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Beste Bokken,

Met een plof viel hij vanochtend op uw deurmat: het Bokk’nblad. De 

enige echte handleiding voor een vrolijk en geslaagd Carnaval. 

Roddelblad en serieuze informatiebron tegelijk. Een uitgebalanceerde 

mix van humor, prietpraat en serieuze artikelen. Eigenlijk een beetje 

zoals het leven. Wij maakten het met veel plezier en hopen dat u er 

net zoveel plezier aan beleeft. Liever nog meer. 

Ieder jaar beginnen we rond de zomervakantie weer met een eerste 

redactievergadering. Hoe gaan we het Bokk’nblad dit jaar vullen? 

Daarna volgt de uitwerking van deze ideeën. Schrijvers stappen op 

hun fiets en crossen door Albergen voor ronkende reportages en in-

teressante interviews. Frank en Marga zorgen voor de mooiste foto’s 

bij alle stukken. En laten we ook onze commerciële afdeling niet ver-

geten, zij vullen het blad met advertenties. Het lijkt misschien simpel, 

zo’n blad maken, maar elk jaar is het weer een opgave van jewelste. 

Toch doen we het graag, al is het gelukkig nu weer even gedaan, de 

adrenaline is weer tot het normale niveau gedaald. We kunnen met 

reces… 

In deze editie natuurlijk weer de bekende thema’s: u gaat kennis  

maken met de nieuwe Hoogheden, we hebben een ‘bijzonder bok’ 

op de proatstoal gezet en we blikken natuurlijk terug op vorig jaar. 

Daarnaast treft u een mooi interview met de Albergse Libiërs aan, kunt 

u meer te weten komen over de truckers van de Sjikke Bökke, vindt u 

borrelproat met Gait en Henk en veel meer! 

Natuurlijk willen we ook van de gelegenheid gebruik maken om alle 

adverteerders te bedanken. Jullie maken het ieder jaar weer mogelijk 

om dit blad uit te geven.

We zullen u niet langer ophouden, u wilt lezen, dat snappen wij ook. 

We wensen u dan ook heel veel leesplezier. 

Alaaf, Alaaf, Alaaf!

De redactie van het Bokk’n blad 
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Van de voorzitter: 
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‘völ wil’



De zomerdagen zijn voorbij en dan worden de avonden langer. Het reces 
van de van de vereniging zit erop. Het begint bij iedereen te jeuken en voor-
bereidingen voor een nieuw Carnavalsseizoen zijn in volle gang. 
Zal dit weer net zo’n spetterend jaar worden als het afgelopen jaar? Prins 
Roy, Sik Martin met hun Hofdames Alice en Nardy hadden tropische tem-
peraturen tijdens de eerste grote Carnavalsoptocht van Twente. Van heinde 
en verre kwam men naar ons Bokk’nlaand om de kleurrijke stoet te aan-
schouwen. Daarna ging het feest nog lang door, dit zowel in het dorp als bij 
het Narrenbal en in de grote tent van Morshuis. Fantastisch, dat maakt wij 
zo nig wier met. Ondertussen zijn Prins Roy, Sik Martin en de Hofdames 
opgenomen in de Prinsengarde, het Sikkenfons en de Mutsenclub. Vanuit 
deze plek wil ik jullie danken voor dit spetterende jaar! Hulde!
Het wordt nog wat. Nadat op 9 november Prins John, Sik Bob en de Hof-
dames Lotte en Ellen uit de bokkenkist sprongen werd hun lijfspreuk met 
grote hilariteit ontvangen. ‘Sorry voor Alles..!’
Als je hier mee begint kan men nog vele mooie en acties ‘völ ondugt’ ver-
wachten . Ik wens jullie hierbij veel succes en geniet ervan. Op vrijdag 22 
november was er in een nog bomvollere residentie de wisseling van de 
wacht bij de Bokk’n Hörnkes. Na een fantastisch jaar, bedankt hiervoor, 
zijn Prins Bart, Sik Jasper en hofdames Ingeborg en Wieke afgetreden en 
werden onder luid applaus Prins Maarten, Sik Sander en hofdame Pam ge-
presenteerd. Ook zij openden met de lijfspreuk ‘Awt doot, doowt good!’ en 
dat belooft nog wat. Hulde! Ook jullie wil ik veel succes wensen.

In oktober heb ik de voorzittershamer overgenomen van Sjef Hagel. Sjef 
heeft de afgelopen twaalf jaar zitting gehad in het bestuur, waarvan zes jaar 
als voorzitter. 

Hij was een voorzitter die een ongelofelijk talent heeft om een fantastisch 
team om zich heen te verzamelen en met zijn uitspraak ‘alleen ku’j niks en 
te hoop ku’j völ’ heeft hij de vereniging geweldig geleid. Na een introductie 
van een jaar binnen het bestuur wil ik zijn werk ook graag voortzetten. 
Sjef bedankt, het was super! Ook zijn Lilian Lucas en Wim Potijk terug-
getreden. Via deze weg wil ik hen bedanken voor de tomeloze inzet in het 
bestuur en ik wens jullie veel succes met de diverse nevenfuncties binnen 
de vereniging.
Afgelopen jaar hebben we veel te vroeg afscheid moeten nemen van Yvon-
ne Nijhuis-Lansink. Samen met haar man Aloys stond ze als een van onze 
hoofdsponsoren in het hart van onze vereniging en als we daar kwamen, 
werden we altijd warm ontvangen en er werd nooit tevergeefs een beroep 
op hen gedaan. Yvonne bedankt voor alles. Namens de vereniging wil ik 
naar Aloys, de kinderen en kleinkinderen en de families Lansink en Nijhuis 
steun en troost uitspreken.
We hebben een nieuwe commissie! Nadat Judith Olde Monnikhof, Tjarda 
Potijk, Lynn Braakhuis, Roos Kemna, Edmaé van der Aa en Birgit Borge-
rink acht jaar de Alberger Bökke dansend vertegenwoordigd hebben en het 
dansen overgedragen hebben aan wel twee dansmariekegroepen, hebben 
zij zitting genomen in de commissie Theemutsen. Wat gaaf, een koppel 
theemutsen die onze vereniging met diverse vrijwilligerstaken gaan onder-
steunen. Dames bedankt dat jullie dit gaan doen.
Zo, dit was mijn eerste column en ik wil het afsluiten. Ik wil iedereen, in 
welke hoedanigheid ook, vanaf deze plek veel succes wensen met de voor-
bereidingen en ‘völ wil’ met de activiteiten. Ik heb het eerder aangehaald, 
met de lijfspreuken van dit jaar kan het niet anders dan weer een mooi jaar 
worden!
Driewerf Alaaf!

De nieuwe voorzitter, 
Herald Degger

Johan Bouhuis, Jan Harink, Mariska Assink, Walter Lansink, Mart Schepers,
Bernadette Haarhuis, Herald Degger en Ellis Demmer.
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In Albergen kan meer!

Carnaval in Albergen is altijd groot feest. De 
jaarlijkse optocht trekt iedere editie weer duizenden 
bezoekers. De Mega Carnavalsparty die een aantal 
jaren werd geïntroduceerd doet daar nog een schepje 
bovenop. Albergen is mede hierdoor inmiddels 
wijd en zijd bekend. Want van de tienduizenden 
Carnavalsvierders reizen er zelfs groepen af vanuit 
het westen van het land. 

Ook de gala avonden van cv de Alberger Bökke zijn 
van een hoog niveau. Het is heel leuk om aanwezig 
te zijn op een laatste gala heb ik ervaren. Dan wordt 
er nog meer uit de trukendoos gehaald dan normaal. 
Door die extra geintjes loopt het gala vaak net wat 
anders dan anders. Ook mooi om eens een gala 
mee te maken op de zondagmiddag. 

Naast Carnaval vieren, kunnen jullie meer in 
Albergen. Want ook met overige evenementen 
zoals de 24-uurs solexrit, de Pinksterfeesten, 
de Tukkerstocht en niet te vergeten onze eerste 
Tubbergse kinderburgemeester Kristy Geuke zet 
Albergen zichzelf op de kaart. De saamhorigheid 
van Albergenaren leidt tot een stevige fundering 
voor onderlinge samenwerking. Wat op poten wordt 
gezet in Albergen staat als een huis. Daarnaast is 
Albergen een tolerant dorp, waar je volgens mij 
jezelf mag en kunt zijn. En tolerantie is ook van groot 
belang om samen, met prins John en sik Bob aan 
het Carnavaleske roer, een geslaagd Carnavalsfeest 
te beleven. Iedereen hoort erbij, in Albergen en 
in de hele gemeente Tubbergen. Niet alleen in 
Carnavalstijd maar altijd, het hele jaar door. Oud, 
jong, arm, rijk, gezond, ziek, zwart of wit, we vinden 
het allemaal belangrijk om mensen om ons heen te 
hebben die van ons houden om wie en hoe we zijn. 

Met deze gedachte in het achterhoofd, kiezen wij niet 
alleen tijdens dit Carnaval, maar het hele komende 
jaar, het refrein van ‘Net as gisteren’ van Normaal tot 
ons lijflied: 

Ik wens jullie een geweldige Carnavalstijd toe!

Met vriendelijke groet,
Burgemeester Wilmien Haverkamp - Wenker

Ik wet niet wat ze wilt van mien

alles wetten, alles zien

wa-j niet wilt dat ow geschiedt

doe dat ook een ander niet
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Wij, Prins John en Sik Bob met hofdames Lotte en Ellen, uitverkoren en beëdigd tot 50e Hoogheden van 
Bökkenlaand door de legendarische raad van wijze mannen, en tróts met de Alberger Bökke als onze achterban, 
proclameren wij; 
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proclamatie

ten eerste;  
Al is de gehele hofhouding dit jaar 100% geïmporteerd,
wij zijn voor het leven tot het Carnavalsgeloof bekeerd!

ten tweede; 
Het is een grote eer om in de voetsporen te mogen treden 
van Prins Theo Velthof en Sik Sander Velthof.

ten derde;  
Dat er dit jaar geen slecht weer met Carnaval zal zijn, 
en is dat er wel, dan is de kleding van Pinewood meer dan 
fijn!

ten vierde 
Dat we duurzaam met onze energie om moeten gaan,  en 
daarom op voorspraak van de Sik allemaal iets dichter tegen 
elkaar aan moeten staan.

ten vijfde  
Nu hofdame Lotte even geen tijd heeft voor werk of fornuis,
heeft het Bokk’nblad voor deze éne keer de beste fotograaf 
van Overijssel in huis!

ten zesde  
Dat we met Ellens blauwe kiekers bloed en rode hart,
regelmatig Dubbel zullen Kiek’n, met vanavond als start!

ten zevende  
Mocht iemand deze Carnaval gaan zitten zeuren of dramme, 
dan herinneren we u eraan dat de Prins nog les heeft 
gegeven aan Jean-Claud van Damme.

ten achtste  
En mocht u dat nog steeds niet interesseren of raken,
dan kan de Sik nog altijd bovenop u gaan zitten en 
onverstaanbare grapjes maken.

ten negende   
Dat de mannen van de RV11 ons hopelijk voorzichtig door 
het oerwoud van het Carnaval kunnen leiden, 
begeleid door onze prachtige dansmariekes, die weer voor 
de overwinning gaan strijden!

ten tiende 
Wat we zeker niet mogen vergeten is ons lokale goede doel 
waar we een mooie bijdrage voor hopen op te halen; 
en wel het aanleggen van een Moestuintje voor basisschool 
Kadoes. 

Wij vinden het belangrijk dat onze jeugd al jong leert 
wat eerlijk voedsel is en respect ontwikkelt voor alles 
wat groeit en bloeit.
Voor dit doel zullen wij onze befaamde tweeling borrel 
verkopen, 

ongekend, twee verschillende borrels voor 1 munt, 
1 voor hem, en 1 voor haar, 
is dat geen mooi gebaar!

De opbrengsten gaan naar de moestuin! Alvast proost!

ten elfde 
Hopen we na het verbranden van de bok terug te kunnen 
kijken op een mooi, en waardig jaar met knetter veul plezier, 
regel dit jaar maar een andere chauffeur, 
want de Bob zit weer aan het bier.

En ten slotte onze spreuk voor dit seizoen,

Omdat we het maar alvast gezegd kunnen hebben;  

sorry 
veur 
alles!
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De Bende van Vijf vindt het ieder jaar een uitdaging 
om een innovatief element door te voeren in de keu-
ze voor de nieuwe Hofhouding van de Alberger Bök-
ke. Dit jaar is dat samen te vatten onder de noemer  
‘allochtoon’. Want Prins noch Sik hebben hun roots in 
Albergen. En om die lijn maar door te trekken: ook 
de beide Hofdames zijn weliswaar in de omgeving ter 
wereld gekomen, maar behoren niet tot de autochto-
ne bevolking van ons Bokk’ndorp. Maar laat dat geen 
belemmering zijn. Ze hebben er zin in en daar gaat het 
om.

Prins John is 44 jaar en komt van oorsprong uit Rijssen. 
Niet echt een omgeving waar de rijke Roomse traditie 
van Carnaval uitbundig wordt gevierd. In tegenstelling 
tot zijn Sik Bob die als Brabander het zottenfeest met de 
paplepel binnen kreeg. En bovendien kan hij bogen op 
een grote ervaring als Tonproater en Hofchauffeur. 
De respectievelijke Hofdames, Lotte de Vries en Ellen 
Alberink, komen uit Fleringen en Harbrinkhoek. Hoe dit 
spul elkaar allemaal is tegengekomen en hoe ze uiteinde-
lijk in Albergen verzeild zijn geraakt moeten ze zelf maar 
uitleggen. Uiteindelijk willen wij bij het prinselijk paar wel 
een tipje van de sluier oplichten: John, met het postuur 
van een kickbokser, heeft een veelzijdige carrière als ma-
rechaussee en barkeeper in een Oostenrijkse skihut ach-
ter de rug. Hij lag ooit in het ZGT ziekenhuis in Almelo 
voor een operatie aan zijn schouder en zou daar een in-
jectie voor krijgen waar een ‘dikke vette grote spuit’ aan 
te pas zou komen. “Dat vond ik niet zo fijn. De injectie 
werd gezet door een anesthesist maar uit angst ging ik 
domme grapjes maken en een beetje naar mooie zuster-
tjes kijken”, aldus John die met die domme grappen wel 
de basis legde voor zijn relatie met Lotte. Met dochters 
Luz en Liv als gevolg. 

Zijn Hofdame Lotte, eerder Hofdame geweest van Sander 
Velthof (†2005) in 2001, is bekend met het Carnaval vie-
ren. Ze heeft de naalden en andere anaesthesia na twintig 
jaar vaarwel gezegd en maakt inmiddels furore als zelf-
standig fotografe: Shot by Lot Fotografie. Dit bedrijfje is 
ze in 2011 gestart, eerst zeven jaren naast de anesthesie. 
Maar omdat deze ‘hobby’ zo uit de hand is gelopen, is ze 
ruim een jaar geleden helemaal voor haar passie gegaan. 
Wat zij voor de lens krijgt varieert van bruidspaartjes, stel-
letjes die samen zwanger zijn, de uiteindelijke baby’s en 
nog veel meer. 

alleen bang voor 

naalden



brabander en dubbelkieker 
Bob de Brabander streek neer in Albergen vanwege de 
liefde. Dat was destijds nog niet Ellen, maar dat is weer 
een ander verhaal. Hij is bij het Albergse TND Duurzaam 
werkzaam en ontwerpt, levert en installeert samen met 
zijn collega’s hoogwaardige ledverlichting- en zonne-
stroomsystemen voor de particuliere en zakelijke markt. 
Kortom, Bob zit dus middenin de energietransitie. 

Ellen, afkomstig uit het nabij gelegen dubbeldorp, ont-
moette Bob en vond hem zo leuk dat ze daarvoor Har-
brinkhoek wel wilde verruilen voor Albergen. Toen Bob 
vervolgens gevraagd werd als Sik en Ellen dus Hofdame 
in Albergen werd, liet ze de lokale Dubbelkiekers wel in 
verwarring achter. “Ik ben vanaf oprichting altijd nauw 
betrokken geweest bij De Dubbelkiekers. Ben er ooit 
gestart als Dansmarieke, heb daarna een aantal jaren 
Dansmariekes begeleid en was commissiehoofd van de 
Dansmariekes. Na vele jaren dansgeweld vond ik het tijd 
voor wat nieuws en dus ben ik me in gaan zetten voor 
het Kiekersblad. Tot op de dag van vandaag maak ik nog 
steeds deel uit van de redactie al heb ik dat dit jaar wel 
op een laag pitje moeten zetten.” In het dagelijkse leven 
werkt Ellen als adviseur bij Leren en Werken Twente. Een 
club die mensen voorziet van loopbaanadvies. Ellen zet 
zich naast het loopbaanadvies in voor een aantal grote 
projecten met als doel het stimuleren van een leven lang 
ontwikkelen.

volledig ingeburgerd 
Terug naar Prins John, die na zijn eerste kennismaking 
met Lotte naar Albergen toog om zich door haar per-
manent te laten verdoven met verliefdheid. Hij is inmid-
dels volledig ingeburgerd en maakt ook deel uit van de 
Dorpsraad, waar hij zich in teamverband sterk maakt 
voor de maatschappelijke belangen van het dorp Alber-
gen. Hij is binnen de Dorpsraad verantwoordelijk voor 
de werkgroep Ondernemen die een betere samenwer-
king nastreeft. Ook op commercieel gebied door te  
stimuleren dat er met en bij elkaar wordt gekocht; zowel 
ondernemers onderling als dorpelingen bij ondernemers 
in Albergen. “Het gaat om het algemeen belang. Ik vind 
dat je niet alleen moet staan schreeuwen aan de zijlijn 
maar ook de verantwoordelijkheid moet nemen. En je 
kunt altijd wat doen voor de samenleving”, aldus John 
die in zijn vrije tijd graag om zich heen slaat en trapt. Dat 
heet kickboksen en inmiddels heeft hij met dat virus ook 
Lotte en Luz besmet. Bovendien maakt hij deel van de 
Tukkers en traint hij de C1 handbal-meiden. Maar er is 
ook een andere kant: het liefst dwaalt het gezin onder 
leiding van John door Oost-Europese landen, zoals Slo-
venië. “We zoeken met de camper onbekende originele 
bestemmingen en koken graag met de Dutch Oven. Daar 
houden we van.” Verwonderlijk is dat ruige gedoe niet 
want onze Prins heeft namelijk een succesvolle groot-
agentuur in outdoorkleding en accessoires: Vriezz Tra-
ding in Albergen. En dan geen prutswerk waar je meteen 
een scheur in de broek of een verkoudheid mee oploopt, 
maar degelijk spul: “Scandinavische merken, dat is het 
beste”, zegt John die in de Benelux zo’n tachtig dealers 
heeft.



kennismaking met carnaval 
Dat Rijssen geen hotspot is qua Carnaval weet John ook: 
“Hoewel er toch een Carnavalsvereniging is. Maar mijn 
echte kennismaking met Carnaval was toen ik voor de 
Koninklijke Marechaussee in Heerlen werkte. Dan gingen 
we daar naar het Oale Wievenbal en andere typisch Lim-
burgse tradities. Afkomstig van boven de rivieren vonden 
de Limburgers dat wij met Carnaval maar moesten wer-
ken. Dat deden we niet want we wilden zelf feesten. Nee, 
dat werd ons niet in dank afgenomen. En het mooie was: 
we werden gebracht en gehaald door de collega’s van de 
politie.” In Albergen was het Bob die zijn ervaringen met 
het zuidelijke Carnaval inzet bij de Bökke door als Ton-
proater op de bühne te stappen; zijn aan de psychologie 
verwante buut is nog altijd legendarisch. Bovendien on-
derscheidde hij zich als Hofchauffeur. “In het zuiden is het 
Carnaval massaler, het leeft meer als volksfeest. Hier in 
het Oosten wordt Carnaval gevierd door een kleine harde 
kern, maar dan ook op z’n Twents want wat een Tukker 
doet, doet hij goed! En pragmatischer: niet beginnen om 
elf over elf, maar elf over tien! Dan heb je toch een uur ex-
tra drinktijd…” Het stel kent elkaar van de organisatie van 
het KinderCarnaval en verschillende dorpsactiviteiten, 
zoals de optocht, gala's, Sinterklaas, het Pinksterfeest  
et cetera. “Je komt elkaar dan tegen”, zegt Lotte: “En 
zeker als je kinderen hebt in dezelfde leeftijd. Bovendien 
zitten  onze kinderen Liv en Pim bij elkaar in de klas. Dat 
schept dan weer een band.”

sPrakeloos
In de zomer van 2019 parkeerde John, na een mooie 
trektocht door Bosnië en Slovenië, de camper en plots 
dook één van de leden van die verduivelde Bende van Vijf 
achter de VW California op. “Ik stond bij de poort en we 
spraken een beetje over de vakantie en andere koetjes 
en kalfjes tot mij werd gevraagd of ik binnenkort een keer 
tijd had voor een gesprek. Tja, ik had op dat moment zelf 
wel tijd dus kom dan maar gelijk op. Daar hoef je toch 
geen avond voor te plannen? Hij is toen maar direct met 
de deur in huis gevallen. Kijk, ik had er natuurlijk wel eens 
grapjes over gemaakt, maar toch: het is even slikken. Ik 
was sprakeloos, ook al omdat je niet hier vandaan komt.” 
John herpakte zich echter snel, overlegde met Lotte, ze 
bekeken de gezamenlijke agenda’s en gingen akkoord 
met de benoeming. “Mits Bob mijn Sik wilde zijn. Dat was 
mijn enige voorwaarde.” “En ik geen trouwreportage in 
de agenda had staan”, aldus Lotte. 

ja-woord
Voor Bob was het natuurlijk ‘an offer he couldn’t refuse’. 
Bovendien brengt hij royale ervaring in: hij was in zijn 
jeugd in Waalre zelf al eens Jeugdprins van de plaatselijk 
Keien. Kortom, nadat Bob en Ellen ook hun ja-woord had-
den gegeven, stond niets een gedegen voorbereiding 
meer in de weg. Bob: “Binnen een week hadden we ei-
genlijk 85 procent klaar.” Dat gold niet voor de uitrusting 
maar dat is weer een ander verhaal. Niet dat de dames 
er lang over hebben gedaan. Ellen: “Ik kende een kleer-
maakster in Harbrinkhoek: De Jurk Voor Jou. Het was zo 
gepiept.” Een breuk dus met de traditie dat verse Hofda-
mes geheime expedities ondernemen naar de grote stad 
om uiteindelijk te slagen bij C&A of MS Mode. 



lak aan verPlichtingen 
Ook de Prins en de Sik lijken lak te hebben aan dat soort 
verplichtingen. De reis ging dit jaar niet richting de Pruis, 
maar naar Weerselo, naar Dress4Prins. John: “Een goede 
kennis van mij is een bekende in de denim-wereld: het 
merk Amsterdenim komt van hem en ik wilde hem graag 
betrekken bij het ontwerp van onze kleding. Kijk, denim 
is eigenlijk werkkleding dat alleen maar mooier en beter 
wordt nadat het veel gebruikt wordt. De slijtageplekken 
geven juist karakter. Dus hoe meer het Carnaval uit de 
hand loopt, des te mooier de jas wordt!” Teveel slijtage 
zou trouwens ook weer jammer zijn van het buitenge-
woon modieuze jacquet van Prins en Sik. Met subtiele 
zilveren belijning en een opvallende styling met zuidelijke 
franje; het zal de invloed van de Sik zijn. John: “Je moet 
altijd volgen wat jezelf mooi vindt.” En dat geldt dus ook 
voor het transport naar residenties en andere gelegenhe-
den: een Lincoln Town Car, maar dan wel de verlengde 
versie. De Hofhouding gaat zich dus verplaatsen in een 
stretched limo en zal daarmee de overige Prinsen en hun 
trawanten zonder twijfel tot in de verre omgeving aftroe-
ven!

Maar terug naar het begin. Zoals de lezer tussen de regels 
wel heeft kunnen bespeuren is er sprake van een kwartet 
dat, zoals dat in modern jargon heet, iets van een rugzak-
je met verhalen en gebeurtenissen meedraagt. Dan is het 
mooi om te zien hoe dat allemaal in de onderscheidingen 
is verwerkt. Er kwam zelfs een Engelse ontwerper aan te 
pas om de symboliek, die er vanaf spat, te verwerken. 
Niets dan lof dus.

essacher luft
En ook niets dan lof over hoe na de opkomst het tradi-
tionele eierbakken ter hand werd genomen. Want hoe-
wel tijdens de fameuze tocht naar de residentie de kar 
vastliep, was het één groot feest. En zeker tot opluchting 
van Luz die als oudste op de hoogte was van de stout-
moedige plannen en na de opkomst eindelijk niet meer 
hoefde te zwijgen. Moeten we het nog over het eierbak-
ken hebben? Ja, John heeft de gouden tip mocht u in 
de toekomst hiertoe conform de traditie worden verplicht 
en de jeugd ’s nachts niet meer weg is te branden: “Een 
glas Essacher Luft doet wonderen”, belooft de Prins. Het 
is een dermate gemeen likeurtje van onze oosterburen 
dat, geconsumeerd na een hoeveelheid bier en gebakken 
eieren, de maag meteen in werking zet. Alleen niet in de 
gebruikelijke richting. John: “De volgende morgen lagen 
er toch flink wat straatpizza’s voor de deur…”

dolle dagen
We besluiten met een aantal quotes die nog eens onder-
schrijven dat het kwartet zin heeft in de komende dolle 
dagen.
Ellen: “Ik heb altijd fanatiek Carnaval gevierd. Het is fan-
tastisch dat ik dit nu op deze manier mag meemaken.”
Lotte: “Ik heb geen verwachtingen, laat het op me af-
komen en probeer zoveel mogelijk te genieten in het 
moment. Ik weet alleen wel dat er dagen zullen zijn dat 
je wat brakkig bent, maar gelukkig ga je dan verder op 
adrenaline.”

Bob: “Het wordt intens, dat weet ik nu al. Het is een grote 
eer om de vereniging te mogen vertegenwoordigen.”

En tot slot de Prins: “Het is sowieso al fantastisch om dit 
te mogen doen. Je leert toch weer nieuwe mensen ken-
nen en ik verheug me op de bezoeken aan de omliggen-
de dorpen en verenigingen. Per stretched limo, dat wel.”



Het goede doel
Moestuintje Kadoes

Biologisch tuinieren 
voor de schooljeugd
Hoewel het er op het eerste gezicht op lijkt dat de nieuwe 
Prins en zijn gevolg niet begiftigd zijn met groene vingers, 
heeft het goede doel dat zij dit jaar hebben omarmd, 
daar wel mee te maken: een biologische, educatieve tuin 
naast basisschool Kadoes. De grond is inmiddels in ei-
gendom en de voorbereidingen tot aanplant kunnen be-
ginnen. Maar er mist nog een en ander voor meester Rik: 
kruiwagens en tuingereedschap, variërend van harken tot 
batsen, snoeischaren en mogelijk een Stihl motormaaier. 
Het is aan het narrenvolk van Albergen om deze actie 
te ondersteunen. En bovendien is het ook nog eens een 
feestelijke actie: voor aankoop van 1 munt ontvangt u 2 
typisch Duitse borrels die de Stimmung tot grote hoogte 
doen stijgen! 1 voor hem en 1 voor haar. Is dat geen mooi 
gebaar? Hoe dan ook, de baten van de verkoop komen 
ten goede van de moestuin! En… zo leert u, al shotjes 
drinkend, de schooljeugd van Albergen biologisch tuine-
ren. Was er ooit een mooiere win-win-situatie? 

sorry 
veur 
alles!
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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 waar-
des kiest voor de verrassing op de mat en stopt met schrijven. 
Neem van ons aan dat die stap enger is dan toetreden tot het illus-
tere gezelschap van schrijvers en correctoren. Het enige 
wat we daarvoor vragen is een vlotte pen en/of gedegen Ne-
derlands. 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



Het gesneuvelde knoopje maakt veel duidelijk. De gebroe-
ders Kokhuis staan namelijk bekend als donders eigenwies, 
al zullen ze dat zelf nooit toegeven! Zo drinkt Roy geen bor-
rels, “en doar hoal ik mie an.” Tradities zijn voor dit standpunt 
van ondergeschikt belang, zo merkten ook de leden van de 
Prinsengarde. Op de laatste dag van het Carnaval ging een 
delegatie van oud-Prinsen met een winkelwagen vol ontbijt-
spullen naar de Prins. Daarmee werd de bodem gelegd voor 
één van de laatste activiteiten: een rondje door het dorp om 
de paaltjes terug te zetten, die voor de optocht waren verwij-

derd. Hiervoor wordt ieder jaar een vaste route afgelegd, met 
‘pleisterplaatsen’ bij verschillende oud-Prinsen. Daar worden 
dan klare borrels gedronken en zure haringen gegeten. Geen 
Prins die daar vrolijk van wordt, maar iedereen ondergaat  
gedwee deze onsmakelijkheden, want dat hoort er immers 
bij. Groot was dan ook de schok, toen Roy, als eerste Prins in 
de geschiedenis van de Alberger Bökke, de borrels weigerde. 
‘Ie kunt lull’n wa’j wilt, ma ik dreenk dat spul nig’, was zijn 
goed onderbouwde verklaring. 

Het is de week na het aftreden. Aan de Mekkelenberg staan de veren in een boeket op de vensterbank, als stille getuige 
van een afgesloten periode. ‘Enorm genoten, maar het is mooi wes’, is de algemene mening van de vier Kokhuizen. Er 
was dan ook geen weemoed, toen op 9 november voor het laatst het pak werd uitgetrokken. Martin deed dat geheel in 
stijl. Het bovenste knoopje van de boord wilde niet los. Krimp van het kledingstuk of groei van de drager, dat laten we in 
het midden. De gewezen Sik liet zich echter niet door een knoopje van zijn nachtrust houden. “Ik heb ‘m d’r of trökk’n.” 

Van mannen met 
karakter en 
Vrouwen met pit



Wat zeg he
i

j noe?
Het principe van ‘dat heurt zo, want dat heb’t wie altied zo 
doan’ werd vlak daarna wederom met voeten getreden. Met-
een na zijn aftreden, werd Roy uitgenodigd voor de vergade-
ring van de Prinsengarde. Daar werd gevraagd wie er allemaal 
mee wilde doen met het optreden op het komende Gala. Voor 
de laatste Prins is dat eigenlijk geen vraag, die doet immers so-
wieso mee. ‘Dat kan wa zo ween, ma ik doo nig met’. Een korte 
stilte, onderlinge blikken van ‘wat zeg he’j noe dan?’ en uitein-
delijk het begrip. ‘Tja, wie hebt d’r eentje van Kokhoes bie’. 

Frisdrank? 
Gelukkig is de Raad van Elf creatiever. Ook zij hebben hun vaste 
gewoontes, maar daar gaan ze flexibel mee om. Elk jaar wordt 
er voor de aftredende Hoogheden een quiz samengesteld. 
Voor elk fout antwoord moet er een borrel gedronken worden. 
Wat doe je dan als de Prins weigert om borrels te drinken? Dan 
zet je hem gewoon een blad met glazen fris voor. De Prins blij, 
omdat hij bij zijn standpunt kan blijven. De Raad schik, omdat 
de borrels gewoon door de frisdrank zitten. 

Pieperd 
Het moge duidelijk zijn dat Sik Martin uit hetzelfde hout is ge-
sneden. Eikenhout, welteverstaan. 
Nog een klein voorbeeld, ter illustratie. Toen ik voor dit inter-
view bij Roy en Alice kwam, waren Martin en Nardy net binnen. 
“Sinds wanneer heb ie den poer’n an de stroat stoan”, vraagt 
Martin aan zijn broer. “Den stun d’r altied a, hoezo?” Hier 
mengt Nardy zich in het gesprek. “Doar is he’j net teeg’nop 
knapt.” Roy, met enige verbazing: “Ma ie hebt toch zunnen pie-
perd op oen auto?” Het logische antwoord van Martin: “Den 
piep’n ok wa, ma ik dag, dat ding hef ’t nig good.”

Blindelings vertrouwen
Keerls met karakter dus, daar houden we van. Daarnaast twee 
vrouwen met pit en het stel is compleet. Als je dan ook nog 
(letterlijk) terug kunt vallen op een fantastische Raad van Elf, 
kan er niks meer misgaan. Groot is dan ook het vertrouwen dat 
met name Alice in deze mannen heeft. 
Er gaan meerdere filmpjes in de rondte, waarop Alice op tafels 
en barkrukken klimt en er vervolgens blindelings afduikt. Geen 
centje pijn, want telkens zijn er de sterke armen van de Raad, 
om haar op te vangen. Overmoed ligt hier op de loer, al is dom-
heid wellicht een betere benaming. Wederom een filmpje dat 
viraal ging. Onze Hoogheden slaan het eerste vat aan bij het 
Wiesnfest, tijdens de Volksfeesten. Er waren ongetwijfeld jon-
gens van de Raad van Elf in de tent aanwezig, maar zeker niet 
in de buurt van het podium. Duidelijk is te zien hoe Alice ook 
nu weer een snoekduik neemt. 
Een tijdelijke leegte en dan zie je onderin in beeld een verkreu-
keld persoon weer het podium opklauteren.
Als Alice niet vrijwillig van het podium was gedoken, dan had-
den de bandleden van ‘Wir Sind Spitze’ haar er wel afgekie-
perd. Voor hun optreden lagen verschillende attributen netjes 
op volgorde achter de coulissen klaar. Maar ja, wat doe je als 
Hofdame, wanneer je een hele tijd moet wachten achter het 
gordijn? Dan ga je natuurlijk even met de instrumenten, prui-
ken en verkleedspullen lopen klooien. Dat daarna geen bandlid 
meer zijn eigen spullen terug kan vinden is natuurlijk allesbe-
halve ‘Spitze’. 

Welkom bij de Alberger Bokke
Even terug naar het begin. Voor de doorsnee Carnavalsvierder 
begint het seizoen met de opkomst van de Prins. Voor de Hoog-
heden gingen daar al maanden aan voorbereiding aan vooraf. 
Onderscheiding ontwerpen en bestellen, meerdere keren naar 
Duitsland voor de kleding van Prins en Sik, vele winkels af voor 
de outfit van de Hofdames, proclamatie schrijven, een Goed 
Doel uitzoeken en ga zo maar door. Meerdere keren overleg 
met de Bende, enorm gezellig, maar lang geen antwoord op 
alle vragen. Vertrouwen op ‘het komt wa good’ en ‘dat wödt 
allemoal veur oe regelt’. En dan is het zaterdag 10 november, 
de dag van de opkomst. De dag dat je er klaar voor moet zijn, 
niks mag er misgaan.

Verzamelen bij de familie Brand, de kleren aantrekken en de 
kennismaking met de Raad van Elf. Het begin verloopt allemaal 
volgens plan. Binnen enkele minuten je scepter al af willen ge-
ven aan de Raad, maar gelukkig is Sik Martin nog helder van 
geest. ‘Hier hen dat ding”, ook dat loopt nog goed af. Dan met 
de Hofhouding in de kar, op weg naar Morshuis. De spanning 
neemt toe. Plots knapt er een wiel van de kar. De Hofhouding 
wordt wreed door elkaar geschud, maar geen paniek, we zijn 
er bijna. Als de kar bij de Residentie wordt opengeklapt, ho-
ren daar eigenlijk familie, buren en vrienden te staan, maar die 
zijn in geen velden of wegen te bekennen. Opgehouden door 
het slootje achter Morshuis. Het schijnt dat de Bendeleden er 
nog steeds over discussiëren wie daar een pallet overheen had 
moeten leggen. Diezelfde Bendeleden hadden ’s middags vak-
kundig het doek in een houten frame geniet. Prachtig effect 
als daar vanachter een lamp op schijnt en de schimmen van 
de Hoogheden in beeld verschijnen, klaar om er doorheen te 
springen. Wel jammer dat er op het moment suprême twee 
deuren tegelijk opengaan en het doek in één ruk uit het frame 
waait. Hoogheden, welkom bij de Alberger Bökke. Dit is Carna-
val, het komt wa good! 

Het komt wa good
Daarin hadden onze Hoogheden een vooruitziende blik. Ze 
hadden het immers al aangekondigd in hun lijfspreuk: ‘Met ne 
Prins en ne Sik van hetzelfde blood koomp ’t met Carnaval wa 
good’. 

Het moet gezegd worden, ze hebben woord gehouden. Het 
werd een geweldig jaar, met vele hoogtepunten. De Hooghe-
den raken er niet over uitgepraat. Uiteraard de gala’s, van de 
eerste tot de laatste avond genieten van het enorme Albergse 
talent. De optocht in een stralende zon, waarbij zelfs de jassen 
uitgingen. Het enorme enthousiasme van iedereen binnen de 
vereniging, maar ook van de familie, buren en kameraden. Die 
‘gave keerls’ van de Jeugd, waar ze zoveel plezier mee hebben 
beleefd. Vier VIP-kaarten voor de verlichte optocht in Tubber-
gen? ‘Wie komt alleen as wie d’r acht kriegt, want de jeugd mut 
ok met’. Wederom een voorbeeld van hoe onze Hoogheden pal 
stonden.

De Alberger Bökke heeft er weer een prima stel bij. 
Roy, Martin, Alice en Nardy bedankt voor de karaktervolle 
wijze waarop jullie vooropgingen in dit enorm geslaagde 
Carnavalsjaar!

..
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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 Jo-
han Bouhuis de President van de Alberger Bökke. Genoeg 
redenen om hem in deze editie van het Bokk’nblad uitge-
breid plaats te laten nemen op ’n Proatstoal.

Carnavalsvirus 
Met een alleszeggende twinkeling in zijn ogen kijkt Jo-
han Bouhuis terug op zijn eerste stappen in het Carna-
valsgeweld. Het bleek een opmaat naar nieuwe ervarin-
gen. 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 Jo-
han op de Gala-avonden ook op de gitaar meespelen. “We 
bezongen het Wel en Wee van Albergen, met grappige tek-
sten over iconen en highlights uit ons dorp. Over Huuskes 
Gerrard, over ’t kanaal, over alles wat Albergen zo kleur-
rijk maakt”, vertelt Johan Bouhuis met een trotse blik. 
Onderweg naar een vakantieadres wordt in de auto de 
destijds opgenomen cd van het Hofkoor regelmatig af-
gespeeld, 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 Mon-
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 be-
valling. “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 buur-
man Huub Brand tot Sik te bombarderen werd ingewil-
ligd heb ik volmondig JA gezegd. En daar heb ik geen 
moment spijt van gehad.” 

‘Het kümp wa good’
Het werd een prachtig regeringsjaar. “Ik kwam op in een 
melktank, tot grote verbazing van de leden van het Hof-
koor want die wisten van niets. En de kans om me in dat 
jaar ergens druk over te maken kreeg ik niet. Ben Klaas-
sen 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 toe-
komst 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 ver-
bonden aan het zijn van President bij de Alberger Bökke: 
maximaal drie termijnen van vier jaar. En vanzelfspre-
kend 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 toege-
voegd 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 be-
geleiden 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 Bök-
ke. We wensen Johan Bouhuis alle succes bij de invulling 
van deze eervolle baan.
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Een boek 
dat zich  
heerlijk 
laat 
lezen.
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Het moet een koddig gezicht zijn geweest, daar in 

de Oude Schoolstraat. Herfstachtig, een vroeg inval-

lende duisternis, twee vage schimmen die zich in het 

duister voortbewegen in de hoop door niemand ge-

zien te worden. Ook al was het slechts een paar hon-

derd meter, niemand mocht merken dat Herald en 

zijn Monika op weg waren naar hun buren Maurice 

en Francien Sander om hun een voorstel te doen dat 

zij niet mochten weigeren. 

We schrijven het najaar van 2006. Het vorige Carnavals-

seizoen was al weer een tijdje achter de rug. Jacky Bijen 

had als Jacky I samen met Sik Sjef een jaar lang de scepter 

gezwaaid over het Bokk’nlaand. De bewoners van de Oude 

Schoolstraat, daar waar prins Jacky woonachtig is, was als 

vanzelf het Carnaval ingetrokken. De Prins Carnaval in de 

straat betekende voor Herald en zijn buren: vol aan de bak. 

Het huis van de Prins versieren, de boel moest in het licht 

worden gezet. Dat laatste bleek overigens een eenvoudige 

klus: precies op het moment dat ’s avonds de gemeentelijke 

straatverlichting haar licht liet schijnen op de doorgaans 

stille en rustige Oude Schoolstraat werden ook de door de 

buren bij Prins Jacky I aangebrachte versiersels in een zee 

van licht gezet. Wonderbaarlijk, elke dag op exact hetzelfde 

moment.

Ervaring opgedaan 

Het Carnavalsjaar onder aanvoering van Prins Jacky I was 

voor Herald na enkele jaren buiten Albergen te hebben ver-

toefd een even onverwacht als geslaagd weerzien met het 

vieren van Carnaval. En ja, hij had in het verleden al wel 

de nodige ervaringen opgedaan. Was het niet als 18-jarige 

kelner bij residentie café Morshuis tijdens de altijd berege-

zellige gala-avonden dan was het wel het groot aantal keren 

dat hij samen met zijn vrienden een bezoek had gebracht 

aan het Carnaval in de Boeskoolstad. Toen Herald met zijn 

vrouw Monika in 2005 hun intrek namen in een woning aan 

de Oude Schoolstraat bleek dat voor Herald de opmaat voor 

een glansrijke carrière binnen Carnavalsvereniging De Al-

berger Bökke. Want het was inderdaad een fantastisch Car-

navalsjaar onder aanvoering van zijn buurman. Dat smaak-

te naar meer…

Voorspellende gaven 

En dus kon het gebeuren dat ook Herald er aan moest ge-

loven. En het moet gezegd, de Bende van Vier, de commissie 

die elk jaar alles uit de kast haalt om in het diepste geheim 

een geschikte kandidaat voor het ambt van Prins Carnaval 

te strikken, had ook deze keer kosten noch moeite gespaard 

om zo onopvallend mogelijk de ‘prooi’ te benaderen. Niek 

van der Aa had de hele dag bij de Deggertjes de tuin onder 

handen genomen. Het feeërieke groen zag er die avond weer 

picobello uit, alle reden voor beide mannen om er samen nog 

even een drankje op te nuttigen. Herald weet het nog goed: 

“Monika lag al in bed toen het hoge woord er bij Niek van 

der Aa uit kwam: ‘we zoeken voor het komende Carnavals-

seizoen een hoogheid en we hebben jou op de korrel’.” Wat je 

tegenwoordig niet moet doen om zo onopvallend mogelijk 

een kandidaat te benaderen. Herald vroeg om bedenktijd. 

Ook om de mening van Monika te horen. Maar zij wist het 

zeker: ‘je hebt het voor jezelf al lang besloten, je gaat het ge-

woon doen’. Monika bleek over voorspellende gaven te be-

schikken.

Epicentrum van het Bokk’nlaand 

En zo geschiedde. Herald kijkt terug op een fantastisch 

regeringsjaar. Hij als Prins Herald I met gedurende het 

seizoen de onvoorwaardelijke steun van Sik Maurice en de 

beide hofdames Monika en Francien. Herald: “De opkomst 

was één groot feest. Doordat die avond Prins Jacky I ging 

aftreden waren we toch al met de hele buurt bij café Mors-

huis. Niemand die ook maar een flauw vermoeden had dat 

de opvolger van Jacky in hun midden was.” Groot was de 

verrassing dat de Hoogheid opnieuw uit de Oude School-

straat afkomstig was, in die jaren het epicentrum van het 

Bokk’nlaand. Het deed één van de buurvrouwen met alle 

terugkerende verplichtingen in gedachten verzuchten ‘ik ga 

verhuizen’. Met een dikke knipoog, dat wel. De gala-avonden, 

het bezoek aan de noaber-verenigingen, de optocht. Herald 

kijkt er met warme gevoelens op terug.

Even met Monika bespreken…

Het regeringsjaar ligt inmiddels alweer een tijdje achter 

hem. Als volwaardig lid van de Prinsengarde heeft Herald 

de afgelopen jaren zijn steentje bijgedragen aan het verder 

verbeteren en professionaliseren van het Carnavalsfeest. Zo 

was de enigszins gedateerde procedure rond het verkrijgen 

van entreekaarten voor de gala-avonden hem een doorn 

in het oog.  `Dat kon anders, dat moest beter. En dus zette 

hij zijn schouders er onder. Samen met andere vrijwilligers 
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binnen de vereniging heeft hij zich ingezet voor een trans-

paranter en eerlijker verdeling van de kaarten. Naar volle 

tevredenheid. 

Carnavalsvereniging De Alberger Bökke heeft meer dan 

duizend leden. Een imposant aantal. Veel leden treden op de 

voorgrond, nog meer zijn lid gewoon om lid te zijn en gezellig 

Carnaval te kunnen vieren. Ook een vereniging die niet kan 

zonder een goed bestuur, zonder een daadkrachtige voorzit-

ter bij wie het vieren van Carnaval in het bloed zit. En dus 

was het niet vreemd dat voormalig voorzitter Sjef Hagel na 

zijn maximale ambtstermijn van twaalf bestuurlijke jaren 

de onvermijdelijke vraag aan Herald stelde: ‘Wil je mij op-

volgen?’ Herald was vereerd, maar vroeg ook deze keer om 

bedenktijd. Het moest nog wel even met Monika worden be-

sproken. De geschiedenis herhaalde zich, de voorspellende 

gaven van Monika bleken nog niets aan kracht te hebben 

ingeboet. 

Laat je zien en horen

Aan het begin van zijn ambtstermijn als voorzitter schetst 

deze Bok op ’n proatstoal ‘zijn’ vereniging: “Veel saamhorig-

heid, weinig gemekker, gemoedelijk en er is altijd wel iets 

te vieren.” Met veel waardering voor het vele werk dat zijn 

voorganger Sjef Hagel heeft verricht. Maar ook een oproep 

aan alle leden: “Laat je zien, laat je horen. Kom naar de le-

denvergadering, sta op, kom met vernieuwende ideeën.” Het 

kan niet anders dan dat Herald en zijn medebestuursleden 

de vereniging vol passie en energie weer een stukje verder 

brengen.

Terugkijkend op die ene avond, jaren geleden, toen het alle-

maal begon. Ze moeten er achteraf nog vaak om lachen. Het 

kan niet anders dan dat het een bizar gezicht is geweest toen 

ze op weg waren naar Maurice en Francien Sander. Twee vol-

wassen mensen op kousenvoeten in hun eigen straat, zich als 

een dief in de nacht voortbewegend om maar niet gezien te 

worden. Het bleek het eerste hoofdstuk te zijn van het boek 

dat ‘Prins Carnaval van de Alberger Bökke’ heet. Een boek 

dat zich heerlijk laat lezen, vol met hilarische personages, 

verrassende wendingen en spannende complotten. Met een 

hoofdpersoon die zich vanaf dat eerste moment vol en on-

voorwaardelijk in het Carnavalsgedruis heeft gestort. Toen 

als Prins, sinds kort als voorzitter van Carnavalsvereniging 

de Alberger Bökke: Herald Degger.
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Uw totaalinstallateur met 
persoonlijke service voor 

nieuw- en verbouw 
van uw woning!

O N T W E R P E R S  E N  M A K E R S          
VA N  W O O N G E N O T

Marco Vennegoor   /   Albergen - Oldenzaal 
0546-432243   /   www.mvdesignintechniek.nl

Bezoek ons
inspiratiecentrum

in Oldenzaal!
(op afspraak)

Kleibultweg 39   /   Oldenzaal  
0541-240004   /   www.wonenjoy.nl

	  

! Onderhoud	  en	  reparatie	  alle	  
merken,	  ook	  campers	  

! APK-‐	  keuringen	  
! 3D	  uitlijnen	  	  
! Banden	  service	  
! Airco	  service	  en	  onderhoud	  
! Europese	  pechhulp	  service	  	  
! Verkoop	  alle	  merken	  	  

	  

! Eenhuisstraat	  17	  
! Albergen	  	  
! 0546	  –	  441	  666	  
! www.auto-‐voortman.nl	  

digital design + 
development

Wij ontwikkelen websites, 

webshops en mobiele apps met 

high-end techniek & design. 

“De Koers”
Zandhuisweg 2

7665 SH Albergen

www.robuust.digital



Op een kille herfstavond zitten we in onze residentie met 
een bokbiertje tegenover twee authentieke Carnavalisten: 
Gerard Hofhuis en Henk Kamphuis. In een ver verleden 
vaak te vinden op de verschillende Carnavalsavonden 
van de Alberger Bökke. Met name op de thema-avonden 
en de avonden van het onherkenbaar verkleden, of zoals 
onze oud-president Jan van der Aa het steevast noemde: 
onherstelbaar verkleed, waren zij van de partij. Natuurlijk 
moest er bijna altijd de laatste dag hard gewerkt worden 
aan de outfits en werden kosten noch moeite gespaard 
om er origineel uit te zien. Ze zijn door de jaren heen als 
vele verschillende alter ego’s op het Narrenbal gespot.

Ooit is Henk solo begonnen. Henk weet het nog heel goed. 
Het was Carnaval 1978. Flappie zat in de schuur….. Nee, 
dat is een heel ander verhaal. Henk had als zoetliefhebber 
voor zijn verjaardag een vuilniszak met spekjes gekregen 
en wist daar eerst geen raad mee. Daar kwam al snel een 
goede bestemming voor in beeld. SpekHenkie ging volledig 
behangen met spekjes als wandelende lekkernij het Carna-
valsgedruis tegemoet. Echter pas na de prijsuitreiking mocht 
daarvan gesnoept worden. Dat werd na zijn eerste prijs dan 
ook massaal gedaan. Henk ging lichtbeschonken, maar sui-
kervrij huiswaarts.
 
Prijswinnende Carnavalscreaties 
Dat smaakte naar meer. Hij vond in Gerard al snel een part-
ner-in-crime. In de jaren daarna werd, vaak met succes, een 
gooi naar de originaliteitsprijs gedaan. Zo moest in 1981 in 
het kader van de Carnavalshit ‘bloemetjesgordijn’ de hulp 
worden ingeroepen van Gerard Stroot om vervolgens met 
een flink gordijn en bijbehorende rail een enorm gordijnspek-
takel, inclusief vensterbank en geranium, een prijswinnende 
Carnavalscreatie te maken. Legendarisch was hun optreden 
als Apollo Henkie en Cosmos Gait, refererend aan de eerste 
maanlanding. Met schemerlamp en gloeidraad hebben ze al 
een keer als GloeiGait en SchemerHenkie hun opwachting 
gemaakt. 
Het jaar dat ze als tennisdames naar het Narrenbal gingen 
moest er een gedegen onderzoek worden gedaan naar de 
beste nepborsten. Tot hun eigen verrassing hadden ze na 
enige pogingen met de goede mix van water en lucht in een 
ballon de perfecte nepborst gemaakt. Echter door het ge-
schud en geklots lekte het gedurende de avond en bleek 
helaas dat er water in zat. De mooie borsten hebben het 
einde van de avond niet gehaald.

Fantastische herinneringen 
Vaak werd ook samen met hun beider vrouwen, José en Mie-
ke, een nieuw idee in originele verpakking omgezet. Ze heb-
ben al eens met een groep, als eerbetoon voor prins Bennie, 
in grote Big Bags van De Pannenloods rondgelopen. Met z’n 
allen verkleed als sneeuwpop. De voorbeelden en anekedo-
tes zijn bijna eindeloos. Wat heel bijzonder is dat ze van veel 
jaren nog foto’s hebben. Fantastische herinneringen komen 
voorbij van lekker een schnitzel of karbonade eten bij Sannie 

en Marietje in de keuken. Met weemoed wordt hierop terug-
gekeken.
Door de jaren heen hadden ze een aardig verwachtingspa-
troon gecreëerd en lag de lat steeds hoger. Daar hebben ze 
vaak aan kunnen voldoen. Ze hebben veel lol gehad met het 
maken en dragen van hun eigen gemaakte creaties. Toen 
jaren later het aantal bezoekers terug liep en het Narrenbal 
stopte zijn zij ook met hun zorgvuldig opgebouwde traditie 
gestopt.

Echte Carnavalisten 
Met het risico voor oude grijze heren te worden aangezien, 
vinden ze het jammer dat het vaak dezelfde nette gekochte 
outfits zijn die nu met Carnaval worden gedragen. Grijs dan 
wel, maar oud zijn de heren zeker niet, zijn ze actief op vele 
gebieden. Henk is oud lid van het Sikkenfonds en nu vooral 
buiten de Carnaval actief en Gerard is nog zeer actief lid van 
de Prinsengarde en de Galacommissie. Gerard is jaarlijks 
druk met het optreden dat de Prinsengarde verzorgt op de 
gala-avonden.
Zelf waren ze als Prins en Sik het middelpunt van de Car-
navalsfestiviteiten in het jaar 2004/2005. Het Carnavalsfeest 
vinden ze nu ook nog mooi, maar heel massaal geworden. 
Ondanks de goede pogingen met het Noaberfeest, vinden 
ze het jammer dat het niet meer het onderlinge dorpsfeest 
van weleer is. Nu, in het Carnavalsjaar 2019/2020, heeft Car-
naval een ander karakter en is het mee veranderd met de 
tijd. We hebben daar zeker geen oordeel over, maar we von-
den het wel heerlijk om met deze echte Carnavalisten een 
avond terug te kijken in de tijd.

p r o a t

G a i t  e n  H e n k 
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Terug-
kijken 

in de tijd!



Digitaal innoveren
Maar hoe?



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. 

Staalconstructies 
voor bouw, industrie
en particulier

Galgenveld 5       7631 BS Ootm
arsum

       info@
zeelenbergm

etaal.nl       0541-295034

•  Constructies voor bedrijfshallen,  
kantoren & woningen

• Stalen deuren en kozijnen

•  Leidingbruggen, bordessen en frames  
voor de industrie

• Trappen en hekwerken

zeelenbergmetaal.nl 
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Negen jaar geleden begonnen Edmaé van der Aa, Birgit 
Borgerink, Lynn Braakhuis, Judith Olde Monnikhof  en Tjarda 
Potijk als Dansmariekes. Na jaren met veel plezier gedanst 
te hebben, hebben zij ervoor gekozen om het stokje door te 
geven aan een nieuwe groep meiden. Ondanks het feit dat ze 
niet meer op het podium zullen staan, blijven ze zeker actief  
binnen de vereniging. De meiden gaan naast de bestaande groep 
Dansmariekes, ook een nieuwe groep begeleiden. Dit betekent 
dat er nu twee groepen Dansmariekes zijn. De meiden trainen 
iedere week, om ervoor te zorgen dat er tijdens de gala-avonden 
en het Dansmariekeconcours in Fleringen twee fantastische 
optredens te zien zijn.

Spannende strijd 
De jongste groep Dansmariekes bestaat uit de volgende meiden: 
Tara Bats, Suus Bergmans, Lotte Haarman, Madde Keemers, 
Yara Kole, Rikke Lesscher, Minke Morshuis, Tess Morshuis en 
Elle Stamsnieder. Deze meiden hebben de afgelopen twee jaar 
al geweldige prestaties geleverd. Het eerste jaar hebben zij de 
eerste plek weten te bemachtigen bij het Dansmariekeconcours. 
Het afgelopen jaar hebben ze de tweede prijs meegenomen naar 
Albergen. Ook dit jaar zullen zij weer gaan voor het beste resultaat! 
Sinds dit jaar behoort deze groep bij het dansmariekeconcours 
tot de junioren. Dit maakt het extra spannend, omdat de oudste 
groep ook tot deze categorie behoort. Ze zullen dus tegen elkaar 
strijden!

Carnaval zonder Dansmariekes is als bier zonder schuim, Hugo zonder 
alcohol en een Prins zonder steek. In dit stuk kom je meer te weten over de 
meiden op de foto, de Dansmariekes van de Alberger Bökke. 

De DanSmariekeS van
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De alberger bökke

voor het eerst op de bühne 
De oudste groep Dansmariekes zal dit jaar voor het eerst op de 
bühne te zien zijn. Het was een flinke zoektocht om een groep 
meiden bij elkaar te krijgen, maar het is gelukt! De groep bestaat 
uit Lise Booijink, Diede Borgerink, Maud Masselink en Zara 
Kirtil. Zij zullen tijdens het optreden versterkt worden door twee 
meiden van de jongste groep. Deze groep zal ook aanwezig zijn 
bij andere activiteiten van de vereniging. Zoals elk jaar zijn beide 
optredens gekoppeld aan een thema. Bij het eerste jaar van de 
jonge Dansmariekes was dit ‘superhelden’ en bij het tweede jaar 
was dit ‘circus’. Voor de optredens van dit jaar is de leiding weer 
druk bezig geweest met het bedenken van nieuwe thema’s. Wat 
deze thema’s zijn is natuurlijk nog een verrassing, maar daar 
komen jullie met het gala snel genoeg achter!

De DanSmariekeS van

Alle Dansmariekes willen de Hoogheden een onmeunig mooi Carnavalsjaar toewensen! 
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Bij ons is het 7 dagen in de week feest!

Dé eetwinkel voor iedereen

DEn DRIJVER
V I S H A n D E L

de enige echte

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



www.lucasit.nl / 0546 - 442322 

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



Diaken Huitink 
zegent op

ludieke wijze alle
Albergse wagens!

ZEGENING  
EN PRESENTATIE 
VAN ALBERGSE 

WAGENS
Trots op jullie gebouwde wagen?  

Kom naar de waag’n zeegn en presentatie  
van Albergse wagens! Aansluitend vindt er een 
grandioze Carnavals Pre-Party plaats. Iedereen 

is van harte welkom! Aanmelding van carnavals-
wagens kan via Café-Bierlokaal Morshuis.

Feesttent Noaberfeest
Vanaf 20:00 uur 

LOCATIE 
TIJD

DONDERDAG
13 FEBRUARI

VOOR ALLE ALBERGSE WAGENS

WAAG'N ZEEGN



Wie heeft er géén zin in? Die moet maken dat ‘ie wegkomt. Want 
op zondag 16 februari 2020 staat Albergen weer volledig op z’n 
kop tijdens de Carnavalsoptocht. Eén bruisende feestmassa, 
mogelijk gemaakt door de prachtige wagens, kleurrijke 
loopgroepen, duizenden mensen langs de route én natuurlijk 
de wijken/buurten die de straten uitdossen met de mooiste 
versieringen. Ook dit jaar roepen we jullie weer massaal op: 
tover jouw wijk/buurt samen met je buren om tot het Carnaval-
walhalla van Albergen. De gemakkelijkste wedstrijd ever, want 
niks moet, álles mag! Als blijk van waardering reiken we net als 
voorgaande jaren weer prijzen voor de ‘best versierde wijk’ uit. 
Eerste prijs € 150,-, tweede prijs € 100,-, derde prijs € 50,-. Een 
mooi bedrag om met elkaar wat leuks mee te doen.

Meld je wijk aan!  
Klimmen jij en je buren in de lantaarnpalen om de buurt 
partyproof te maken voor de optocht van het jaar? Meld je 
dan aan en wie weet worden jullie dit jaar verkozen tot de best 
versierde wijk/buurt van Albergen. Er geldt een minimum aantal 
deelnemers van acht wijken/buurten; één versierde woning 
telt al als deelnemer. Je wijk/buurt of woning hoeft niet aan de 
Carnavalsroute te liggen. 

Dus… geen excuses, gewoon meedoen! Hoe meer slingers, 
hoe meer feest. Bel 0546 - 623 212 en geef jouw wijk op bij 
Erik Dam, hoofd van de jury.

BekendMaking 
Op 16 februari fietst de jury tussen 10.00 en 11.00 uur langs 
de opgegeven wijk/buurt. De versiering wordt beoordeeld op 
creativiteit, uitstraling, thema, enthousiasme en originaliteit. Na 
de optocht is de bekendmaking van de winnaars en worden de 
geldprijzen uitgereikt. Dit is ook na te lezen in de eerstvolgende 
editie van Op en Rond de Essen. Succes! 
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hoe  meer  feest!Hoe  meer  slingers
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Op zondag 16 februari gaat om 12:00 uur voor de 50e keer de 1e Grote Carnavalsoptocht 
van Twente van start in ons mooie Albergen. Gaan we dit jaar, net als vorig jaar, een 
optocht krijgen met mooi weer? Het leek wel zomerCarnaval, je waande je je bijna in 
Brazilië. We misten alleen nog de dansende dames in bikini’s op de praalwagens.

Terug naar ons mooie Albergen. We hopen ook dit jaar weer een grote groep bezoekers te 
mogen verwelkomen. We zullen ze zo goed mogelijk proberen te vermaken met een gigan-
tische optocht. Veel wagenbouwgroepen hebben zich al opgegeven en zijn nu driftig hun 
Carnavalswagens aan het bouwen. 

Overmatig geluid 
Dit jaar hebben we als thema ‘het Gemeentelijke Geluid’. Onze gemeente heeft samen 
met de buurtgemeentes besloten om het overmatige geluid tijdens de optochten aan te 
pakken. De één zegt misschien ”wat overdreven, want het geluid hoort er bij”, terwijl een 
ander zegt ” nou, dat mag ook wel wat minder”. Wettelijk is bepaald dat er een bepaalde 
hoeveelheid decibels geproduceerd mag worden. Zo is vorig jaar na de optocht een wa-
genbouwgroep al geïnformeerd dat ze, wegens teveel lawaai, niet meer welkom zijn tijdens 
de optocht in Albergen. Ook verzoeken we aanwonenden van de route, die een tent of iets 
dergelijks hebben staan,  zich aan het geluidsniveau te houden. 
Samen met andere Carnavalsverenigingen hebben we het afgelopen jaar verschillende ke-
ren met de gemeente een rondetafelgesprek gehouden. Ja, u leest het goed, de Carnavals-
verenigingen werken samen met de gemeente, hoe mooi kan het zijn. We werken samen 
aan één doel: een gigantische mooie optocht. Natuurlijk in ons Albergen maar ook in de 
andere kerkdorpen van onze gemeente. 

Betere opstelling wagens 
Vorig jaar hebben we een aanzet gemaakt tot een betere opstelling van de Carnavalswa-
gens en een daarbij behorend programmaboekje. Voor dit jaar zijn we bezig om dit alles 
te verfijnen. Dit gaat ook dit jaar weer in goed overleg tussen politie, gemeente, provincie 
en de Alberger Bökke. De deelnemende wagenbouwgroepen waren zeer te spreken over 
de vernieuwde aanpak, net als de juryleden, want alle wagens komen zo gedoseerd aan 
bij de start. Zo kan de jury alle wagens beter bekijken. Later in het dorp tijdens de optocht 
worden de Carnavalswagens gejureerd. De paren, eenlingen en de kinderen stellen zich 
op bij de start. 

We hopen en gaan er eigenlijk een beetje van uit dat wij u als Albergenaar mogen verwel-
komen tijdens de optocht. Na afloop bent u natuurlijk welkom op ons oergezellige Noaber-
feest waar de prijsuitreiking ook zal plaatsvinden. Rond 18.00 uur worden de prijzen door 
Prins John, Sik Bob en de Hofdames Lotte en Ellen uitgereikt. Het Noaberfeest is in de tent 
naast onze Residentie ‘De Vette Bok’.

‘Oude rotten’ van de optochtjury nemen afscheid
Tijdens de optocht van vorig jaar hebben we afscheid genomen van twee oude rotten als 
juryleden. Deze zeer gedreven en gepassioneerde heren hebben door hun vakkundige  
jurering hun steentje bijgedragen aan hoe de optocht nu is. Henny Hamse is gestopt na 
dertien jaar jurylid te zijn geweest. Ook voor Ben Westrik was het zijn laatste jaar als jury-
lid. Hij maakte liefst 32 jaar deel uit van de jury. Tijdens het afscheid werden beide heren 
geprezen voor hun vakmanschap qua jurering. Maar ook over het feit dat ze dit vakman-
schap, hun kennis en ervaring hebben overgedragen aan de andere juryleden. Zowel Ben 
als Henny ontvingen een cadeau uit handen van onze Hoogheden Prins Roy, Sik Martin en 
de Hofdames Alice en Nardy.

W W W . A L B E R G E R B O K K E . N L
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ZONDAG 16 FEBRUARI 2020 ZONDAG 16 FEBRUARI 2020 

Ook dit jaar zijn er weer prijzen 

voor de mooist versierde straten. 

Maak er wat moois van met uw buren! 



De 1e grote
CARNAvAlSOPTOCHT vAN TWENTE 
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Optochtroute Opstellen loopgroepen en kinderoptochten Opstellen wagens Opstellen kinderen, eenlingen en paren

ZONDAG 16 FEBRUARI 2020 ZONDAG 16 FEBRUARI 2020 



ja ja, 
een paard 
in de gang!



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!

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 Geitenbeek (06-50540420) en Maureen Keemers (06-83670851).
Wilt u meer weten over adverteren in het Bokk’nblad dan kunt u contact opnemen met Truus Schepers telefoonnummer 
(06-25070057).

De Pannenloods
Morshuis zalencentrum

Wissink Schildersbedrijf
Garage Haarman
Oude Geerdink Tegel-Sanitair
Kachelhuis Keemers
Vorm & Vorm
Robuust

Lucas IT
Haarhuis Bouwbedrijf
Fraans Marie – Café Rest.
Coopshuys
Koopman Assurantiën
DITT
Koen Nijhuis/KNDI.NL
Zeelvis IT
Zeelenberg Metaal
Dentallas Tandtechniek/
Tandheelkundigcentrum Albergen

Hoofd SponSoren

Bokk’n veur ’n lintje

Hagro Agri BV.

Bekhuis Spuitinrichting

Klumpers Installatie

Maurice Oude Geerdink Tegelzetbedrijf

Letteboer Autoservice Harbrinkhoek

Centigo 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

Tukkerstocht Albergen

Bouwbedrijf B en K

Brudas Groente & Fruit

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 Makelaardij

Service station Rikmanspoel

TND Duurzaam
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Samen Sterk!
Carnaval en sponsoren. twee woorden die op het 
eerste gezicht niets met elkaar te maken lijken te 
hebben. niets is echter minder waar. Onze spon-
soren, veelal lokale ondernemers, zijn een van de 
belangrijkste levensaders van het Carnaval in alber-
gen. mede dankzij hun trouwe support bruist het 
Carnaval als nooit tevoren. De gala’s, de optocht, 
het Bokk’nblad - waar zouden wij staan zónder deze 
gulle gevers en supporters? 
Ondanks dat onze sponsoren niet altijd in de spot-
lights willen staan, verdienen ze een luid applaus! 
en wel méér dan dat! Dus: gaat u een verzekering 
afsluiten? Zoekt u een aannemer, installateur of  
elektricien? komt er een andere auto? Geeft u een 
knalfeest? kan uw tuin een opknapbeurt gebruiken? 
Is de koelkast leeg? Denk dan een keer extra aan de 
ondernemers in ons dorp. Zij staan voor u klaar 
en maken het waar. Dienstbaar en dichtbij. Samen 
sterk, alaaf !





De Truckers 
Dikke vrachten en korte nachten
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Ieder jaar vertrekt twintig man in een nacht 
van vrijdag op zaterdag rond de klok van vier 
uur naar het Zuiden der Nederland. De één op 
de trekker, de ander met een vrachtwagen en 
weer een ander met een auto met aanhanger. 
Ook rijdt er iemand mee met een service- en  
navigatorwagen. Dit lijkt een spektakel en ja, 
dat is het ook. Ieder jaar kijkt deze groep er 
weer enorm naar uit want het is, en dat zult u 
na het lezen van dit artikel beamen, een hele 
belevenis. Een heus avontuur. Er wordt in de  
Albergse volksmond wel eens gezegd:  
‘boeren op safari’. En volgens de heren mag deze  
uitspraak best letterlijk genomen worden  
aangezien er ieder jaar weer iets (onverwachts) 
gebeurt. Een bijzonder gesprek met de heren 
van de Sjikke Bökke. 



Even terug naar de aanleiding van dit spektakel. De reden van 
het hele gebeuren is dat er elk jaar een nieuwe wagen voor 
de Sjikke Bökke opgehaald dient te worden. Rond juni staan 
de jongens in de startblokken om de grote Carnavalswagen(s) 
op te halen uit Brabant en omgeving. Het is een hele organi-
satie, want de groep is om en nabij de zestien uur onderweg. 
Elk rijdend voertuig, en dat zijn er nogal wat, is voorzien van 
een portofoon waardoor de mannen onderling contact kun-
nen houden. Handig! Even bespreken welke afslag er gepakt 
moet worden? Nou nee, in praktijk gaat het iets anders. De 
portofoon komt voor veel meer dan dat van pas. Zo reden ze 
bijvoorbeeld over een zes(!)baansweg in de buurt van Arnhem 
en werd er door de portofoon geroepen: ‘naar links, links, links’. 
Alle chauffeurs volgden acuut het commando op en reden 
dwars over de weg van de zesde baan rechts, naar de eerste 
baan links. Iets met ‘van links naar rechts’. Er komt ook een 
ander portofoon-voorbeeld op tafel: ‘pas op, pallet op de snel-
weg’. Ieder voertuig ontwijkt heel soepel het obstakel door een 
ruime bocht te maken en de hele bups gaat lachend verder 
alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Aan communi-
catie geen gebrek zullen we maar zeggen. 

Hongerklop
De terugweg rijden de voertuigen netjes met z’n allen achter 
elkaar aan. Ze rijden ongeveer 35 km per uur. Bij elke hon-
gerklop wordt gestopt om te eten. Zolang het maar vet, veel 
en voor weinig is, zijn de jongens in staat om alles aan de 
kant te zetten om de dichtstbijzijnde cafetaria of kebabzaak te  
betreden. Zo rijden ze wel eens acht rondjes om de rotonde 
om te kijken of ze een goede parkeerplek kunnen vinden voor 
de hele colonne. Niets is te gek, blijkt maar weer. 

Veerpont 
Hoe langer we over het onderwerp spreken hoe meer verhalen 
er op tafel worden gegooid. En dat verklaart volledig waarom 
de mannen de naam ‘boeren op safari’ eer aan doen. Zo rijden 
ze bij een kleine 150 meter zicht met een wagen van veertien 
meter lang en vier meter breed over de snelweg; knappen er 
geregeld dissels van de wagen waaraan de politie te pas moet 
komen; vragen als ‘meneer waar bent u verzekerd?’ worden 
beantwoord met ‘bie mien va’; rijden ze door hartje Nijme-
gen met een flinke harde polka; overnachten ze zelfs als dit 
nodig is; rijden ze ook internationaal over Antwerpen; rijdt er 
bijna een Carnavalswagen in zijn achteruit van de veerpont 
af; gaan ze in Groenlo ze hard mogelijk langs een flitspaal om 
eens geflitst te worden met een Carnavalswagen; is de Wester-
scheldetunnel voor hen afgezet onder het mom ‘uitzonderlijk 
vervoer’; rijden ze op zondagochtend in een pittoresk dorpje 
(het Rijssen van Brabant) door de Kerkstraat waar de auto’s aan 
twee kanten van de weg geparkeerd staan en vindt een inwo-
ner dat er best tijdens de zondagmorgendienst in de kerk kan 
worden omgeroepen dat de auto’s verplaatst moeten worden; 
denken onze safariboeren dat de politie met zwaailicht achter 
hen aankomt terwijl er verderop een ongeluk gebeurd is; zijn 
ze soms drie kwartier onderweg en stoppen ze alweer om een 
casino te betreden waarna ze met 200 euro winst de weg ver-
volgen; gebruiken ze fietslampjes als verlichting aan de zijkant 
van de wagen(s) én verdwijnen viaducten in ‘s Hertogenbosch.

Feit is dat sinds twee jaar de mannen het navigeren onder 
controle hebben. Of het helemaal veilig is, daar doen ze geen 
uitspraak over. Wat wel zeker is, het gaat niet altijd zonder slag 

of stoot én elk jaar weer beleeft de groep heel veel plezier.  
Gelukkig maar! Want dankzij deze enthousiaste ploeg mogen 
wij ook ieder jaar weer genieten van de prachtige wagen van 
de Sjikke Bökke. Dank jullie wel, jongens!
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www.rouwmaat.nl

Rouwmaat regelt het gewoon!  Bel (0546) 44 12 47
We recyclen, slopen, ontgraven, leveren beton, leggen geluidswallen aan en realiseren infra.

Voordelig een container voor uw bedrijfs- of (ver)bouwafval? Bestel een container bij 
Velthof Albergen, onderdeel van de Rouwmaat groep. Snelle levering, geen plaatsings-

kosten, all-in tarieven voor uw rolcontainers en op afroep ledigen mogelijk!



Albergse in Australië
Tamarinda Meijer over haar 

schrijversleven down-under



Op een vrijdagmiddag in november ga ik 
langs bij Annie Meijer. Wat veel mensen in 
Albergen niet weten is dat de jongste doch-
ter van Annie al zo’n twintig jaar in het bui-
tenland woont en een wel heel bijzonder 
beroep heeft...

Tamarinda, voor intimi Tammie, woont al zo’n twintig jaar in 
het buitenland. De eerste acht jaar in Dubai en inmiddels alweer 
zo’n twaalf  jaar in Australië. Gezien het tijdsverschil van negen 
uur was het lastig om een skype-afspraak te plannen. Om 12:00 
uur in de middag bel ik aan bij Annie en de verbinding met  
Australië is al gemaakt via Skype. Een enthousiaste en goed-
lachse Tammie begroet ons vanaf  het scherm. Het is net of  ze 
naast ons zit, de verbinding is goed. Zodra ze begint te praten 
merk je dat het Nederlands inmiddels niet meer haar eerste taal 
is, ze praat met een Engelse tongval en ze geeft aan zelfs in het 
Engels te denken. Ze moet even omschakelen, maar gelukkig 
kunnen we het gesprek in het Nederlands doen. Het is het begin 
van een leuk gesprek en bijzonder verhaal, waarbij we de tijd al 
snel uit het oog verliezen..

Van Albergen naar Dubai en Australië
Tammie groeide op in Albergen en woonde met haar ouders Jan 
en Annie en haar zus Anouschka aan de Hendrik Wetterstraat. 
Toen ze zo’n twintig jaar geleden vertrok, woonde ze op dat mo-
ment in Albergen samen met haar toenmalige vriend en 1-jarige 
zoon Wessel. Toen haar vriend voor zijn werk naar Dubai moest 
verhuizen, besloot ze om met hem mee te gaan. Na twee jaar 
strandt de relatie. Tammie ontmoet een aantal jaren later een 
leuke Australiër en besluit om, samen met haar inmiddels acht-
jarige zoon, ook naar Australië te vertrekken. Hier woont ze tot 
op de dag van vandaag, samen met haar hond Steve. Wessel is 
inmiddels twintig jaar oud en woont samen met zijn vriendin.

Contract bij een uitgeverij
Hoe relatief  onbekend Tammie is in Albergen, zo bekend is ze 
op dit moment in Australië. Ze schrijft namelijk niet geheel on-
verdienstelijk spannende boeken, thrillers. “Toen ik in Australië 
kwam wonen was een baan vinden behoorlijk lastig. Ik besloot 
om een jaar even niks te doen en een ‘sabbatical’ te nemen. Ik 
nam me voor om eindelijk dat boek te schrijven dat ik altijd al 
graag had willen lezen.” Toen ze zelf  tevreden was stuurde ze 
haar boek op naar een editor die heel enthousiast reageerde: ‘Je 
hebt talent! ‘Nu mag je niet meer stoppen hoor! We willen nog 
meer van je zien!’ Deze editor hielp haar om haar eerste boek 
op de markt te brengen en bracht haar in contact met diverse 
uitgeverijen. En zo geschiedde het dat ze drie jaar geleden een 
contract kreeg aangeboden een toonaangevende uitgeverij uit 
Amerika. Een contract voor drie hele boekenseries! Op dit mo-
ment heeft ze al negen boeken geschreven, waarvan binnenkort 
de derde op de markt komt.



De perfecte inspiratie
Tussen het schrijven van al haar boeken door vindt Tammie ook 
een baan als apothekersassistente in een bejaardentehuis. “Zon-
der deze baan waren mijn boeken ook niet zo goed geweest, er 
gebeuren namelijk regelmatig geestige dingen in een bejaarden-
tehuis. De perfecte inspiratie!” Maar ook genoeg andere dingen 
inspireren haar. “Zo maak ik regelmatig uitstapjes naar onbe-
woonde gebieden, waar de raarste dingen gebeuren en waar 
geruchten over rond gaan. Als je echte thrillers wilt schrijven 
moet je het soms ook opzoeken.” Sinds kort gaat ze bijvoorbeeld 
ook naar de schietbaan. Is het eigenlijk wel te combineren, een 
40-urige werkweek en het schrijven? “Ik ga iedere ochtend om 
half  zes uit bed om te schrijven. Mijn werkdag duurt van 10:00 
tot 19:00 uur. Daarna ga ik naar huis om weer te schrijven tot 
23:00 uur.” Ook haar weekenden staan voornamelijk in het te-
ken van haar boeken. Zo zie je maar, een schrijversbestaan komt 
je niet zomaar aanwaaien!

Carnaval in Australië?
Hier komt een heel duidelijk antwoord op: in Australië wordt 
geen Carnaval gevierd. “Wat ze hier wel kennen is de polonai-
se. Ik keek erg op toen ik het een keer bij een feestje zag. Ze 
noemen het hier de ‘conga line’ en het wordt eigenlijk alleen  
gedaan als de alcohol rijkelijk vloeit.” Wat dat betreft gaat het er in  
Australië niet zo anders aan toe dan in Albergen… 
Wat Tammie zich nog goed herinnert aan het Carnaval in  
Nederland is het feest in Oldenzaal en de prachtige praalwagens 
die er toen al waren. “Er was toen nog geen feest in Albergen 
jammer genoeg.” Als ik haar vertel dat er op dit moment zo’n 
15.000 mensen naar het Carnaval in Albergen komen en dat 
de mooiste praalwagens door het dorp rijden tijdens de optocht 
valt haar mond open van verbazing. Er is veel veranderd de 
laatste twintig jaar…

Nederlandse vertaling?
Even terug naar haar boeken. Kunnen we ze ooit ook in  
Nederland verwachten? “Wanneer we genoeg boeken verkopen 
is er een kans dat de boeken ook naar het Nederlands worden 
vertaald.” Op dit moment worden haar boeken voornamelijk 
verkocht in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten,  
Canada en Australië. Wij kunnen niet wachten, want wat was 
het bijzonder om Tammie te mogen interviewen en wat zijn we 
stiekem trots dat er een bekende Australische thrillerschrijfster 
uit ons kleine dorpje Albergen komt… We nemen afscheid van 
elkaar en Skype wordt afgesloten. Wij hebben nog een hele mid-
dag en avond voor de boeg, Tammie gaat slapen, in Australië is 
het inmiddels 23:00 uur. Morgen weer vroeg op…

Win een gesigneerd boek!
Bij het Bokk’nblad mogen we vijf exemplaren van Tammies 

nieuwste crime-komedie ‘A spade and a bottle of port’ wegge-
ven. Mail vóór 16 februari naar marleendijkstra@hotmail.com 

en laat weten waarom jij wel toe bent aan een beetje spanning! 
De vijf leukste inzendingen winnen een gesigneerd boek. 
Kijk ook eens op Tammies Facebook-pagina MJT Meijer.
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Elke maand opzegbaar



De zesde wereldrecordpoging zal wederom tijdens de 
jaarlijkse Volksfeesten Albergen worden gedaan, name-
lijk op 29, 30, 31 mei en 1 juni 2020. Inmiddels zijn er aardig 
wat nieuwe gezichten aan de Wereld Recordcommis-
sie Albergen toegevoegd en voor de komende poging 
zijn dit de mensen die het gaan doen: Chris Schoneveld 
(voorzitter), Maud Lucas, Jeroen Zwijnenberg, Brendan 
Grunder, Noortje Haarman, Mike ter Haar, Ellen Klum-
pers, Geeke Nijland, Joost van der Aa, Bart van der Aa, 
Yvette Bossink, Mitchell Ensink, Anne Klumpers en Tess 
Kuipers. 

Een dubbele recordpoging
Je leest het goed! Dit jaar wordt er niet één wereldre-
cordpoging gedaan, maar er staan twee wereldrecord-
pogingen op de planning en daarbij is alle hulp tijdens 
het Pinksterweekend bruikbaar. In december kwam al 
naar buiten dat er dit jaar een poging wordt gedaan om 
de langste picknicktafel ter wereld te zagen, boren, bou-
wen en monteren. Deze picknicktafel dient 500 meter 
lang te zijn en op Tweede Pinksterdag zal er een brunch 
worden georganiseerd waarbij iedereen van harte wel-
kom is! 

2020: 
het jaar van de nieuwe wereldrecordpoging! 



Deze brunch is een vereiste van Guinness World Re-
cords (guinness world records) en is nodig om de re-
cordpoging te laten slagen. Noteer vast deze datum in 
je agenda en kom samen met je familie, vrienden, team, 
buren of collega’s naar deze brunch. 

Naast de langste picknicktafel wordt er een poging ge-
daan tot langste slinger, bestaande uit plastic dopjes. 
Deze slinger moet 3,5 kilometer lang zijn en 350.000 
plastic dopjes bevatten. Een hele opgave dus! 

Help ook mee! 
Het inzamelen van de plastic doppen is in volle gang! 
Het inleveren van de doppen kan op verschillende plek-
ken in Albergen. Welke dat zijn vind je op de website van 
Wereldrecord Albergen. Deze doppen worden tijdens 
het record gebruikt en naderhand geschonken aan een 
goed doel. 

Huis-aan-huisactie
Net als voorgaande jaren zal er voorafgaand aan de we-
reldrecordpoging een huis-aan-huisactie plaatsvinden. 
Hoe deze invulling precies zal zijn, is snel te vinden op de 
website, op sociale media en in de krant. 
Dit jaar hoopt de commissie door middel van deze actie 
wederom een mooi bedrag op te halen dat volledig ten 
goede komt aan de wereldrecordpoging 2020!  

Blijf op de hoogte
Wil jij op de hoogte blijven van het laatste record- 
nieuws? Volg dan de RCA op Facebook en Instagram en 
via de website www.wereldrecordalbergen.nl 
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Walter Lansink, 

55 kilo eraf 

binnen een jaar 
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De knop moet om
“De knop moet om. Ja, de knop moest om. En hij ging om!” Inmiddels is dit HET sleutelbegrip voor Walter Lansink 
geworden. Hij herhaalt het meermaals tijdens de gezellige avond die we hebben bij deze BA’er (Bekende Alberger-
naar). Een bezoek dat we niet alleen aan hem brengen uit bewondering en waardering voor zijn tomeloze inzet voor 
de maatschappij en de gemeenschap.

Walter Lansink, 

55 kilo eraf 

binnen een jaar 

Walter Lansink, wie kent hem niet? En 
wie kent Walter allemaal? Twee vragen, 
één antwoord; iedereen. Walter een ge-
dreven persoonlijkheid die mede-oprich-
ter is van de J.C.V. De Bokk’n Hörnkes 
en de eerste voorzitter van de Record 
Commissie Albergen. Jarenlang was 
Walter het jongste raadslid van Overijs-
sel. Hierin ging hij altijd voorop als het 
om zijn grootste speerpunt ging. “Jon-
geren moeten kunnen bouwen in hun 
eigen dorp, wil je het dorp leefbaar hou-
den.” En vele voetbalwedstrijden zijn 
door Walters scheidsrechtelijke inbreng 
tot een goed einde gebracht. Om nog 
maar te zwijgen over zijn inbreng bin-
nen de Optochtcommissie, waardoor de 
Optocht van Albergen tot Champions 
League-niveau is gestegen. Zo even een 
kleine greep uit de onmetelijke neven-
activiteiten van deze zeer sociale man 
waarbij een zeer hechte band met fami-
lie en vrienden torenhoog bovenaan in 
zijn hiërarchie staat.

Maar, afgelopen 

jaar koos Walter 

een keer voor 

zichzelf 
“Ik keek naar mezelf. Ik had gesprekken 
met doktoren en diëtisten. En ik had van 
alles al geprobeerd. Maar die dikke buik 
bleef maar groeien. Tuurlijk daar wa-
ren meerdere factoren verantwoordelijk 
voor. De vele medicijnen die ik moest 
slikken tegen de symptomen van Gilles 
de la Tourette hadden ook een bijdrage. 

Maar dit mag absoluut niet het excuus 
zijn. Ik was een echte Bourgondiër. Ie-
mand die alles lustte en snaaide waar 
het kon. Elk pondje ging bij mij door het 
mondje. Totdat de weegschaal 155 kilo 
aangaf en ik tegen de verschijnselen van 
suikerziekte aan zat. De huisarts kwam 
met een voorstel voor maagverkleining. 
Na vele gesprekken met psychologen, 
nog meer artsen en diëtisten, kwam de 
goedkeuring en ging de knop definitief 
om. Het werd een sleeve operatie van-
wege mijn medicijnen. Waarvoor ik eerst 
een streng Modifast dieet moest volgen. 
Twaalf kilo eraf in twee weken gaf groen 
licht voor de operatie. Een operatie die 
heel goed is gelukt, na 2,5 week was ik 
alweer aan het werk.” 

Topfit 
“Nu, een jaartje later, ben ik ruim 55 kilo 
kwijt. Ik ben super tevreden met dit ge-
weldige resultaat. Ik voel me topfit. Ook 
de omgeving reageert zeer complimen-
teus, vooral de dames. De inhoud van 
de koelkast is nu wel heel anders dan 
die van anderhalf jaar geleden. En de 
kledingkast heeft ook veel veranderin-
gen doorgemaakt. Gelukkig denkt de  
belastingdienst hier ook in mee. Verder 
is het nu vooral zaak om geen terugval te 
krijgen. Hiervoor ga ik ook het vervolg-
traject ‘terugvalpreventie’ volgen. Maar 
bovenal voelt het super goed aan. De 
knop is compleet om, en … “ vervolgt 
Walter lachend: “de Mummelmanparty 
blijft gewoon hoor. ”



Sjeel Egberink, 

ruim 25 kilo eraf 

binnen iets meer 

dan een half jaar
BB -71
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BALANS
Net twintig. Je minor (een soort bijvak tijdens je hbo-bacheloropleiding) bij een weeshuis 
voor gehandicapte kinderen in Cambodja volgen. De liefdevolle thuissituatie en je hechte 
vriendinnengroep voor 4 maanden achterlaten in Albergen. Het onbekende en avontuur 
tegemoet. Dan heb je lef en durf. Dan mag je gerust zeggen: ‘Hier sta ik! Ik de nieuwe Sjeel 
Egberink!’

Sjeel Egberink, 

ruim 25 kilo eraf 

binnen iets meer 

dan een half jaar

“Als een achtbaan, zo was mijn zelfbeeld 
en zelfvertrouwen de laatste jaren. Ik was 
vaak onzeker over mijzelf. En daar speelde 
mijn gewicht een cruciale rol in. Van kinds 
af aan was ik al steviger dan leeftijdsgeno-
ten en ik stond onder toezicht van de GGD. 
Ongeveer drie jaar geleden ben ik gestopt 
met volleybal, sindsdien had ik geen regel-
maat meer in het sporten. Rond die tijd be-
gon ik ook meer uit te gaan. Hapje, drankje, 
chipje, snaaien, vreetbuien en veel minder 
beweging. De definitie van een ongezonde 
levensstijl. En allemaal factoren die elkaar 
versterken in de gewichtstoename. On-
danks dat ik van mijzelf wel wist dat ik ‘dik’ 
was, als ik het zo mag zeggen, had ik nooit 
in de gaten dat het zo erg was. Pas op het 
moment dat ik oude foto’s terugzag, be-
sefte ik me dit. Ik vind het daarom ook erg 
moeilijk om oude foto’s terug te zien. Na-
tuurlijk kreeg ik vaak genoeg opmerkingen 
of blikken toegeworpen. Dat maakte mij 
erg onzeker. Sonja Bakker-en heb ik gepro-
beerd. En ook alle goed bedoelde invloe-
den van een diëtiste hielpen even bij mij. 
Maar ik viel terug in oude patronen. Totdat 
het punt werd bereikt waarop het gewoon 
niet meer gezond was.

Schakelen 
“Ik was het op een gegeven moment ge-
woon zat. Zat om mijzelf zo slecht te voelen. 
Toen heb ik een personal trainer bezocht. 
Ik heb hier een half jaar lang, twee keer in 
de week, gesport. In combinatie met een 
flexibel dieet heeft het ervoor gezorgd dat 
ik op een gezonde manier ben afgevallen 
en daarnaast ook nog een sociaal leven 
kan leiden. Het afvallen is mij over het al-
gemeen redelijk gemakkelijk afgegaan. De 
eerste weken vlogen de kilo’s eraf, gemid-
deld een kilo per week eraf. Ik merkte wel 
dat mijn lichaam moest ‘schakelen’. Na een 
tijdje begon ik er plezier in te krijgen omdat 

ik vooruitgang boekte. Rond de zomerva-
kantie werd het wel moeilijk in verband met 
de verleiding van de terrasjes en de fees-
ten. Hierdoor ging het iets minder snel met 
de kilo’s. Maar ik ben nu toch bijna 25 kilo 
afgevallen. Iets dat hopelijk de omgeving 
ook is opgevallen. Ik krijg veel positieve re-
acties en dat doet me goed. Ik heb er ook 
keihard voor gewerkt. Maar ik ben nog niet 
daar waar ik graag wil zijn. Niet zozeer qua 
streefgewicht, maar meer qua zelfbeeld. Ik 
zit steeds lekkerder in mijn vel, zowel men-
taal als fysiek, en dat is een gevoel dat ik 
lang niet heb gehad.”  

BALANS
“Nu ken ik een regelmatig en gevarieerd 
eiwitrijk eetpatroon. Ik weet wat ik wel en 
niet kan eten, en soms een ‘cheatday’ (= 
verantwoorde eetspijbeldag) is ook geen 
ramp. Maar dit zorgt wel voor een balans 
tussen gezond en gezellig leven. Zo zijn de 
bakjes kwark en pakjes kipfilet trending in 
de koelkast en is de Malibu Cola vervan-
gen door een Vodka Crystal Clear. Ook is 
de kledingkast bijna leeg. Ik heb bijna alle 
‘oude’ kleren weggedaan, weggedaan naar 
een goed doel.” 
“Het was even een dingetje, om deze stap 
tot afvallen in te zetten. Maar ik ben super-
blij en trots dat ik het gedaan heb. De mind-
set moest veranderen, en is veranderd! De 
‘oude’ Sjeel is de deur uit. De nieuwe Sjeel 
staat er! De Sjeel, die het Albergse Carna-
val weer volop zal bezoeken. Met af en toe 
een Vodka Crystal Clear.”
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Daar zit muziek in 



Dit orkest staat onder leiding van 
Jacco Camphens en in dit inter-
view vertelt hij ons meer over zijn 
passie; muziek en dirigeren. Jac-
co (50) is samen met Josephine 
en hij woont met zijn dochters 
Sascha en Lotte aan de Refter-
straat in Albergen. Zoon Mischa 
woont in Borne. 
Van huis uit is Jacco door zijn ou-
ders grootgebracht met klassieke 
muziek. “Vroeger, toen ik puber 
was, ging ik een instrument spe-
len en dat werd de dwarsfluit. 
Met de dwarsfluit ben ik naar het 
Conservatorium gegaan met het 
idee dat ik lekker de hele dag ging 
spelen en muziek maken. Tot ik 
erachter kwam dat ik wel vier uur 
per dag dwarsfluit moest spelen 
om echt goed te worden. Ik raakte 
toen ook al snel in aanraking met 
de studie Schoolmuziek en dat 
leek mij veel interessanter. Daar 
kreeg je les op allerlei instrumen-
ten, de studie was veel allrounder 
en veel gezelliger. Toen ben ik na 
een paar maanden gewisseld en 
ben ik Schoolmuziek gaan stude-
ren”, vertelt Jacco. “Een van de 
vakken die ik kreeg was dirigeren. 
Ik kreeg les van Kees Stolwijk en 
hij deed dat op zo’n leuke ma-
nier dat ik dacht: dat wil ik ook! 
Ik merkte dat het me best oké af 
ging, als ik het deed dan luister-
den de muzikanten naar mij en 
het klopte ook nog”, herinnert 
Jacco zich met een lach. 

Dirigent van drie grote koren 
Overdag is Jacco docent muziek 
aan het Reggesteyn in Nijverdal. 
In de avonduren is hij dirigent van 
drie grote koren. Het Toonkunst-

koor uit Enschede, het Christelij-
ke Oratorium vereniging Hosanna 
uit Rijssen en het Koninklijk Hen-
gelo’s Mannenkoor. Alle koren 
geven regelmatig concerten. Zo 
werd bijvoorbeeld op 17 novem-
ber het Paulus oratorium van 
Mendelssohn opgevoerd. “Een 
oratorium is een bijbelse tekst op 
muziek”, legt Jacco uit. Tijdens 
dit oratorium werd het Toon-
kunstkoor ondersteund door het 
Orkest van het Oosten. Jacco gaf 
leiding aan 80 koorleden en 50 
musici van het orkest. Ondanks 
dat de zangers het vrijwillig doen 
gaat het er best professioneel 
aan toe. Voor een concert wordt 
driekwart jaar, twee uur in de 
week gerepeteerd. Jacco maakt 
een repetitieschema voor de zan-
gers en daarmee moet ook thuis 
geoefend worden. Als voorberei-
ding zingt en speelt Jacco de mu-
ziek ook zelf. Zodat hij weet waar 
hij accenten moet leggen en wat 
hij van zijn koor en orkest moet 
vragen. 

Plaatselijke beroemdheid 
In 2009 klopte buurman Sjors in 
’t Veld aan: ‘We willen de Passie-
spelen in Hertme nieuw leven in-
blazen en we zoeken nog iemand 
voor de muziek’. “Samen met 
regisseur Karel Kunne ben ik er 
open ingestapt. We hebben mu-
ziek uitgezocht, 180 zangers en 
acteurs geworven en zijn gestart 
met repeteren. Daarnaast heeft 
Hertme veel zelf georganiseerd: 
kleding, decor, geluid, licht, noem 
maar op.” In 2011 was de eer-
ste editie, 2014 de tweede en in 
2019 de derde. Er werden elk jaar  

zeven voorstellingen gegeven. 
“Inmiddels ben ik in Hertme wel 
een plaatselijke beroemdheid”, 
vertelt Jacco met een knipoog. 

Kippenvel
Over de vraag wat het mooiste is 
dat hij als dirigent heeft meege-
maakt moet Jacco even naden-
ken. “Dat zijn een paar momen-
ten. Allereerst zijn we met het 
Toonkunstkoor op koorreis naar 
Praag geweest. Daar waren we 
samen met verschillende koren 
en ieder zong zijn eigen liederen. 
Vlak daarvoor was de aanslag in 
de Bataclan in Parijs geweest. Wij 
hebben daar een Frans gebed 
gezongen en opgedragen aan 
het aanwezige Franse koor. Dat 
maakte diepe indruk. Een ander 
moment is de allereerste keer dat 
ik de Matthäus-Passion heb gedi-
rigeerd. Dat is toch een monu-
ment in de muziekwereld. Bij de 
eerste tonen kreeg ik kippenvel. 
Daar kwam nog bij dat het in de 
Mariakerk in Enschede was, die 
pas net weer open was na nood-
zakelijke reparaties vanwege de 
vuurwerkramp.” 

Zou Jacco ook Carnavalsmuziek 
willen dirigeren? Lachend: “Ik 
zou het wel kunnen, maar Car-
naval is niet zo aan mij besteed. 
Ik ben protestants opgevoed en 
heb nooit Carnaval gevierd. De 
optocht in Albergen kijk ik wel 
altijd, hartstikke leuk!” De enige 
‘verkleedkleding’ waar we Jacco 
in zullen zien is het pinguïnpak, 
zoals hij het noemt: het rokkos-
tuum van de dirigent. 

Eén keer in de vier jaar wordt Jezus van Nazareth gekruisigd in het Golgotha van Twen-
te. Het openluchttheater van Hertme is dan het decor van de Passiespelen waar het 
lijdensverhaal van Jezus wordt nagespeeld. Als de woorden ‘het is volbracht’ klinken 
laat Jezus het hoofd zakken. In een tent aan de voet van Golgotha produceert een klein 
orkest het onweer dat losbarstte toen de kruisigingsdood intrad. 

Daar zit muziek in 
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Carnavalsrecept
Marga’s stoofvlees met bier

Etymologie
De meest waarschijnlijke oorsprong van het woord Carnaval 
ligt in het Italiaanse carne levare (kerklatijn: carnem levare), 
wat ‘opheffen/wegnemen van het vlees’ betekent. Dit begrip is 
voor het eerst aangetroffen in een akte uit Subiaco uit 965. 
De oudst bekende datering van de term Carnaval in het Neder-
lands is in het jaar 1673, in het tijdschrift Mercurius. 

Duidelijk is dus dat het feest van zotheid uitbundig gevierd 
mag worden, wel verstandig is het om dit te doen op een 
flinke bodem. Daarom dit recept voor de zot die door wil zak-
ken zonder af te knappen. 

Benodigdheden:
1,5 kg sukade in stukken van 5 cm gesneden
4 eetlepels boter
3 uien, grof gesneden
1 flesje bier van 375 ml (Westmalle volgens Mark van het 
Pakhuis)
3 eetlepels bloem
500 ml runderbouillon
4 takjes verse tijm
2 laurierblaadjes
1 eetlepel Groninger grove pittige mosterd 
gesmeerd op een boterham
1 eetlepel bruine suiker



Bereiding
1.  Dep de sukade droog met keukenpapier en bestrooi deze 

rijkelijk met zout en peper.
2.  Neem een braadpan met dikke bodem en verwarm hierin 

2 eetlepels boter op een middelhoog vuur. Kleur de stukjes 
sukade in de boter en haal ze weer uit de pan.

3.  Voeg 2 eetlepels boter toe, zet het vuur lager en doe de 
uien erbij met een halve theelepel zout. Laat dit 15 minuten 
bruinen. Voeg de bloem toe en roer tot de uien gelijkma-
tig bedekt zijn en de bloem lichtbruin kleurt (ongeveer 2 
minuten).

4.  Roer de bouillon in de braadpan, schraap het aanbaksel op 
de bodem los en voeg bier, tijm, laurier, de eetlepel bruine 
suiker en het gebruinde vlees toe met de vrijgekomen jus. 
Breng het geheel aan de kook.

5.  Zet het vuur lager, leg de boterham met mosterd (mos-
terdkant omlaag) op het vlees. Doe een deksel half over de 
braadpan en laat 2 tot 3 uur sudderen tot het stoofvlees 
goed gaar is. Langer sudderen kan ook, als je de saus wat 
dikker wilt. Roer zo nu en dan over de bodem om aanbak-
ken te voorkomen.

6. Verwijder de tijm en laurier en serveer het stoofvlees samen 
met lekkere dikke frieten en een lepel mayonaise. Rijst of pu-
ree kan ook. En natuurlijk zet je een extra flesje bier op tafel!

Eet smakelijk!
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V.l.n.r.: Ellen Kock, Jeannette Lansink, Freek Evers, John de Vries, Jos Stopel, Hans Morsink (buurtman gemeente Tubbergen) en Elise Meijer.
Niet op de foto: Marcel Oude Nijeweme, Hetty Oude Avenhuis, Wies Haarhuis en Tess Kuipers.

Dorpsraad 



en mijn dorp 2030Dorpsraad 



Hoe zit Het nu precies?
Al geruime tijd is de Dorpsraad actief  in Albergen. Tijd om de huidige groep vrijwilligers eens een plekje te geven in het mooiste-
Carnavalsblad van Nederland. Waar Albergenaren goed zijn in het organiseren van feesten, blijkt het voor verenigingen in Albergen 
maar lastig om voldoende vrijwilligers te krijgen. Zo bleek ook toen vanuit de gemeente in elk dorp het proces ‘Mijn Dorp 2030’ 
moest worden opgezet.

na een wat moeizame start heeft de Dorpsraad het gehele 
proces mijn dorp 2030 geadopteerd en worden er verschil-
lende werkgroepen aangestuurd vanuit de Dorpsraad. elke 
maand vergadert de Dorpsraad over de actuele onderwer-
pen en verwijst deze eventueel naar een werkgroep. een 
werkgroep is samengesteld uit vrijwilligers en leden van de 
Dorpsraad. Bij de maandelijkse vergaderingen is ook altijd 
onze Buurtman vanuit de gemeente tubbergen aanwezig, 
dit zorgt voor kortere lijntjes en betere informatievoorzie-
ning. 

Dorpsvraagstukken  
Het idee van mijn dorp 2030 is om dorpsbewoners meer 
te betrekken bij actuele en toekomstgerichte dorpsvraag-
stukken. Door deze vraagstukken onder te brengen in ver-
schillende werkgroepen is er een betere aansluiting gevon-
den bij wat vrijwilligers kunnen en willen doen. Waar één 
werkgroep bijvoorbeeld slechts enkele maanden werkt aan 
één onderwerp kan een andere werkgroep soms een lan-
gere periode in beslag nemen. Je werkt dus altijd aan een 
onderwerp waar je interesse ligt en de looptijd is beperkt. 
Hierdoor zijn vrijwilligers eerder geneigd om hun steentje 
bij te dragen.

Thema-avond
momenteel zijn er een aantal onderwerpen actueel en dus 
ook werkgroepen actief. tijdens de thema-avond afgelo-
pen november bij zaal morshuis was de belangstelling dan 
ook groot toen de verschillende werkgroepen zichzelf  pre-
senteerden.  

Een groener Albergen 
Deze avond werd afgetrapt met de onderwerpen ‘groen’ 
en ‘de verbetering van de Zenderseweg’. een gedetailleerd 
plan werd gepresenteerd over hoe en waar de kwaliteit 
van de openbare ruimte verbeterd kan worden door mid-
del van meer groen. Zo worden vooral de dorpsentrees en 
(hoofd)ontsluitingen voorgedragen voor verbeteringen. 
Hierdoor zal albergen groener worden en  meer identiteit 
gaan uitstralen. Hoewel het plan voor de verbetering van 
de Zenderseweg nog in volle gang is werden er een aantal 
voorbeelden gegeven hoe de Zenderseweg beter en mooi-
er zal worden ingericht. Door middel van een groenere en 
slimmere herinrichting is het doel om ook hier een meer 
dorpse uitstraling te creëren.

Wonen in Albergen 
Wonen blijft een actueel onderwerp.  Zo bleek ook toen er 
dieper werd ingegaan op de woningmarkt in albergen en 
bleek hoe de woningmarkt op slot zit. tijdens een eerste 
presentatie van plan-miets werd aangegeven dat op deze 
locatie ruimte komt voor zes senioren- en negen starters-
appartementen. Hopelijk gaat dit plan zorgen voor enige 
doorstroming. De werkgroep is van mening dat er daar-
naast zo snel mogelijk moet worden gestart met de ver-
kaveling van de bouwgrond aan de Weemselerweg. Dit 
zo veel mogelijk naar behoefte. Indien u woningzoekende 
in albergen bent, wordt u dringend verzocht om het in-
schrijfformulier van de Facebookpagina mijn ‘albergen 
2030’ te downloaden en deze ingevuld retour te sturen naar  
info@mijnalbergen2030.nl. 

Ondernemen in Albergen 
als afsluiter wordt uw aandacht gevraagd voor onderne-
men in albergen. Door middel van de bewustwordings-
campagne ‘koop in je eigen dorp’ hopen we de samen-
werking tussen de ondernemers, de verenigingen en de 
inwoners te vergroten. Daarnaast is het doel om het hui-
dige winkelaanbod te behouden en zo veel mogelijk te cen-
traliseren bij voorkeur in combinatie met wonen en eerste 
levensbehoeften.  
Ook gaat de werkgroep zich in zetten voor een lange ter-
mijn visie ten aanzien van bedrijventerreinen. tezamen 
met een actief  grondbeleid en voldoende (bouw)mogelijk-
heden voor bestaande ondernemers en Start-ups hopen we 
een goed ondernemersklimaat te creëren. 

 kijk ook eens op www.mijnalbergen2030.nl 
 meewerken in een werkgroep en ergens aandacht voor 
 vragen? meld je dan aan via info@mijnalbergen2030.nl  
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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



Op een dinsdagmiddag om half één word ik ver-
wacht in de koffiekamer van basisschool Kadoes. 
De Schoolprins en -prinses komen na het buiten 
spelen bij mij aan tafel zitten. Ze stellen zichzelf 
voor: Gijs Maathuis en Doke Demmer, beide elf 
jaar oud, uit groep acht. Gijs vindt zichzelf grap-
pig, enthousiast en sportief. Doke omschrijft 
haarzelf als een vrolijk meid, die vol energie zit. 
Ze hebben zo te horen dus alle eigenschappen in 
huis om hun rollen als Hoogheden goed te ver-
vullen.

Gijs en Doke hebben allebei een iets ander beeld bij Carnaval. Doke denkt 
aan verkleden, de optocht en natuurlijk de Prins en Sik met hun Hofdames. 
Bij Gijs daarentegen komen feest, harde muziek en dronken mensen in hem 
op. Doke moet lachen en zegt dat ze tijdens het Carnaval in Albergen een keer 
in alle wc’s ging kijken of er dronken mensen waren. Op wonderbaarlijke wijze 
heeft ze er niet één gevonden.

Hop Hop Hop
gijS en Doke 
zetten 
albergen 
op zijn kop!
lijfSpreuk 2020
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Getal onder de tien
Er is de afgelopen jaren het één en ander veranderd in de manier 
waarop de Hoogheden ‘gekozen’ worden. Ging dit voorheen nog 
door stemmen op jouw favoriet, gebeurt dit tegenwoordig door 
‘getal onder de tien’. Gijs: “Zo is het eerlijker, want de een heeft veel 
meer vrienden dan de ander. Nu krijgt iedereen een kans.” Gijs en 
Doke hebben na het raden van het getal nog een week moeten 
wachten op de uitslag. Beide Hoogheden vonden het heel leuk dat 
zij het goed geraden hadden, want ze houden allebei erg van Car-
naval.

Zin in een feestje
Terwijl ze het eerste officiële Carnavalsfeestje, de Opening Residen-
tie, al achter de rug hebben, kijken ze alweer uit naar de volgende 
feestjes. Gijs en Doke zijn unaniem: ze verheugen zich het meest op 
de Grote Carnavalsoptocht in Albergen. Gijs: “Ja! Want dan mogen 
wij op de wagen.” Samen met hun Raad van Elf, bestaande uit kin-
deren van groep 5 tot en met groep 8, mogen ze dan op hun ‘eigen’ 
Carnavalswagen staan. Doke heeft al één keer eerder meegedaan 
met de optocht, samen met Jong Nederland. De rest van de jaren 
heeft ze de optocht bekeken bij kennissen. Gijs kijkt het elk jaar ge-
woon thuis, omdat hij precies aan de route woont. Daarnaast heeft 
hij ook al wat optochtervaring, doordat hij een aantal jaar geleden 
zijn debuut maakte als kabouter.

Geen spanning
Een goede voorbereiding is het halve werk, want over een lijfspreuk 
had het koppel al nagedacht. Doke: “Hop hop hop, Gijs en Doke 
zetten Albergen op zijn kop!” We zijn het er al snel over eens, dat 
dit de perfecte titel zou zijn voor hun stuk in het Bokk’nblad. Het 
is voor beide de eerste keer dat ze in dit blad komen te staan, maar 
spannend vinden ze het niet. Ze hebben er vooral veel zin in, ook 
in de foto die binnenkort gemaakt gaat worden. Gijs: “We mogen 
de pakken mee naar huis, omdat we die mee moeten nemen naar 
de fotostudio.”

Elke dag Carnaval
De Hoogheden werden gevraagd naar het Carnavalspak dat het 
best bij hun karakter past. Dit lijkt een lastige vraag, maar Doke en 
Gijs zijn er al snel uit. Doke vindt zichzelf typisch een clown, omdat 
ze heel grappig is. Gijs zegt dat hij een piloot is. Ik kijk hem verbaasd 
aan, maar dan vult hij zelf al aan: “Een brokkenpiloot, want ik breek 
veel dingen af en ik val vaak van mijn fiets.” Als Doke één aspect van 
Carnaval mocht kiezen, wat het hele jaar door zou gaan, zou ze het 
liefst de lijfspreuk het hele jaar uitvoeren. Zij wil Albergen altijd op 
zijn kop blijven zetten. Gijs zou graag elke dag een optocht willen, 
waarbij hij dan ook elke dag op de wagen staat. Hij ziet er de voor-
delen wel van in, want hij hoeft dan ook niet meer naar school. Toch 
denkt hij wel dat hij dan na een paar keer hartstikke doof is, door de 
harde muziek.

Al met al denk ik dat we dit jaar weer een Carnavalesk koppel aan 
de macht hebben, waarbij we niet hoeven te twijfelen of ze er wel 
genoeg zin in hebben. Gijs en Doke, heel veel plezier het komende 
Carnavalsjaar. Zet Albergen op zijn kop!
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kleurplaat

Alberger Bokke 2020

Lever deze kleurplaat in vóór vrijdag 7 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
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Groep:



Kinderburgemeester 

Kristy Geuke



Kristy Geuke, de eerste kinderburgemeester van de ge-
meente Tubbergen. Wij hadden de eer om haar te mogen 
interviewen voor het Bokk’nblad. Deze 10-jarige dame 
woont aan De Venmoat met vader Peter, moeder Ankie, 
zus Nina en broer Guus. Haar hobby’s zijn handballen en 
twirlen, maar sinds dit jaar is ‘het vertegenwoordigen 
van de kinderen uit de gemeente Tubbergen’ aan dit lijst-
je toegevoegd. 

Begin dit jaar zat Kristy met haar vader op de bank voor het 
Jeugdjournaal. Er kwam een item voorbij over een kinderbur-
gemeester. Dit zette haar aan het denken: waarom hebben 
wij geen kinderburgemeester? Dit was een vraag die ook  
vader Peter niet kon beantwoorden, dus besloten ze een mail 
te sturen. 

Kennismaken met…
Het duurde niet lang voordat ze een enthousiaste reactie ont-
vingen van burgemeester Haverkamp zelf! Kristy werd, sa-
men met haar klas van basisschool Kadoes, uitgenodigd op 
het gemeentehuis, waar ze werden rondgeleid. In de raadzaal 
kregen ze informatie over de lokale politiek, hoe de functie 
van kinderburgemeester er inhoudelijk uit kan komen te zien 
en wat Kristy’s ideeën zijn als ze kinderburgemeester zou zijn. 
Tot slot hebben de kinderen als opdracht gekregen om een 
ambtsketen te ontwerpen. Twee van deze ontwerpen zijn uit-
eindelijk ook echt uitgewerkt tot de officiële ambtsketen voor 
de kinderburgemeester! 

Kinderburgemeester en kinderraad
Kort nadat de klas van Kristy op het gemeentehuis was ge-
weest, heeft de burgemeester ze op school een bezoek ge-
bracht. Dit was niet zo maar een bezoekje… Ze vond het zo’n 
goed initiatief van Kristy, dat zij gevraagd werd om de eerste 
kinderburgemeester van de gemeente Tubbergen te worden. 
De andere kinderen werden gevraagd om Kristy bij te staan 
als kinderraad van de Gemeente Tubbergen. Dat wilden ze 
wel! 

Installatie
Op maandag 23 september werd Kristy officieel beëdigd 
als kinderburgemeester van de gemeente Tubbergen voor 
schooljaar 2019-2020. Onder toeziend oog van klasgeno-
ten, familie, raadsleden en andere belangstellenden ontving 
ze haar nieuwe ambtsketen. Er volgde een receptie met een 
hapje en een drankje. Tot slot stond haar thuis nog een kleine 
verrassing te wachten; familie, buren en klasgenoten hadden 
Kristy’s huis prachtig versierd!

Taken van de kinderburgemeester
Aangezien de gemeente Tubbergen nooit eerder een kinder-
burgemeester heeft gehad, is het nog niet precies bekend 
voor welke taken Kristy de verantwoordelijkheid heeft. Ze 
verwacht dat ze verschillende evenementen mag openen, 
een rol mag spelen bij belangrijke bijeenkomsten en ze heeft 
als opdracht gekregen om (met hulp van de kinderraad) een 
plan te maken dat uitvoerbaar is voor de gemeenteraad. 
Tot nu toe heeft ze samen met de burgemeester de ‘Kinder-
loop voor Hoop’ geopend en het eindbedrag bekend gemaakt, 
bij basisschool Kadoes kleurrijke stoeptegels gelegd tegen 
pesten en al hééééél veel interviews gegeven. 

Ambities
Kristy heeft veel ideeën als kinderburgemeester. Zo is één 
van haar wensen om kinderen die het niet en/of minder goed 
hebben in de gemeente Tubbergen te helpen, een andere 
wens is om speeltuintjes te creëren voor de wat oudere kin-
deren. Ook is ze als kinderburgemeester enthousiast gewor-
den om andere kinderen meer te betrekken bij het gemeen-

telijk bestuur. Samen met burgemeester Haverkamp gaat ze 
naar verschillende scholen binnen de gemeente Tubbergen, 
om te vertellen wat de lokale politiek inhoudt, maar ook om 
nieuwe ideeën van haar leeftijdsgenoten op te doen. 
Zaterdag 28 september is ze naar de landelijke dag voor kin-
derburgemeesters in Utrecht geweest, ook daar heeft ze 
weer veel inspiratie opgedaan.

Belevenis
Tot nu toe vindt Kristy het erg leuk om kinderburgemeester 
te zijn, ze doet dingen die ze normaal niet zou doen, komt op 
plekken waar ze normaal niet zou komen, ontmoet mensen 
die ze anders niet zou ontmoeten. Één van deze mensen is 
bijvoorbeeld burgemeester Haverkamp, waar ze erg veel 
steun van krijgt en die haar telkens weer erg op haar gemak 
stelt. Ze is letterlijk haar ‘burgermoeder’. 

Tot slot
Kristy hoopt, als fanatiek Carnavalist, ook een rol te krijgen 
tijdens het KinderCarnaval, maar dit is nog niet bekend. Vorig 
jaar stond ze al op de wagen als lid van de Kinderraad van 11, 
dit jaar is ze ook zeker weer te vinden bij de optocht in Alber-
gen en de Verlichte Optocht in Tubbergen. 

Één ding is zeker, wij Albergenaren mogen ontzettend trots 
zijn op onze dorpsgenoot Kristy die, dankzij haar eigen initi-
atief de primeur heeft als kinderburgemeester van de ge-
meente Tubbergen!



Ook tijdens de optocht geopend

Uw huid, 
onze (na)zorg.
 Kijk voor meer informatie op
 onze website www.ingevanderaa.nl

Vestiging Albergen
Gezondheidscentrum
Hoofdstraat 51
7665 AN Albergen

Telefoonnummer
06 51477086

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

E-mail
www.ingevanderaa.nl

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

Internet
www.ingevanderaa.nl

Megastore Borne (Hofstraat 3) en feestwinkel Oldenzaal (Bisschopstraat 9). 
Laat je inspireren op onze website!

De prachtigste kostuums    , meest bijpassende accessoires     , 
sfeervolle decoratie     , kwalitatieve make-up    
en grappigste cadeau’s     voor ieder feest.
Bekijk ons assortiment op carnavalsland.nl!

Gigantisch assortiment feestartikelen!



molenstraat 7  -  7651 AS  -  Tubbergen 
0546 303118  - hofhuis@detubbergseschoenmaker.nl

BOUW ?

BESLUIT IBZ

BOUWBESLUIT

REKENWERK

CONSTRUCTIE

TEKENWERK

GELUIDSWERING

WONINGBOUW

BOUWADVIES

RENOVATIE

UTILITEITSBOUW

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

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

0546 54 50 50      info@ibz-albergen.nl      WWW.IBZ-ALBERGEN.NL
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www.brudas.nl

Hoofdstraat 47a, Albergen
Tel. 0546 44 14 31

De groe(n)ten van Brudas



De muziek wordt verzorgd 

door DJ Sem. De kleurhoek en 

ballonnenhoek zijn er weer 

en voor de kleintjes is er een 

springkussen. Kortom, voor 

ieder wat wils!

Wat KinderCarnaval Albergen
Waar Morshuis 
Wanneer 23 februari 
Tijd van 15:00 tot 17:00 uur
Prijs 3 euro 

Wat KinderCarnaval Albergen
Waar Morshuis 
Wanneer 23 februari 
Tijd van 15:00 tot 17:00 uur
Prijs 3 euro 

Wat KinderCarnaval Albergen
Waar Morshuis 
Wanneer 23 februari 
Tijd van 15:00 tot 17:00 uur
Prijs 3 euro 



Gezellig met de kinderen 

Carnaval vieren! Dat kan op 

zondagmiddag 23 februari 

tijdens het KinderCarnaval. Dit 

jaar is er geen optocht, maar 

beginnen we meteen met het 

feestje bij Morshuis.

KinderCarnaval is weer glasvrij 

en kindvriendelijk. Ouders die 

bij hun kinderen willen staan 

kunnen hun drankjes over-

schenken in plastic bekertjes.

Ook dit jaar is er naast de zaal van 

het KinderCarnaval voor ouders 

en iedereen die er bij wil zijn het 
Albergse Carnaval. Een ouder-

wets gezellige Carnavalsmiddag 

bij Morshuis! En natuurlijk ideaal 

voor ouders: genieten van de ge-

zellige Carnavalssfeer en in 1 oog-

opslag het KinderCarnavalfeest in 
de grote zaal aanschouwen.

In verband met de veiligheid 

mogen de kinderen zonder 

begeleiding van hun ouders de 

zaal NIET verlaten via de hoofd-

ingang van Morshuis. We gaan 

geen controle uitoefenen bij de 

café-ingang. Hier kunnen de 

kinderen de zaal wel verlaten. 

De ouders zijn hiervoor zelf 

verantwoordelijk.

Wat KinderCarnaval Albergen
Waar Morshuis 
Wanneer 23 februari 
Tijd van 15:00 tot 17:00 uur
Prijs 3 euro 

Wat KinderCarnaval Albergen
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Tijd van 15:00 tot 17:00 uur
Prijs 3 euro 

Wat KinderCarnaval Albergen
Waar Morshuis 
Wanneer 23 februari 
Tijd van 15:00 tot 17:00 uur
Prijs 3 euro 



 www.fraansmarie.nl





“Wie vroagt oe de 
boks van’t gat”
Iedere Albergenaar weet dat er in ons Bokk’nlaand meerdere gezinnen wonen 
die oorspronkelijk uit een ander land komen. Door heel veel mensen worden ze 
nog steeds vluchtelingen genoemd, of buitenlanders. Inmiddels hebben al veel 
van deze allochtonen de inburgeringscursus gedaan en zijn ze al Nederlander 
geworden. De Libische families Sleiman, woonachtig aan de Schultenstraat in 
Albergen, zijn al in maart 2015 in Albergen komen wonen en hebben inmid-
dels allemaal de Nederlandse nationaliteit. Of ze nu ook écht Alberger Bokken 
geworden zijn, dat konden we alleen maar te weten komen door ze ‘de Boks 
van het gat’ te vragen.

In gesprek met de families Sleiman uit Libië

mmv Carnavalskleding.nl 



In 2014 zijn de gezinnen gevlucht uit Libië vanwege 
de onveilige en corrupte toestanden in het land. Ze 
vertrokken ’s nachts in een houten boot, zonder pas-
poort en bezittingen en dobberden drie dagen over 
de Middellandse Zee. Ze moesten alles achterlaten en 
mochten alleen een rugzakje meenemen. De hygiëni-
sche toestanden aan boord waren verschrikkelijk en 
veel mensen werden ziek. In Italië kwamen ze aan wal. 

Ze reisden met meerdere personen richting Duitsland 
en toen door naar Amsterdam. Hierna werden ze naar 
een asielzoekerscentrum gebracht in ter Apel en daar-
na naar Boedel in Brabant en naar Schalkhaar. Daar 
verbleven ze een paar maanden en intussen zocht 
een contactpersoon naar een beschikbare plek in een 
gemeente. De families Sleiman kwamen zodoende te-
recht in Albergen. 

Albergse Libiërs
Rawad Sleiman, met zijn vrouw Hiba en de twee doch-
tertjes Rama en Ranim en ook zijn broer Achraf Slei-
man, met zijn vrouw Fedaa en dochters Elaaf en Taliah 
en zoontje Fagri, alle drie in Nederland geboren, wo-
nen dus nu in Albergen. Ook een ander Libisch gezin, 
bestaande uit Mohammed Ibrahim, zijn vrouw Alaa 
en hun vier kinderen, kwam naar Albergen. De herin-
neringen aan het vluchten roept nog steeds emoties 
op bij de Albergse Libiërs. Gelukkig voelen ze zich nu 
helemaal thuis in ons mooie dorp. De kinderen gaan 
naar Kadoes en vinden het erg fijn op school. Dat is in 
Libië wel anders. 

Daar zijn nog de ‘ouderwetse toestanden’, methodes 
die lang geleden hier ook gehanteerd werden zoals 
kinderen die worden geslagen door de leerkrachten. 
Bovendien is  het onderwijs bijzonder slecht volgens 
Hiba en Fedaa, die het woord deden voor dit inter-
view. De beide dames komen ook regelmatig samen 
met enkele Albergse buurvrouwen om gezellig bij te 
kletsen.  De  Nederlandse taal vinden ze wel erg moei-
lijk. Daar komt nog eens bij dat Albergen ‘tweetalig’ 
is, want heel veel mensen spreken dialect. Het zou 
omgekeerd ook het geval zijn, want als wij de Arabi-
sche taal horen en zouden moeten uitspreken is dit 
ook vreselijk moeilijk, laat staan om het op te schrij-
ven. Van rechts naar links en dan ook nog allemaal 
streepjes, krulletjes en puntjes. Je kunt er nog geen 
letter van lezen! 

Koude wintermaanden
De broers met hun vrouwen hebben nu allemaal de 
Nederlandse nationaliteit gekregen en dat heeft vast 
veel inspanning gekost. Ze passen zich echter uitste-
kend aan. Wat wél opvalt is natuurlijk de hoofddoek 
van de beide dames. Ze zijn moslim en willen dat op 
deze manier laten zien. Het is hun eigen keuze en niet 
die van hun echtgenoot. 

Op de vraag of ze met Carnaval een andere hoofd-
tooi willen dragen en dan mee doen met de optocht, 
besluiten ze allebei dat ze dat geen goed plan vinden 
omdat ze het véél te koud vinden tijdens de winter-
maanden. De kinderen verkleden zich wel met de kle-
ren die ze kregen via Carnavalskleding.nl en gaan de 
optocht bekijken. Het mooie warme weer missen ze 
wel heel erg en verder missen ze natuurlijk het meest 
hun familie in Libië. Ze zijn daarom erg blij met de aar-
dige mensen in Albergen, de veiligheid, de rust,  de 
hulp die ze krijgen van het vluchtelingenwerk en de 
buren; ze zijn erg dankbaar.
Een vertaling van het woord ‘Alaaf’ kennen ze niet, 
maar we kunnen ze dit driewerf meegeven! 
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PARTY-SERVICE 

CATERING 
VERHUUR 

 
 

Marcel Tijhuis 
GEESTEREN 

 

Voor de verzorging van al uw feesten 
       

   voor verhuur van:        ook voor: 
   tafels/stoelen        salades 
   tenten         hapjes 
   tappen         buffetten 
   snackwagens        barbeques 
   div. horeca-artikelen       etc.  
         
voor meer informatie bel vrijblijvend met 

 Mob. 06 25332367  
 

www.partyservicetijhuis.nl 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

WWW.POPPINK.NL

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

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

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

Trappen
■   Leveren en plaatsen van 

houten Kozijnen
■   Leveren en plaatsen van 

prefab dakelementen en  
dakkapellen

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

Bouw of verbouwplannen?

T SHEO ONDER
Auto's
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N

Eenhuisstraat 10, 7665 PZ  Albergen

Tel.: 0546-442766 

www.theosonder.nl



Het nieuwe Carnavalsjaar is aangebroken en we staan 
met onze JeugdCarnavalsvereniging de Bokk’n Hörnkes 
alweer in de startblokken. De groep is inmiddels 
compleet en aangevuld met een aantal nieuwe, 
enthousiaste leden. We hebben afscheid genomen van 
een aantal gedreven kerngroep- en bestuursleden, die 
door het bereiken van de leeftijd van 25 jaar de vaste 
kerngroep hebben moeten verlaten. Gelukkig bestaat 
er altijd nog het ‘Uitbloas Joar’. Dit betekent dat je nog 
één jaar nadat je 25 jaar bent geworden mee mag naar 
alle feestjes en activiteiten. Wij vormen met z’n allen 
samen een ontzettend gezellige en hechte groep. Tegen 
een extra feestje zeggen de meesten dan ook geen nee!

Met ingang van dit seizoen wordt de vereniging 
aangevoerd door een nieuwe voorzitter. Bart 
Klaassen heeft na vijf sterke jaren het stokje van het 
voorzitterschap overdragen aan mij, Mike ter Haar, 
geboren en getogen Albergenaar en inmiddels vijf jaar 
lid van de Bokk’n Hörnkes. Na een jaar met Bart te 
hebben meegelopen ben ik klaar om deze functie over 
te nemen. Natuurlijk kan ik dit niet alleen en heb ik 
het bestuur en de rest van de kerngroepleden hard 
nodig. Gelukkig weet ik na een aantal jaren bij de 
Bokk’n Hörnkes dat ik volledig op hen kan rekenen. 
Bart bedankt! Ik heb ontzettend veel zin om deze taak 
op mij te nemen. 

Net zoals voorgaande jaren zijn we ook dit jaar in 
oktober met zijn allen een weekendje weg geweest naar 
Apeldoorn. Het weekendje weg zorgt er altijd voor dat 
de Carnavalskriebels weer naar boven komen. Na dit 
weekend kan het Carnaval voor ons dan ook niet snel 
genoeg beginnen. Het is mooi en bijzonder om te zien 
hoe goed de groep met elkaar overweg kan en jong en 
oud gemakkelijk met elkaar optrekt.   

Niet alleen willen wij als JeugdCarnavalsvereniging 
een mooi Carnaval hebben, we proberen ook de 
jeugd uit Albergen er zoveel mogelijk bij te betrekken. 
Zo organiseren we voor de jeugd verschillende 
evenementen en zorgen we ervoor dat de jeugd 
op de vrijdagavond het gala kan bezoeken. Op 
onze Facebookpagina informeren wij over deze 
evenementen, dus houdt deze in de gaten. 

Ik heb onmeunig veel zin in het nieuwe Carnavalsjaar 
en wens iedereen namens onze vereniging een 
geweldig mooi jaar toe!

Alaaf! 

Mike ter Haar
Voorzitter J.C.V. De Bokk’n Hörnkes 

Nieuwe 
voorzitter

BB - 103



• meer assortiment

• ruimere winkel 

• postNL service

• prettiger winkelen

ma t/m vrij  08.00-20.00 uur
zaterdag  08.00-19.00 uur
zondag  12.00-17.00 uur

• zelfzorggeneesmiddelen

• volop GRATIS parkeergelegenheid

• bezorgdienst

• zelf verse jus d’orange tappen

• coop.nl & pick-up point

• ko�etafel

• ambachtelijke bakkerij

• geldautomaat

JOUW SUPERMARKT 

IS ER FLINK OP 

VOORUIT GEGAAN

Coop Munster
Zenderseweg 8 Albergen

Openingstijden



Met trots voor u gebrouwen. 
Geen 18, geen alcohol.

45259 Grolsch 400 Jaar Keyvisual A4 STAAND.indd   1 31-03-15   13:44



www.klumpersinstallatie.nl

Tel. 0546-441719

info@klumpersinstallatie.nl



Ten eerste
Noe bint de handigste kamereu, Prins en Sik,
mear wiej hopt dat wiej nog wa nen Hofauto kriegt 
wat der ‘n luk op lik.

Ten tweede
A völle joaren kunt wiej biej Theo Sonder met 
oonze waag’n terecht,
doarum wilt wiej hem dit jaor dan ook veurzeen 
van wat niej lecht.

Ten derde
Wie wilt het oale bestuur bedaanken veur de 
mooie joar’n,
het nieje bestuur mag noe de klus kloar’n.

Ten vierde
Penningmester (dago)Bart,
heft altied good doan en valt niks te verwiet’n,
noe kuw dit joar eens flink met geld goan smiet’n.

Ten vijfde
Ik hop dat mien Prins dit joar nen Hofdame krig,
anders mot ik mien deel’n en dat doa’k lever nig.

Ten zesde
De Sjikke Bökke hef de smaak good te pakk’n,
dit joar wöt dan ok eens tied voor gold’n plakk’n.

Ten zevende
As Paaspop verdan geet zo as de leste joar’n,
mag Morshoes de grote tent wa loat’n stoan en 
kunt wiej oardig wat geld bespoar’n.

Ten achtste
Bouw’n veur de jeugd dat is nog wa iets,
doarum mot de gemeente noe es ‘n moal 
opscheet’n met plan Miets.

Ten negende
Wiej wenst alle nieje leden heel völ succes en 
plezeer,
met al disse Botteliers stoat wiej gen moment met 
’n leug glas bier.

Ten tiende
Oonse Hofdame is naa fanatiek,
wiej neugt dan ok de Road van Elf oet veur ’n oa-
vend sport’n op muziek.

Ten elfde
Oonze Residentie biej Morshoes is dit joar veur de 
11e keer op riej,
wij wilt hun bedaank’n veur de gastvrijheed op 
disse mooie stiej.

LijfspreuK

Aw’t doot, 
doow’t good!

Ik, Prins Maarten de Eerste, Hoog Hertog van het Wollegras, 
Zön van Eric en Riëtta. Vonk’ntrekker biej Powerspex.

Samen met mien Sik Sander, Landgraaf van de Looweg, 
zön van Hans en José.

Opperhoofd biej Stroot Service Twente. 

Samen met oonse Hofdame Pam, wilt wiej jullie het volgende vertell’n



Prins Maarten, Sik Sander 
en Hofdame Pam 

Op een herfstige novemberavond wordt een bezoek gebracht aan het Wollegras, 
de thuisbasis van Prins Maarten de eerste. Maarten is klaar voor het interview en 
ook hofdame Pam is al aanwezig. Grote afwezige is Sik Sander, ‘maar die is altijd 
iets later’ klinkt het bijna in koor. Als de koffie is ingeschonken en ook Sander is 
binnengekomen kan het interview beginnen. Net op dat moment klinkt de deur-

bel en komt Marga Visschedijk, de razende redacteur van het Bokk’nblad binnen. 
Kort worden nog wat ideeën voor de foto’s en kleding besproken en dan gaat het 

interview echt van start. 



Maarten Pouwels is 24 jaar en woont aan het Wollegras in 
Albergen. Samen met vader Erik, moeder Riëtta en broertjes 
Chris en Guus, waarvan de laatste stage loopt in China. Maar-
ten heeft de opleiding Elektrotechniek gevolgd en werkt bij Po-
werspexs. Daar zet hij besturingen in elkaar voor bijvoorbeeld 
industriële machines zoals stoomketels, ovens, verfmengkeu-
kens. Sander en Pam omschrijven Maarten als rustig, door-
dacht en gezellig. “Ik kan wa good met oe”, vat Sander het 
samen.

Sander Stroot is 25 jaar en woont aan de Looweg in Albergen. 
Hij woont daar samen met zijn ouders Hans en José, oudere 
broers Emiel en Kevin en jongere zusje Demi. Sander heeft 
Werktuigbouwkunde gestudeerd en is nu monteur. Hij is net 
voor zichzelf begonnen, zijn bedrijf heet Stroot Service Twente 
en de eerste werknemer is ook al aangenomen. Samen repa-
reren en onderhouden ze grondverzet- en agrarische machi-
nes (alles waar een motor in zit). De bedoeling is dat hij op 
termijn ook de pluimveehouderij van zijn ouders overneemt. 
Kwaliteiten van Sander zijn volgens Pam en Maarten: een ei-
gen mening, superhandig en gezellig. Sander heeft sinds 2014 
verkering met Pam Rolink. Ze kenden elkaar al langer toen het 
uiteindelijk bij Bruins klikte en de telefoonnummers werden 
uitgewisseld. Een week later bij Paaspop vloog de vonk echt 
over en sindsdien zijn ze bij elkaar. Pam is 26 jaar en komt uit 
Beuningen. Ze werkt als wijkverpleegkundige in Oldenzaal en 
De Lutte. Daarnaast geeft ze sportles in Albergen bij Sportfee-
ling, in de oude peuterspeelzaal in de Danne. Pam wordt door 
de heren omschreven als sportief, enthousiast, betrouwbaar 
en ze is goed in het regelen van dingen. 

Knooi’n en opknapp’n
Sander en Maarten kennen elkaar al toen ze nog in de luiers 
zaten. Hun moeders zijn nichten en zo kwamen ze al vroeg 
bij elkaar op bezoek. Daarna volgde de peuterspeelzaal en 
de basisschool. Samen hebben de heren ook nog een korte 
voetbalcarrière gehad. Welgeteld twee weken heeft Sander het 
volgehouden en toen volgde een overstap naar de Scouting, 
Maarten volgde al snel. Op dit moment hebben ze ook nog 
een gezamenlijke hobby, namelijk oude brommers. “Mooi een 
beetje knooi’n en opknapp’n. En at heel mooi weer is op zon-
dag en ie kunt met t-shirt op de brommer, dan möt’t gebeurn. 
Eerst toer’n en dan op het terras”, aldus Maarten. Dat doen ze 
dan samen met hun vriendengroep die ook wel bekend staan 
als ‘de Beunhazen’ bij de Solexrit. 

De truc in de truck
Toen Maarten gevraagd werd als Prins was dat best een ver-
rassing. Het ging namelijk zo: Bart Klaassen (voorzitter Bokk’n 
Hörnkes) zaagt veel bomen en heeft een eigen ladderwagen. 
Deze ladderwagen moest Sander maken, maar elektrisch was 
er zoveel stuk dat Sander de hulp van Maarten had ingescha-
keld. Samen repareerden ze de ladderwagen. 
Vier weken later krijgt Maarten telefoon van Bart: ‘De ladder 
is weer stuk en wil niet meer omhoog, wil je een keer komen 
kijken?’ Nietsvermoedend zegt Maarten de dag erna nog te-
gen Sander: ‘Wat gek dat Bart jou niet heeft gevraagd, want jij 
doet normaal altijd het onderhoud. En we hebben het net al-
lemaal gerepareerd en toen werkte het perfect’. Eenmaal aan-
gekomen bij de ladderwagen van Bart blijkt dat er een relais 
helemaal verdwenen is. ‘Wat raar’, dacht Maarten nog, maar 
gelukkig is het makkelijk te repareren. Héél toevallig komt 
op dat moment ook Walter Lansink binnen. ‘Aloh’ zegt Bart 
toen ‘je moet ook nog even voorin kijken want daar zit ook 
nog elektronica’. Maarten groet Walter beleefd en heeft nog 
steeds niets in de gaten. “Ik lag al onder het dashboard toen 
Bart zei ‘kijk nou eens beter om je heen!’ Bleek dat ik al een 
paar keer langs een plakkaat had gekeken met de grote vraag: 
Wil je Prins worden?” Dit tot grote hilariteit bij Walter en Bart 
natuurlijk. Uiteraard was het antwoord volmondig Ja!

Prins Maarten, Sik Sander 
en Hofdame Pam 



Daarna kwam het moment om Sander als Sik te vragen, maar 
het was nog lastig om hem alleen te spreken. “Toevallig haalde 
Sander mij met de auto op toen we naar een kameraad gingen 
die hier tweehonderd meter verderop woont”, vertelt Maarten. 
“Toen moest het even heel snel gaan, ik ben direct met de deur 
in huis gevallen met de vraag of hij Sik wilde worden. Gelukkig 
zei Sander direct ja.”

De spanning stijgt
Trots zijn de heren op de eigengemaakte scepter, medaille en 
de steken. Maar dat maken in eigen beheer zorgde er wel voor 
dat het geheim bijna onthuld werd. Zo werd het spannend toen 
Sander en Maarten de scepter maakten in de werkplaats van 
Sander. Toen het onderste deel af was komt broer Kevin ineens 
binnen lopen. Hij pakt de staf van de werkbank op en begint er 
nietsvermoedend mee te zwaaien. Sander maakt zich als een 
Houdini haastig uit de voeten en bij Maarten breekt het angst-
zweet uit. “Ik had al allerlei excuses bedacht in mijn hoofd, 
maar gelukkig had hij niets door”, lacht Maarten. Een ander 
moment was bij het maken van de steken. Deze zijn gemaakt 
door Marian Oonk, maar dat is ook de moeder van Erwin, een 
kameraad van Maarten en Sander. Een keer lagen de tekenin-
gen op tafel en kwam Erwin onverwachts binnen lopen. Marian 
speelde het spel goed mee want ze had andere namen op de 
tekeningen gezet. Met de steken zijn de heren erg tevreden: 
“Ze is er ook echt heel druk mee geweest.” Ook de jaarlijkse 
skivakantie gooide bijna roet in het eten, want die werd mid-
den in de Carnavalsperiode gepland en dat kon dus niet, von-
den Maarten en Sander. Met een slimme truc lukte het Maarten 
om de organisatie op zich te nemen. En Maarten overtuigde 
iedereen met succes dat de week ná Carnaval toch echt veel 
beter, goedkoper en mooier was.

Een goed begin is het halve werk
Dat het begin van het Carnaval goed was bleek wel toen hal-
verwege het interview de koffie op was en de vraag kwam of 
we wat anders wilden drinken. Het valt op dat zowel de Prins 
als Sik fris bestellen en Pam zelfs een glaasje water. “We heb-
ben dit weekend al bier zat had”, grinnikt Sander.
Op vrijdag 22 november was namelijk eerst de onthulling aan 
de Raad van Elf. In de kleedkamer van de Tukkers klonk de 
legendarische vraag: ‘Wil de prins opstaan?’ Om dan daar te 
zitten en als konijn uit de hoge hoed te komen was het span-
nendste van de hele avond volgens Maarten: “Dan is het hoge 
woord eruit.” Bij de tweede vraag: ‘Wil de Sik opstaan?’ staat 
Sander op en komt Pam ook de kleedkamer binnen. Wat volgt 
is een kort feestmomentje en snel het Prins- en Siktenue aan-
trekken. Daarna volgde de bekendmaking aan familie en buren 
in de kantine van de Tukkers en aansluitend de onthulling bij 
Morshuis. Alle drie vonden het mooi om daar door het doek 
te komen en ze vonden het opvallend hoeveel volk daar was: 
“prachtig.” Op zaterdagochtend werden om half zeven de laat-
ste mensen het huis uit gewerkt na het eieren bakken bij de 
Prins. En in de avond gingen de heren alweer op pad, naar de 
Fortburgers in Tubbergen voor de onthulling van het Bleumke. 
Daarvan waren ze om vijf uur in de ochtend thuis. Waarna op 
zondag om twaalf uur de Carnavalsmis in de kerk begon en de 
opening van de residentie bij Morshuis volgde. “Zondagmor-
gen waren we al niet zo florissant meer”, aldus Sander. Na het 
feest bij Morshuis was tot slot de ontgroening van de nieuwe 
leden van de Raad van Elf bij Fraans Marie. Alle drie kijken 
ze er supergoed op terug en ze hebben ook veel zin aan het 
aankomende Carnaval. Ook Pam, die normaal iets meer aan de 
zijlijn staat, viel het op hoe leuk en gezellig het Carnaval met 
de Raad van Elf en de kerngroep is. “Ik heb nog spierpijn van 
het lachen”, glundert Pam.
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Hoge verwachting
Zo aan de start van het Carnaval kijken Prins en Sik het meest 
uit naar de Hofauto. Niet voor niets luidt het eerste punt van 
de proclamatie: ‘Noe bint de handigste kamereu Prins en Sik, 
mear wie hopt dat wie nog wa nen hofauto kriegt wat der ‘n 
luk op lik’. De kameraden vroegen zich al twee jaar af of het 
niet een keer tijd werd dat zij een Hofauto moesten maken. 
Met vier vrienden in de Raad van Elf moest dat toch een keer 
lukken. “We gaan zien wat ze er van maken”, kijkt Sander in 
de glazen bol.

Aw’t doot, 
doow’t good!







WAAR BOUWEN BEGINT

Welkom bij Het Spanjaard, 
waar bouwen begint! 

Voor elke bouwgerelateerde vraag 
kunt u bij ons terecht. Diverse 
bedrijven vullen ons bijzondere 
gebouw:  
van vastgoed intermediair tot 
juridisch advies, architectuur, 
bouwtechniek en interieur.

www.hetspanjaard.nl

Onderscheidend vermogen door diversiteit aan 
architectuurstijlen en kwaliteit van en ontwerp tot en met 

uitvoering.

Specialist in bestemmingsplannen, planschade, 
planstudies, rood voor rood / ruimte voor ruimte, 

kwaliteitsimpuls groene omgeving, vrijkomende 
agrarische verbouwing, detachering en meer.

‘Het Spanjaard’ - Stationsstraat 37 - 7622 LW Borne -  
T (074) 727 10 20 - www.hetspanjaard.nl - info@hetspanjaard.nl

Intermediair in vastgoedontwikkeling. Een onafhankelijk team met 
een ondernemersmentaliteit dat kansen ziet en klanten begeleidt 
in het gehele vastgoedproces.

Uw bouwkundig bureau vanaf ontwerp tot en met prijsvorming, voor 
nieuwbouw, verbouwingen en renovaties van klein tot groot.



Opgejaagd door de redactie van dit blad in verband met de verstreken deadline maak ik snel een 
afspraak met de oud-Hoogheden en hofdames van J.V.C. De Bokk’n Hörnkes.

Op Erve Van der Aa word ik welkom geheten 
door Bart en Ingeborg: “Koffie? Ik neem een bier-
tje.” Klinkt het…  dan toch maar een lekker biertje  
besluit ik. Nadat Jasper en Wieke gebruik heb-
ben gemaakt van het Albergs kwartiertje ben ik  
natuurlijk benieuwd of het een beetje gelukt 
is met de lijfspreuk: ‘Gen gezeur wie knalt dit  
Carnavalsjoar deur!’. 

Feestjes, feestjes en nog meer feestjes 
Een opsomming van opkomstfeestjes bij an-
dere verenigingen volgt: Fortburgers, Zenderen,  
Harbrinkhoek, Borne, ze werden allemaal be-
zocht. Het gedachtengoed is immers: ga je naar 
veel feesten toe, dan krijg je veel feest terug in je 
eigen residentie. Klinkt logisch! Wellicht heeft het 
ook iets te maken met hun elfde proclamatiepunt: 
‘Liever spiet van wa’j hebt doan dan ‘n feestje tevöl 



loat’n goan’.  Dat feest voor feest zorgt, bleek ook 
toen ze zelf opkwamen in een bomvolle residentie 
Morshuis.
Naast tal van andere verenigingen waren de vele 
vrienden, familie en collega’s goed vertegenwoor-
digd. Een avond om niet snel te vergeten! Ook het 
traditionele eieren bakken na afloop was een suc-
ces, alhoewel Bart toch iets eerder dan gepland 
zijn bed op zocht en zich achterover liet vallen met 
de legendarische woorden: ‘Ik heb zoooo genoten’. 

Een nat kruis 
Om de rest van het jaar goed voor de dag te komen 
werd volgens traditie door de kameraden een  hof-
auto aangeboden. Dat deze vriendengroep hier al 
enige ervaring mee had, dat bleek. Een geweldige 
rode hofauto compleet met dakkoepel en licht ver-
hoogde stoel om Jasper met zijn hoofd in de dak-
koepel te steken werd onthuld tijdens het Prins-
en-Sik-feest. Het feit dat de ruitensproeier zo werd 
gemonteerd dat de heren bij gebruik met een nat 
kruis kwamen te zitten wordt de kameraden dan 
ook vergeven. Ik vraag Heraclied Bart natuurlijk 
nog even naar het FC Twente logo op de auto: “Ach 
die moesten ook al het hele seizoen Eerste Divisie 
spelen hè!” Inderdaad, ze konden wel een beetje 
reclame gebruiken. 

De danspasjes van Nardi
Vele andere feestjes, gala’s en optochten bezoch-
ten ze samen met de Hoogheden van de Alberger 
Bokke: de gebroeders Kokhuis en Hofdames. Blijk-
baar is de toon voor deze perfecte samenwerking 
al gezet tijdens het kennismakingsfeestje. Hoewel 
Sik Martin al die harde muziek maar niets vond, 
bleken er toch aardig wat gelijkenissen. De Hofda-
mes waren vooral onder de indruk van de danspas-
jes van Nardi. Ook Alice bleek aardig goed te kun-
nen dansen, maar was soms net niet zo goed in 
balans. De jongens hielden het vooral bij een bier-
tje en vooral ook een sigaret. Waar Martin gewoon 
stopt met roken als het feest voorbij is, blijkt Roy tot 
op heden nog moeite te hebben er vanaf te blijven. 

Jasper en hond Noa 
Als ik nog even vraag naar het mooiste feestje, 
kan het gezelschap geen keuze maken. Al was de  
optocht van Albergen in combinatie met het 
prachtige weer wel heel mooi het afgelopen jaar. 
Ook wordt de EBC (Eier Bak Commissie) nog even 
genoemd, dit is het moment dat hond Noa blaft 
en zich in het gesprek mengt en een plaatsje  
opeist tussen Jasper en Wieke. Bart: “Ja, Jasper en 
Noa zijn tijdens dit feestje zulke goede vrienden 
geworden dat een afscheidszoen onvermijdelijk is 
geworden.” Het is als enige Sik natuurlijk ook wel 
een beetje vreemd om tussen al deze eierbak-
kende oud-Prinsen te staan. Wellicht dat Jasper 
daarom heeft besloten volgend jaar de ABC (Anti 
Bak Commissie) op te richten. U raadt het al, dit 
feestje is uitsluitend voor oud-Sikken en hond Noa 
natuurlijk! 

Carnavalsveteranen 
Wie denkt dat Bart en Jasper het komende jaar 
tijdens het Carnaval thuis op de bank zitten heb-
ben het mis. Als Prinsenbegeleiders van de nieuwe 
Hoogheden zullen ze zeker nog de nodige feestjes 
mee pakken. Gesteund door deze Carnavalsvete-
ranen wordt ook dit jaar vast weer een daverend 
succes! Al met al kunnen we niet anders dan con-
cluderen dat Bart en Ingeborg en Jasper en Wieke 
inderdaad het Carnaval zijn door geknald! 
 

 ‘Liever spiet 

van wa’j hebt 

doan dan ‘n 

feestje tevöl 

loat’n goan’.  
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J I T Z E  V E E N S T R A

Berkhof Optiek Albergen

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

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



Van schets tot oplevering is uw woning bij aannemersbedrijf  

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

cialiseerd in woningbouw. Wij leveren kwaliteit, vakmanschap en  

denken graag met u mee. Door onze flexibele opstelling en korte  

lijnen zijn aanpassingen en persoonlijke wensen altijd mogelijk. 

Want uiteiendelijk is een woning van Scholte op Reimer ...

Van schets tot 
oplevering

Gewoon goed OOTMARSUMSEWEG 165, 7665 RX ALBERGEN

TEL: 0546 441248, WWW.SCHOLTEOPREIMER.NL

SEDERT 1921

KWALITEIT EN VAKMANSCHAP

TRADITIONEEL BOUWEN

CONCURERENDE PRIJZEN

ZEER BETROUWBAAR

GEWOON GOED

7001 SCHOLT A4 advertentie.indd   1 10-05-2007   10:01:51
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Bokk’nhörnkes 
als Vuile Jeanetten
Mè moi gienen ambras want ik ben een Voil Janet mè klas!
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Niet alleen in ons Albergen barst ieder jaar het Carnavalsgedruis los. Overal ter wereld 
wordt het van oorsprong katholieke feest gevierd, soms groot en soms klein. Landen, ste-
den en dorpen hebben ieder een eigen betekenis gegeven aan dit uitbundige feest. Op tal 
van plekken worden al jarenlang tradities in ere gehouden, maar er ontstaan ook op veel 
plaatsen nieuwe gebruiken. Het Albergse Carnaval kent inmiddels al vijftig jaar lang prach-
tige tradities die in de loop der jaren vervangen zijn en aangevuld met vele nieuwe. Zo 
werd er na 23 jaar een jeugdvereniging in het leven geroepen die op haar beurt weer eigen 
tradities met zich meebracht. Deze jaarlijkse gebeurtenissen brengen veel herinneringen 
naar boven en maken ook vele nieuwe, prachtig!  

Bokk’nhörnkes 
als Vuile Jeanetten
Mè moi gienen ambras want ik ben een Voil Janet mè klas!



Maar hoe zit het eigenlijk met de tradities buiten ‘oons Albe-
arg’? In het Belgische Aalst, hemelsbreed zo’n 246 kilometer 
vanaf Albergen, heeft men haar eigen tradities in het Carnaval. 
Onze zuiderburen kennen al sinds 1886 een bijzonder Carna-
valsfiguur: ‘De Vuil Jeanet’. De wat? De Vuil Jeanet! Dit iconi-
sche Vastenavond-figuur is een man verkleed als vrouw; ook 
wel Vuûle Jeanetten of Voil Jeanette genoemd. 

Verkleedpartij
Een Vuil Jeanet kent haar oorsprong in de Vlaamse arbeiders-
steden en was een arbeider zonder geld of bezit, iemand die 
geen kostuum kon huren of kopen en die zich dan maar ver-
momde met wat hij thuis kon vinden. Dat waren dan vaak de 
oude kleren van echtgenote, moeder of grootmoeder. Acces-
soires die men gebruikte waren onder andere een vellen frak 
of wel bontjas, een lampenkap, een kapotte paraplu en een 
kinjerkoesj of wel een kinderwagen. ‘Jeanet’ was een scheld-
woord voor een man die zich in vrouwenkleren hulde. ‘Vuil’ 
sloeg zowel op de slordige kleding als op de vuile, gemene 
taal die de ‘Voil Jeanetten’ gebruikten. De heuse Vuil Jeanet-
tenstoet is op dinsdagnamiddag voor Aswoensdag een van de 
vaste waarden in het lokale Carnaval. In de jaren ‘90 werden er 
pornografische afbeeldingen gebruikt, waardoor de stoet niet 
voor iedere leeftijdscategorie geschikt was. 

De politie en het stadsbestuur staken hier een stokje voor. Het 
Aalsterse stadsbestuur lanceerde dan ook de slogan ‘Mè moi 
gienen ambras, want ik ben een Voil Janet mè klas!’ wat bete-
kent: Met mij geen moeilijkheden want ik ben een Vuil Jeanet 
met klasse! Tegenwoordig is de Vuil Jeanet dus niet langer een 
uitsluitend volkse figuur. Ook de middenklasse durft zich aan 
de verkleedpartij te wagen.

Onze eigen Vuile Jeanetten
Wie zich ook riskeerde aan deze gewaagde verkleedpartij zijn 
onze enige echte Vuile Jeanetten van de Bokk’n Hörnkes! Met 
deze Vuile Jeanetten geen ‘ambras’ want ze zijn ‘Voille Janet-
ten mè klas’ natuurlijk! Of nou ja, de jeugd is natuurlijk niet 
helemaal vreemd met af en toe een keer een moeilijkheidje. 
Maar goed, dat doet er nu even niet toe, lost zich ook altijd 
weer op. Goed, terug naar onze Vuile Jeanetten. Op een don-
derdagavond in november waagden onze Bokk’n Hörnkes zich 
aan de traditie van de Carnavalsvierder in Aalst. Álles werd uit 
de kast getrokken. Letterlijk. Moeders, oma’s  en tantes wer-
den van hun mooiste bontjassen beroofd en vriendinlief, zus 
en zusje werden ingeschakeld voor de styling van een coupe 
soleil. Oude lampenkappen werden van zolder gehaald en af-
gestoft, evenals de kinderwagens waar ze wellicht zelf weken, 
zo geen jaren, in hebben liggen krijsen.

Glanzende oogschaduw 
Enfin, stel jezelf eens voor hoe vol de fotostudio van Visschedijk 
vol stond met prullaria. Eenmaal aangekleed en gestyled was 
het tijd voor de finishing touch: make-up! Heerlijk, dat smeren 
met glitters, foute lippenstift en glanzende oogschaduw. Een 
waar schouwspel der kunsten op de gezichten van elke Vuile 
Jeanet. Uiteindelijk hebben de Bokk’nhörnkes besloten de 
traditie uit Aalst niet te introduceren in het Albergse Carnaval. 
Ondanks dat de traditie geen wortel zal schieten  in het Bok-
k’nlaand zullen de Vuile Jeanetten in Aalst hopelijk nog jaren 
mogen blijven bestaan!  

PriJsVraaG: 
Wat is de gemiddelde lengte van alle 
Vuile Jeanetten die op de foto te zien zijn? 

Stuur het antwoord op naar marleendijkstra@hotmail.com
Inzendingen moeten binnen zijn voor 23 januari 2020
De prijs: een tafel tijdens het Wiesnfest 2020. 
Het eerste rondje is van de Commissie Volksfeesten!
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Voor een zielig verhaal hoef je bij 
Maud Haarhuis niet aan te kloppen. 
Natuurlijk is het vreselijk als je op 
12-jarige leeftijd wordt getroffen 
door een hersenbloeding. En ja, het 
is enorm lastig dat je veel dingen 
niet meer kunt, die daarvoor zo van-
zelfsprekend waren. Maud wordt 
daar dagelijks mee geconfronteerd, 
maar ze heeft zich voorgenomen dat 
het haar leven niet zal bepalen.
Daarom gaat het verhaal van Maud 
over wilskracht en doorzettingsver-
mogen. Trots hoort daar eigenlijk 
ook nog bij. Van Maud zul je dat niet 
horen, daarvoor is ze te bescheiden, 
maar vader René en moeder Nicole 
spreken het keer op keer uit. Eigen-
lijk hoeven ze het niet eens te zeg-
gen. Ook zonder woorden stralen ze 
uit hoe trots ze op hun dochter zijn.

Strijd
Natuurlijk gaat het gesprek eerst 
over het verleden. De aanhoudende 
hoofdpijn, die leidt tot acute zieken-
huisopname. Een eerste diagnose, 
die het ergste doet vrezen en het 
wegzakken in een dagenlange coma. 
Daar begint de strijd van Maud. Eerst 
een strijd om te overleven, wat haar 
ternauwernood lukt. Dan de strijd om 
de vervolgoperaties te ondergaan en 
langdurig te revalideren. En niet te 
vergeten, de strijd om haar passie 
voort te kunnen zetten: de paarden-
sport.

Revalidatie 
Het is één van de eerste dingen die 
ze aangeeft, als ze uit haar coma 
bijkomt: ‘Ik wil weer paardrijden’. 
Dat was makkelijker gezegd, dan 
gedaan. Niemand heeft ooit aan het 
talent van Maud getwijfeld en ze leek 
voorbestemd om het ver te schoppen 
in de paardensport, maar door haar 
beperkingen zou ze bij nul moeten 
beginnen of eigenlijk nog ver onder 
dat nulpunt. 
Binnen een jaar zit Maud inderdaad 
weer op een pony en al snel blijkt 
dat dit haar enorm helpt bij haar re-
validatie, vooral als het gaat om het 
ontwikkelen van haar coördinatie. 
Springen lukt niet meer, waardoor de 
dressuur overblijft. “Eerst had ik daar 
wat minder mee”, vertelt Maud. “Nu 
vind ik het steeds leuker en het is ook 
veel moeilijker dan ik had gedacht.”  

Het nationale Talentplan 
Door het vele trainen wordt ze de be-
perkingen steeds meer de baas. Wel 
blijven er aanpassingen nodig. Omdat 
haar situatie vrij uniek is, moet Maud 
vooral zelf uitvinden wat daarin het 
beste werkt. Daarvoor wordt de hulp 
van Frank Hosmar ingeschakeld, 
een begrip in de hippische paarden-
sport. Na een ongeluk kan Frank zijn 
rechterhand nauwelijks nog gebrui-
ken, maar in de para-dressuur is hij  
Europees en wereldkampioen en  
behaalde hij zelfs op twee spelen een 

Olympische medaille. 
Frank is tevens talentscout voor de 
para-dressuur bij de KNHS. Hij en 
bondscoach Joyce Heutink onder-
kennen het talent van Maud, wat er 
toe leidt dat ze wordt opgenomen in 
het nationale Talentenplan. 

Dezelfde passie    
Maud heeft met Frank en Joyce dan 
misschien wel de beste trainers die 
er in haar discipline bestaan, maar 
dat is niet het enige dat telt om tot 
succes te komen. Daar is een optel-
som van factoren voor nodig. Het al 
genoemde talent, dat is aangeboren 
en nog onverminderd aanwezig. Dan 
een gezin, waar de paardensport 
in ieders genen zit. Vader, moeder, 
broer Bas en zusje Floor, allemaal 
hebben ze dezelfde passie. Daarbij 
gevoegd de onderlinge band en de wil 
om elkaar te helpen. René richt zich 
vooral op Bas en Floor, terwijl Nicole 
haar tijd en energie hoofdzakelijk in 
het trainen en begeleiden van Maud 
steekt. “Want met twee kapiteins op 
één schip werkt het niet”, legt René 
deze taakverdeling uit. Ook helpen 
de kinderen elkaar onderling zoveel 
als het kan. Veelzeggend is daarbij 
de uitspraak van Floor: “Eerst hielp 
Maud mij altijd en nu is het anders-
om.” 

Het verhaal van 
Maud Haarhuis
Wilskracht, doorzettingsvermogen en trots



Enorme drive 
Verder is de enorme behulpzaamheid 
van anderen een belangrijke schakel 
in het succes. De sponsoren, die een 
maandelijkse bijdrage leveren, waar-
door het Maud aan niets ontbreekt 
om haar doel te bereiken. De hulp 
van René en Conny Viscaal, ook al 
willen ze daar liever niet mee op de 
voorgrond. Zij stellen het dressuur-
paard Baron beschikbaar en zorgen 
er voor dat de randvoorwaarden zo 
optimaal mogelijk zijn. 
Meest bepalende factor is echter 
het karakter van Maud. Zonder haar 
enorme drive zou ze nooit zijn geko-
men, waar ze nu is. Met Baron had ze 
meteen een klik en door bijna dage-
lijks te trainen komen ze samen op 
een steeds hoger niveau. Onlangs zijn 
ze zelfs gepromoveerd naar de klas-
se Z1 voor reguliere dressuurwed-
strijden. Om hieraan deel te nemen 
beschikt Maud over een classifica-
tiepas, die haar dispensatie verleent 
voor de benodigde aanpassingen. 

Daarnaast rijdt ze in de para-dres-
suur. Binnen deze aangepaste sport 
word je ingedeeld in grade I, II, III, IV 
of V, afhankelijk van de zwaarte van 
je handicap. Sporters met de zwaar-
ste beperking komen uit in grade I. 
Maud is geclassificeerd in grade IV. 
Het niveau binnen de para-dressuur 
is hoog en het is zelfs een Paralym-
pische sport. Daar ligt de ambitie van 
Maud: meedoen aan de Paralympics, 
met als ultiem doel een gouden plak!

Wilskracht  
Gelukkig is Maud wel zo verstandig 
om niet alles op de paardensport te 
zetten. Er is immers geen garantie 
dat ze haar doelen ook daadwerkelijk 
zal bereiken. Met dezelfde wilskracht 
doorloopt ze op dit moment het 
VMBO. Dit doet ze op Onderwijscen-
trum het Roessingh, omdat daar in 
kleine klassen en met intensieve be-
geleiding gewerkt wordt. Het examen 
wordt in delen afgenomen, verspreid  

 
over twee jaar, omdat het anders niet 
voor haar te behappen is. Aan haar 
hersenbloeding heeft Maud afasie 
overgehouden. Ze weet de woorden 
nog wel, maar kan ze vaak niet vin-
den. Tijdens haar examen krijgt ze 
daar hulp bij. Dat is nog knap lastig, 
want de antwoorden moeten natuur-
lijk wel van haarzelf komen. Maud 
heeft ook al enkele stages doorlopen, 
maar weet nog niet echt welke rich-
ting ze na het VMBO op wil. 

Welke weg Maud ook kiest, ze zal er 
extra hard voor moeten knokken. 
Ze heeft echter al lang bewezen dat 
daar juist haar kracht ligt. Dat gaat 
ongetwijfeld goed komen. En die zo 
gewenste Olympische gouden plak? 
Eigenlijk heeft Maud die helemaal 
niet nodig. Ze is immers nu al een 
‘gouden meid’. Een doorzetter, die 
iedereen trots maakt, met of zonder 
medaille!



Gespecialiseerd in het 
aanmeten, opvullen 
en repareren van uw 
gebitsprothese.

Arbeidsveiligheid
Gespecialiseerd op 
het gebied van 
Arbowet/Wet & Recht 
voor de dentale sector.

Rosmolen 14, 7665 EJ Albergen  |  T: 085 2736069  |  www.dentalsave.nl  |  info@dentalsave.nl

WWW.HENDRIKSEN.NL

ONDERNEMEN.

MAAR EERST FEEST.

Productie Bekleden
Reparatie  Montage

Erik de Bruijne
Tel. 06 - 39 56 33 74

info@depolyesterspecialist.nl
www.depolyesterspecialist.nl

 
 

 

 
Uw adres voor  bloemen en planten, rouwwerk, bruidswerk en workshops  
Markten:  

 Donderdag Saasveld  
 Vrijdag Albergen 
 Zaterdag Almelo 

 
Tel: 06-57591971 / mail: bloemenstalharink@hotmail.com 



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

Van Koersveldweg 8
7665 SG Albergen
T 0546 - 442095

WWW.OUDEGEERDINK.NL

Elke 3e zondag van de maand koopzondag van 
12.00 tot  

16.00 uur!

volg ons ook  
op facebook!

Openingstijden 
Ma  13.00 – 17.30 uur  |  Vrij   09.30 – 17.30 uur
Di & Wo 09.30 – 17.30 uur  |  Za 09.00 – 16.00 uur
Do   09.30 – 20.00 uur  |  Zo   Gesloten

Afspraken buiten openingstijden in overleg mogelijk

Bornerbroeksestraat 155 
7601 BG Almelo

hegemanbouwgroep.nl

Boekeloseweg 123
7553 DM  Hengelo

Marconistraat 1
8013 PK  Zwolle

Hegeman Bouwgroep wenst 
‘De Alberger Bökke’

een fantastische carnaval!

Alaaf



- 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



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: 06 822 581 88, of Hans: 06 827 975 78.

V.O.F. DE KAST • REFTERSTRAAT 3 • 7665 AB ALBERGEN • WWW.DEDANNEALBERGEN.NL

Haal je rijbewijs 
bij Leus!
Meld je aan voor  
16 februari en ontvang  
2 toegangskaarten 
+ 10 muntjes!

Ga naar leus.nl of bel 0546 861 238

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



Plesmanweg 14
Postbus 358
7600 AJ Almelo

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

www.jterhorst.nl

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

zoals kozijnen voor derden

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

KOMO gecertificeerd.
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Schrikkelkind 

Noortje Kuipers
Dit jaar is het een schrikkeljaar. Niet heel bijzonder om te 
vermelden, maar voor twee personen in Albergen is dat  
wél het geval. Wij interviewden een van hen. 

Nog specialer 
Noortje wordt op 29 februari 2020 vijf jaar. Ieder jaar viert ze haar 

verjaardag op de laatste dag van februari, maar eens in de vier 

jaar is ze écht jarig en krijgt ze ook de felicitaties via Facebook. 

Het is wel heel speciaal om een ‘schrikkelkind’ te zijn, want in ons 

Bokk’nlaand woont slechts één andere persoon* die ook op deze 

dag jarig is.  Nog specialer is het feit dat Noortje in het jaar 2000 

geboren is. Normaliter is een eeuwjaar geen schrikkeljaar. Eens in 

de 400 jaar is dat wel het geval. 29 februari 2000 was dus een hele 

speciale datum om geboren te worden! 

Oranjebitter  
Vader en oud-Prins Jos en moeder Thea vinden het ook heel bij-

zonder en zijn erg trots op hun oudste dochter. Zus Wies (17 jaar) 

noemt Noortje altijd haar kleine zusje, omdat zij 15 centimeter gro-

ter is. Het Carnaval is hen met de paplepel ingegoten. Als kinderen 

mochten ze altijd al meehelpen met het versieren van de zaal voor 

de gala-avonden. De beloning was dan vaak na afloop een glaasje 

ranja. Dit viel niet altijd in de smaak, omdat iemand een keer de 

verkeerde fles had gepakt. Noortje en Wies kregen op dat moment 

een glas aangelengde oranjebitter. Noortje gaat dit jaar Carnaval 

vieren met haar vriendinnen 

en zij zullen ook zeker aan-

wezig zijn op haar bijzondere 

verjaardag! 

Noortje, we wensen je alvast 

heel veel plezier en alle Al-

bergenaren en kinderen uit je 

stageklas zullen je vast wel fe-

liciteren… 

* Fons Boerrigter is ook op 29 februari jarig  



Schrikkelkind 

Noortje Kuipers



In- en verkoop van:  Personenauto’s  |  Bedrijfsauto’s  |  Totaal onderhoud
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Wie is de hottest man van Albergen?!
Laat het ons weten!
Knappe mannen vind je overal. 
Ook in ons  
Bokk’nlaand zijn  
echte pareltjes te 
vinden. De BB-
redactie is op zoek 
naar de leukste 
man van Alber-
gen. Laat ons 
weten met welke 
Albergse man jij 
een beschuitje 
zou willen eten 
en waarom. Stuur 
de naam van jouw 
hottest man naar: 
BB-redactie@outlook.com. 

Weet wel, 
schoonheid zit van 
binnen en buiten

oproep bb 2020
Schrijf het Belinda

Antwoord op smeekbedes, 

liefdesbrieven en andersoortige problemen

GEZOCHT! 

Wellicht kent u de rubriek ‘Schrijf het Belinda’ 

nog wel, in 2005 voor het eerst geïntroduceerd 

in het Bokk’nblad. Volgend jaar willen we de 

rubriek nieuw leven inblazen! De immer dis-

crete Belinda geeft antwoord op smeekbedes, 

liefdesbrieven en andersoortige problemen. 

Om Belinda aan het werk te kunnen zetten zijn 

we op zoek naar smeuïge verhalen en hilari-

sche roddels. Belinda gaat met de tijd mee, een 

brief schrijven is dus niet meer nodig, je kunt 

smsen of appen op  

06 - 58 83 03 41 of mailen naar  

BB-redactie@outlook.com 

onder vermelding van 

‘Schrijf het Belinda’. 

BB - 136
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