze er mega-veel zin
in. Echte doelen hebben ze zichzelf niet
gesteld. Nou ja, misschien eentje, de band
met de grote carnavalsvereniging versterken.
In het laatste jaar bij de jeugd willen
de heren de banden met de Alberger Bökke
nogmaals strak aanhalen. De heren hebben
zelfs een kennismakingsfeest georganiseerd
waarbij beide verenigingen zijn uitgenodigd.
We kunnen het hier helaas niet verder over
hebben, aangezien de deadline voor het
inleveren van het stuk eerder is dan de
datum van het kennismakingsfeest. Dat het
een succes gaat worden staat echter vast.
Kortom, dit jaar wederom een geweldige
Hofhouding met de nodige opgedane ervaring
in het Carnaval, die zich vol in het
feestgedruis en de overige activiteiten
zullen storten! U als lezer zult nog wel
zien dat hier geen woord aan gelogen is…

2019
gaat een
succes
worden!

Een terugblik met
Wessel, Bjarne en
de Hofdames
Aan de Westerikweg in Saasveld bevindt zich achter het
woonhuis van de familie Kleine Schaars een gezellige garage.
Op een groot spandoek aan de muur staan de hoofdpersonen
van de avond: Jeugdprins Wessel en Sik Bjarne van de Bokk’n Hörnkes. De Hofdames Inge en Bo maken het viertal compleet. Op het moment van het interview zit het regeringsjaar
er bijna op en staat alleen het aftreden nog op het programma.

“Op Aswoensdag was
ik blij dat ik weer aan
het werk mocht”

Op de vraag hoe Wessel en Bjarne op het Carnavalsjaar terugkijken is het antwoord duidelijk: “Mooi, zeker geslaagd!”
Met een glimlach voegt Wessel toe: “Geen ongelukken
gehad dit jaar.”
De heren hebben veel mooie herinneringen aan het afgelopen Carnavalsjaar. Zo was er het moment dat de Jeugdprins en Sik bekend werden gemaakt aan de Raad van Elf
in de kantine van De Tukkers. Bjarne: “Vooraf werd ik wel
getipt als Prins, samen met Jasper Lubbers en Bart van der
Aa, maar niemand dacht aan Wessel.” Toen Bjarne als Sik
bekend werd gemaakt, werd meteen naar de andere twee
heren gekeken als Prins. Toen hij door de deur naar binnen
kwam was de verrassing compleet. “Iedereen had grote
ogen van verbazing”, vertelt Wessel. “Vooraf denk je, kan
ik het maar aan iemand vertellen. Maar als je terugkijkt,
denk je: wat hadden we ze allemaal mooi te pakken”, lacht
Bjarne.
Ouderwets Carnaval
Hun hoogtepunt? De optocht in Albergen, met alle bekenden langs de straat. Maar de optocht in Borne komt op een
goede tweede plaats. Vooral ook omdat daar de eerste prijs
is gewonnen met de prinsenwagen. Een wagen waar Wessel en Bjarne ook nog heel druk aan meegebouwd hebben,
tussen alle feesten door. En op zaterdagavond, na de optocht in Borne, door naar het feest in Harbrinkhoek. “Daar
is het nog echt ouderwets Carnaval vieren. Met een dorpse
sfeer en alle andere verenigingen erbij. Gewoon volk uit de
gemeente Tubbig die komen voor het Carnaval.”
Maar ook de feestjes thuis zijn mooie herinneringen, het
‘Prins en Sik feest’ met de onthulling van de Hofauto en het
boog bouwen bijvoorbeeld. Wessel: “Dan hej’t zelf in de
hand en kun je het zelf laten escaleren. Er is dan niemand
die zegt dit mag niet, of je hebt een voorbeeldfunctie. Daar
houd je toch een beetje rekening mee tijdens de officiëlere
feesten.”
Hofauto
Tijdens het Prins en Sik feest bij Bjarne thuis is de Hofauto onthuld door de kameraden. Iedereen moest aan de
straat gaan staan en in de verte kwamen de vrienden met
de Fiat Multipla uit het bos rijden. Met gele lichten op het
dak, ledverlichting en de uitlaat door de motorkap omhoog.
Alle negen kameraden zaten in de auto en staken allemaal
vuurwerkfakkels af. “Door alle rook zagen we pas op twee
meter afstand wat voor auto het was. Het was een f*cking
leipe wagen, supercool!”, glundert Wessel.
Samenwerking kerngroep
Onder leiding van Bart Klaassen was er een extra grote
kerngroep, van wel liefst 40 heren én dames. Bjarne: “In
plaats van de Raad van Elf noemen we het wel eens de raad
van veertig.” Wessel: “Dat grote aantal is handig. Bart stuurt
een bericht via de app en dan gaan er naar elk feestje zeker
wel tien mensen mee. En zo’n grote groep is gezellig, hoe
meer zielen hoe meer vreugd.” Bjarne vult lachend aan:
“De vrouwen bint mangs nog gekker dan de kearls.”
Scepter
Aan het begin van hun regeringsjaar hadden Bjarne en
Wessel een goed voornemen: De scepter niet vaker dan

één keer verliezen. Dat voornemen werd zelfs in het Bokk’nblad gepubliceerd. Je zou dus denken dat de Raad van
Elf zich extra in zou zetten om de scepter mee te nemen.
Maar niet één keer is Wessel hem verloren. Het geheim van
de timmerman? Een grote haaksluiting aan de broek, zodat
je zelfs tijdens het drinken, eten en toiletbezoek de scepter
bij de hand hebt. Iets wat weinigen weten is dat de scepter eigenlijk niet helemaal ‘af’ was. Om hem op te sieren
had Wessel kleine hamertjes besteld. Inge vertelt: “Wessel
heeft het hele internet afgezocht naar kleine hamertjes en
vond ze uiteindelijk op AliExpress. Die heeft hij toen snel
besteld, maar ze zijn nooit binnen gekomen.”
Hofdames aan het woord
“Ik was de lopende agenda van de groep”, vertelt Inge lachend. Wessel vroeg dan ’s avonds wat er de volgende dag
precies op het programma zou staan. Bjarne: “Inge hielp
ons ook altijd herinneren als er dingen geregeld moesten
worden.” Tips voor toekomstige Hofdames heeft Bo ook
nog wel: “Zoek de fazantveren. Zo vonden we Bjarne altijd
terug in een volle zaal.” De veren van Wessel waren minder zichtbaar. Inge: “Hij kijkt vaak omhoog om met langere
mensen te praten. En dan wijzen de veren dus naar beneden”, legt Inge uit. Gelukkig waren de Prins en Sik nooit ver
weg van elkaar.
Proclamatie
Of de proclamatie een beetje is waargemaakt? De heren
moeten eerst goed nadenken wat er ook alweer precies in
stond. “Er moest bouwgrond komen in Albergen”, herinnert Wessel zich. Dat is gelukt. Ook punt 9 van de proclamatie is waargemaakt: ‘Een Hofdame hef mien Sik nog nig,
doarum hop ik dat hij er dit joar een krig’. Begon Bjarne nog
als vrijgezel aan het regeringsjaar, tijdens het Gala kwam
daar positieve verandering in door Bo Masselink. Nadat de
proclamatie is opgezocht blijkt dat alleen de Sjikke Bökke
niet in de prijzen is gevallen. Jammer, want het liedje van
Kees de Kapper ligt nog vers in het geheugen en ze hadden een mooie wagen. Voor de rest zijn alle punten van
de proclamatie waargemaakt, een mooie score vinden de
heren zelf.
Lijfspreuk
Voor het huis van Wessel stond een spandoek met de namen en een foto van de Hoogheden. Het zat op een frame
dat veel te hoog was en telkens omwaaide. Hier kwam de
lijfspreuk van het duo om de hoek kijken: ‘Als ‘t nig kan zoals ‘t mot, dan mott ‘t ma zoals ‘t kan’. Wessel heeft toen
een stuk van de pijpen afgeslepen en het frame kleiner
gemaakt. Prima oplossing!
Zware tijden
Vooral de Carnavalsweek na het Carnaval in Albergen was
heftig. Wessel: “We zijn geen avond nuchter naar huis gegaan, maar het is nooit te gek gegaan. Na het verbranden
van de Bok was het ook wel weer mooi geweest en ben
je blij dat je het overleefd hebt. Je hebt dan de hele week
maximaal feest gevierd en het hoeft ook niet veel langer te
duren.” Bjarne vult aan: “Op Aswoensdag was ik blij dat ik
weer aan het werk mocht, even een keer wat anders dan
bier drinken.” Al met al kijken ze terug op een mooie tijd
met goede herinneringen!
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Voordelig een container voor uw bedrijfs- of (ver)bouwafval? Bestel een container bij
Velthof Albergen, onderdeel van de Rouwmaat groep. Snelle levering, geen plaatsingskosten, all-in tarieven voor uw rolcontainers en op afroep ledigen mogelijk!

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

Rouwmaat regelt het gewoon! Bel (0546) 44 12 47

€ 10,-

€ 12,50

ONLINE TICKETS VIA: WWW.PAASPOPALBERGEN.NL

Vacature:

11e vrouwelijke ‘familielid’
De Bokk’n Hörnkes is een Jeugdcarnavalsvereniging voor jonge
Albergenaren die houden van Carnaval, feestjes en gezelligheid. Op
dit moment zijn er tien dames, maar een elftal is net wat passender
natuurlijk. Daarom zijn de Bokk´n Hörnkes op zoek naar de elfde
dame in hun ‘familie’.
Wat wordt er van jou verwacht?
Van jou wordt verwacht dat jij gezelligheid en sfeer
in de groep brengt. Aanwezigheid wordt gewaardeerd bij de Prinsopkomst, Opening Residentie en
Paaspop. Alle andere feesten zijn vrijblijvend, maar
deze zijn allemaal zó leuk, dat je waarschijnlijk toch
wel gaat.
Hoe wordt er gekozen?
Geschikte kandidaten worden aangedragen in de
kerngroepledenvergadering. Heb jij alles in huis om
een echt Bokk’n Hörnke te worden, dan hoor jij dit
van de leden. Twijfel je toch nog? Dan kun je naar
de voorlichting komen. Hierin presenteren de Bokk’n Hörnkes alle voordelen van het horen bij de vereniging.
Wat zijn de voordelen van het horen bij de vereniging?
Je mag samen met je medecollega’s op de wagen
tijdens de optocht. Daarnaast kun je alle Carnavalsfeestjes bezoeken en hierbij geldt de regel: ‘dansen
is gratis’. Eens per jaar is er een weekend weg voor
alle leden, waar de nodige drankjes genuttigd worden. Tenslotte krijg je er gratis een hele nieuwe familie bij, want dat is hoe de sfeer binnen de groep
beleefd wordt.

Wat valt er te leren?
Je krijgt al vrij snel kennis over alle piratenhits, inclusief bijbehorende regels. Daarnaast leer je het stijlen
van een man. Denk hierbij aan het omdoen van vlinderstrikjes, het rechtzetten van steken en het knopen van overhemden.
Wie zijn je collega’s?
Naast een stuk of dertig mannelijke collega’s, heb je
maar liefst tien vrouwelijke collega’s in je team. Dit
zijn (v.l.n.r. op de foto’s) Silke Klaassen, Wieke Kleine
Schaars, Anne Klumpers, Steffi Dashorst, Elise olde
Monnikhof, Demi Stroot, Rosan Oude Vrielink, Tess
Kuipers, Marlie Wolters en Jolijn Oude Nijhuis.
Zij zorgen voor een goede sfeer en de nodige gezelligheid. Daarnaast is iedereen erg zorgzaam en
wordt er gezorgd dat je in mum van tijd weer vrolijk
bent, mocht je in een dipje zitten. Het leuke aan je
collega’s is dat iedereen goed met elkaar overweg
kan. Door het verschil in leeftijd, beroep en interesses valt er altijd wat te beleven en te bespreken.

Hoeveel tijd kost het je?
Door velen wordt gedacht dat carnavalsvierders elk
vrije uur besteden aan hun vereniging. Dit is echter niet helemaal waar. Bij de Bokk’n Hörnkes bepaal jij zelf of en wanneer jij meegaat naar feestjes.
Een lege agenda van november tot en met maart is
dus leuk, maar niet verplicht. De grootste trots van
de Bokk’n Hörnkes is hun eigen feest: Paaspop. Dit
feest wordt bijna helemaal op eigen houtje georganiseerd. Dit vergt inzet en aandacht van alle leden.
Vergaderingen heb je ongeveer 1 à 2 keer per jaar,
tenzij je besluit extra taken op je te nemen.

Ben jij…
Een spontane, gezellige en sarcastische meid en
kun je goed sjansen en shinen? Ben jij in voor een
feestje en beschik jij over een groot doorzettingsvermogen (vooral in de maanden februari en maart),
stuur dan een mailtje naar jcvdebokknhornkes@
hotmail.com
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data die u

niet mag missen
KAARTVERKOOP:

Zondag 3 februari 2019

Op zondag 20 januari 2019 is er voor de leden

4e Galavoorstelling, aanvang 13.30 uur, met aan-

tussen 9.00 uur en 10.30 uur bij zaal Morshuis

sluitend een grandioze afterparty en tevens de

de gelegenheid om plaatsen te reserveren voor

mogelijkheid om een hapje te eten voor zowel de

één van de 4 galavoorstellingen. Bent u van plan

medewerkers van het gala als de bezoekers.

het gala te bezoeken met familie, buren of andere bekenden en u wilt kaarten reserveren? Be-

Vrijdag 22 februari 2019

langrijk om te weten:

Wagendoop Alberger Bokke, Bokk’n Hörnkes en

- Zorg dat iedereen lid is. Je kan lid worden

Sjikke Bökke

tot en met zaterdag 19 januari 2019 bij Jacky
Bijen, Oude Schoolstraat 17 (06-13901042).

Zondag 24 februari 2019

- De ledenkaarten moeten overlegd worden.

Optocht. De optocht start dit jaar om 12.00 uur

- Zorg dat u een alternatieve datum heeft indien

in Albergen, de eerste van de vele Carnavalsop-

uw favoriete avond uitverkocht is.

tochten. Een bonte stoet aan praalwagens, loopgroepen en eenlingen zal aan het veelkoppige

Let op: je kan voor maximaal 10 personen aan
toegangsbewijzen halen.
Indien er nog kaarten beschikbaar zijn voor de
drukbezochte gala’s dan kunnen niet-leden op 20
januari tussen 10.30 en 11.00 uur kaarten kopen

publiek voorbijtrekken. U komt toch ook?

Zondag 3 maart 2019
Kindercarnaval. Elders in het Bokk’nblad kunt u
alles lezen over deze middag. De optocht, onder leiding van Prinsen en dweilorkest, start

voor €15,- (tevens bij Morshuis).

om 14.30 uur vanaf basisschool Kadoes. De bonte

GALAVOORSTELLINGEN

doorgefeest tot 17.00 uur.

Net als vorig jaar, worden de Galavoorstellingen

stoet eindigt bij Morshuis, waar nog kan worden

in 1 weekend gehouden:

Dinsdag 5 maart 2019

Donderdag 31 januari 2019

dak eraf. Een bont spektakel van dweilorkesten

1e Gala-avond voor senioren en alleenstaanden,

brengt hun nieuwste nummers enthousiast ten ge-

aanvang 20.00 uur

hore. Aanvang 13.30 uur bij zaal Morshuis.

Vrijdag 1 februari 2019

DINSDAG 5 mAART 2019

2e Gala-avond, aanvang 20.00 uur

Dolle Dwaze Dweil Dinsdag. Bij Morshuis gaat het

Vastenavond. Een afsluitingsfeest voor alle
medewerkers van de Alberger Bökke. Met om 23.11

Zaterdag 2 februari 2019
3e Gala-avond, aanvang 20.00 uur

uur het traditionele verbranden van de ‘bok’.

WOENSDAG 6 mAART 2019
Aswoensdag en als echte afsluiting een kerkdienst om
19.00 uur

Prins Bart V

Sik Jasper

