
PRINS WIM
sik richard

Hofdames
Carina en KarinBacking vocals: Prins Polka Piet & Sik Single Stopel



Redactieadres:
Het Bokk’nblad

Postbus 5

7665 ZG  ALBERGEN

Hoofdredactie:
Marga Visschedijk

Ellen Kemerink

Product Traffic:
Marleen Meijer-Dijkstra

Redactie:
Ellen Kemerink

Lieke Knook

Tess Kuipers

Marleen Meijer-Dijkstra

Elise Olde Monnikhof

Jolijn Oude Nijhuis

Wendy Oude Nijhuis  

Miriam Rekers

Marga Visschedijk 

Acquisitie:
Marielle Bergmans

Ria Bouwhuis

Steffi Dashorst

Maureen Keemers

Truus Schlepers

Luciel Hilberink

Miriam Wesselink

Diverse leden van

Carnavalsvereniging de Alberger 

Bökke en de Bokk’nhörnkes

Schrijvers en 
correctoren:
Pim van der Aa

Carine Abrahamsen

Gemma Borgerink

Helma Borgerink

Yvette Bossink  

Willy de Bruijne  

Erwin Gevers

Giel Hagel

Christel Kemna

Lieke Knook

Tess Kuipers

Gilbert Leemhuis

Jules Lucas

Saskia Mulder

Jeannet Oerbekke

Trees Oerbekke

Mart Oude Nijeweeme  

Hilda Oude Vrielink

Wim Potijk

Kyra Potijk

Jolanda Protzman

Robin Roelofs

Mariët Schepers

Stefanie Timmerhuis

Arjan Verver

Anita Wagemans

Herbert Wesselink

John Wolbers

Verspreiding:
Gerdy van der Aa (0546-441439)

Luciel Hilberink (0546-441030)

Miriam Wesselink (0546-443280)

Vormgeving:
Marco Weijermars 

Drukwerk:
Van Marle Grafische Bedrijven

Fotografie:
Fotostudio Frank Visschedijk

Eigen archief van verenigingen

Dit blad wordt jaarlijks gratis 

verspreid onder alle inwoners van 

Albergen en tevens aangeboden 

aan al onze adverteerders en 

sponsoren. Mocht u het blad graag 

willen ontvangen dan adviseert 

de redactie u voor 1 januari 2018 

naar Albergen te verhuizen en/of te 

adverteren of sponsoren.



Hoe leuk is het om van dorpsgenoten te horen: wat ziet ‘ie er weer 

prachtig uit. Daar doen we het voor. En wat doen we dat met veel 

plezier. Waar het echte feestgedruis nog moet beginnen, begint ons 

Carnavalsjaar elk jaar net even iets eerder. Zo rond de zomer, wan-

neer menig Albergenaar nog helemaal niet bezig is met Carnaval, zijn 

wij dat al wel. Een eerste vergadering,... waar meer wordt bijgepraat 

dan vergaderd, nog een vergadering, ideeën voor artikelen op papier. 

Voordat we het weten, zitten de schrijvers op de fiets naar alle uithoe-

ken van ons dorp en verschijnen de leukste verhalen in onze mailbox. 

We vergaderen nog een keer, glas wijn erbij, feest compleet. Natuurlijk 

is er soms ook wel enige stress en loopt het niet altijd zo soepel als 

hier geschetst, maar gelukkig vergeten we dat snel. Als alle verhalen 

binnen zijn, volgt natuurlijk nog de fotografie, opmaak en het uitein-

delijke drukken. Een heel geregel, maar wat zijn we elk jaar weer trots 

als de eerste magazines van de drukker komen. 

Even naar de editie van dit jaar; u gaat zoals elk jaar kennismaken 

met de nieuwe hoogheden, we hebben een ‘bijzondere bok’ op de 

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

vind je ook een mooi interview met de oudste inwoner van Albergen, 

lees je meer over het vele talent in ons dorp, kom je er achter wie de 

enige echte BOB uit ons dorp is en meer! 

Laten we u niet langer ophouden, want er ligt een gloednieuw  

Bokk’nblad voor u waar u natuurlijk meteen in wilt duiken. Heel veel 

leesplezier, we hopen dat u ook dit jaar weer geniet van alle verhalen 

uit ons mooie Albèerg’. Natuurlijk ook een bedankje aan alle adver-

teerders, jullie maken het elk jaar weer mogelijk om dit  blad uit te 

geven. 

Wij als redactie kunnen weer met de benen op tafel. Eventjes dan. 

Want voordat we het weten, staan we weer te hossen op het Noaber-

feest!

Alaaf, alaaf, alaaf, 

De redactie van het Bokk’nblad
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Beste Carnavalsvierders,

Voor ik aan het schrijven van dit stukje begon, heb ik eerst nog eens door het 
Bokk’nblad van vorig jaar gebladerd. Wat is het elk jaar toch weer een genot om 
dit geweldige blad te lezen en te ruiken. Ja, ook te ruiken. Je moet er toch niet 
aan denken dat er in de toekomst alleen maar een digitale versie van dit blad 
zou zijn. Een compliment aan alle medewerkers van dit mooie blad.
Wat voor één Carnavalsjaar hebben we achter de rug? Een bijzonder jaar? Ja, 
dat zeker, maar eentje met een zwart randje? 
Het overlijden van Duncan Ensink heeft hoe dan ook een diepe indruk 
achtergelaten, niet alleen binnen onze eigen vereniging, maar ook daar-
buiten. Wat een onvoorstelbaar verlies voor familie en vrienden, wij  
wensen hen heel veel sterkte in deze ontzettend zware tijden. Verderop in dit 
blad staat een In Memoriam over Duncan.
Hoe wrang misschien ook, ik wil graag een compliment maken aan de inmid-
dels afgetreden Prins Jan, Sik Rudi en de Hofdames Ellen en Claudia en ook 
aan de afgetreden Jeugdprins Kevin, Sik Jurrian en Hofdame Marieke. Onder 
genoemde omstandigheden was het niet eenvoudig om de draad weer op te 
pakken, maar zij hebben dit met zijn allen toch voor elkaar weten te krijgen. 
Top! En ook iedereen die verder mee heeft geholpen om alles mooi en goed te 
laten verlopen, bijvoorbeeld het zingen in de kerk van Erik, Ronnie en Cas, en 
het later (opnieuw) regelen van het Gala. Nogmaals top!

Zaterdag 12 november 2016 was het zover. Na weken, bij sommigen zelfs 
maanden, van toenemende spanning en nieuwsgierigheid, kwam om 22.11 uur 
Prins Wim met zijn Sik Richard en hun Hofdames, de zussen Carina en Karin, 
door de rook het podium op stappen. Met zo’n lijfspreuk, half zat is jammer 
geld, weet ik zeker dat we het komende Carnavalsjaar niets te klagen zullen 
hebben. Veel plezier! De keuze voor het goede doel, Team Ventoux3, spreekt 
natuurlijk voor zich en verdient het om een succes te worden.
Vrijdag 25 november werd bij de Bokk’n Hörnkes afscheid genomen van de 
Hofhouding onder leiding van Prins Kevin.  Zij werden ingeruild voor de 
nieuwe Prins Chris en Sik Coen. Dit keer geen Hofdames om de mannen 
in de gaten te houden. Dat moet wel een geweldig jaar worden. Veel plezier 
en succes! Wel jammer dat we Chris niet zullen zien en horen met een buut,  
maar dat zal het jaar erop dan alleen maar leuker zijn.
Ik ga afsluiten met een mededeling van huishoudelijke aard: het secretariaat 
van onze vereniging is met ingang van afgelopen oktober overgenomen door 
Ellis Demmer. Lilian Lucas heeft afscheid genomen als secretaris in verband 
met drukke werkzaamheden. Lilian, hartelijk dank en Ellis, succes!
Ik wens iedereen een super Carnavalsjaar toe met heel veel plezier.

Alaaf, 
Sjef Hagel

Van de voorzitter: 
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Carnaval 2017
Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, ben 
ik nog maar een paar weken verwijderd van mijn 
burgemeesterschap van de gemeente Tubbergen. 
Iets waar ik ontzettend naar uitkijk. Tubbergen is een 
mooie gemeente en de inwoners vormen een hechte 
gemeenschap met elkaar, maar ook in de dorpen 
afzonderlijk. Het verenigingsleven draagt hier uiteraard 
aan bij: sportverenigingen, muziekverenigingen en 
natuurlijk ook de Carnavalsverenigingen. Carnaval 
leeft ontzettend binnen de gemeente Tubbergen. 
Dat blijkt alleen al uit het feit dat vrijwel elk dorp niet 
één, maar meerdere Carnavalsverenigingen heeft. 
Vele uren wordt met man en macht gewerkt aan 
prachtige wagens en schitterende kostuums, alles 
om het publiek te verwonderen. Een bijzonder mooie 
traditie die gekoesterd moet worden. 

Ik ben opgegroeid in Oud Lutten. Dit dorp was 
voornamelijk protestant, hoewel ik wel Katholiek 
opgevoed ben. Carnaval werd in onze streek maar 
op heel bescheiden schaal gevierd. Wij hebben 
daar nooit aan meegedaan. Zelf ben ik dus geen 
Carnavalsvierder, tenminste nóg niet. Ik houd 
echter wel van een feestje op zijn tijd, dus ik kijk er 
ontzettend naar uit om het echte Carnaval te leren 
kennen. Ik ben zeer benieuwd naar de prachtige 
praalwagens en fraaie kostuums in de optochten, 
maar ook naar de Gala-avonden. Ik laat mij graag 
verrassen door dit kleurrijke feest.

Ik wil iedereen dan ook een bijzonder feestelijk 
Carnaval toewensen. 

Wilmien Haverkamp-Wenker
Burgemeester Tubbergen 

 Uiteraard sluit ik af met de Carnavalsgroet:

Een driewerf

ALAAF!
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BOUW ?

BESLUIT IBZ

BOUWBESLUIT

REKENWERK

CONSTRUCTIE

TEKENWERK

GELUIDSWERING

WONINGBOUW

BOUWADVIES

RENOVATIE

UTILITEITSBOUW

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

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

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

8748 IBZ AD Bokk'n Blad.indd   1 24-11-2008   16:41:19

www.brudas.nl

Hoofdstraat 27, Albergen
Tel. 0546 44 14 31

De groe(n)ten van Brudas



Feestelijke Binnenkomers

www.albo.nl

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

Albo Deuren garanderen nu eenmaal een grootse

entree. Met of zonder feestneus. Kijk op onze 

website voor meer informatie of het aanvragen 

van een brochure. Alaaf!

Zak ’s lekker deur

0026ALBOAdvCarnaval_210x297.indd   1 09-11-2009   09:38:05





HOFDAMES
CARINA & KARIN
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Ieder jaar, in de periode tussen juli en november, heerst er hoogspanning binnen een select groepje van de Alberger Bökke. 

Gelijk aan Frodo Ballings en zijn gezelschap uit Tolkien’s ‘In de ban van de ring’, wordt een avontuurlijke, geheimzinnige en 

gevaarlijke reis gemaakt. Niet op leven en dood, maar toch: de belangen zijn groot. Er moet namelijk een nieuwe Prins worden 

gezocht voor het Koninkrijk Albergen. Er kan ieder jaar weer een boek over vol worden geschreven. Maar dit keer was het laatste 

hoofdstuk wel heel verrassend…
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de enige echte
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7665 AW Albergen
Tel.: 0546-570550
Mobiel: 06-22393377

Poelier Ten Velde,  Eskerplein 19  7603 WH  Almelo  Tel: 0546 - 492939





Ga er maar aanstaan. Prins worden 
na een fantastisch jubileumjaar. Een 
jaar waarin alles klopte. De scepter 
overnemen van een voorganger die 
een andere dimensie gaf aan Carnaval. 
Prins Jeroen vierde het Carnaval niet, 
hij wás het Carnaval. Het is een beetje 
als het opvolgen van Louis van Gaal na 
een subliem WK. En we weten inmiddels 
maar al te goed hoe desastreus dat is 
verlopen. Prins René durfde het aan en 
hij heeft het op meer dan voortreffelijke 
wijze gedaan. 

EEn bEwogEn jaar
Oud-Hoogheden Jan en Rudy
Eind september, het zit er bijna op. Na het Carnaval nog even het eerste vat aangeslagen op het 
Wies’nfest en het startschot gegeven voor de Solexrace, maar de echte drukte is nu wel voorbij. 
Hier en daar nog een afterparty, om niet helemaal in een zwart gat te vallen en dan op naar het 
aftreden op 12 november. 



wie kiekt nig op ’n uur…
Getuige de borrel die ik meteen bij de koffie al  
ingeschonken krijg, is de Hofhouding nog niet  
geheel uit de Carnavalsmodus. “Beetje afkicken 
hè”, verontschuldigt gastvrouw Claudia zich. “Ik heb 
tijdens het Carnaval meer drank gehad dan in mijn 
hele leven daarvoor.” 

“Het hef oons wa een paar uur sloap kost”, vult 
Prins Jan aan. Hij kijkt er wat moeilijk bij. “Op de 
laatste avond heb ik me met blikjes Red Bull op 
de been gehouden“. Onbewust denk ik even terug 
aan diezelfde Prins, die zo stoer zijn lijfspreuk ver-
kondigde: “Wie kiekt nig op ’n uur, met Carnaval 
goaw d’r veur.” Sik Rudi kan er wel om lachen. “Gef 
niks Jan, ie wödt binn’nkort ok a vieftig.” Zelf heeft 
hij uiteraard geen last gehad, zoals het een ware 
Sik betaamt. Jan heeft daar toch een iets andere  
mening over. “Ie laag’n vaak a lang in ber, as wie nog 
volop met de afterparty bezig waar’n.”

Vele nieuwe gezichten
De oorzaak van het slaapgebrek is snel gevon-
den. “Die kearls van de Road van Elf, die kunt 
pas deurgoan. Menig afterparty duurde tot in de 
vroege morgen en ik wilde natuurlijk geen minuut  
missen.” Verder niets dan lof over de mannen van de 
Raad. “Mooi volk, allemaal heel verschillend, maar 
ze hebben alles voor elkaar over.” De Hofhouding 
is sowieso enorm te spreken over alle geledingen 
binnen de Alberger Bökke. Rudi: “We hebben ons  
verbaasd over de professionele wijze waarop alles 
geregeld werd. Knap hoe dat allemaal was bedacht 
en opgezet.” Jan gaat verder: “We waren nog redelijk 
onbekend met het Carnaval. We kenden eigenlijk 
alleen het Narrenbal en we hebben een keer als bu-
ren met de optocht meegedaan in het jaar van Prins 
Helmuth. Dit jaar hebben we echter ontzettend veel 
mensen leren kennen en ze waren allemaal even 
aardig en behulpzaam. We hadden ook een goede 
band met Jeugdprins Kevin en Hofdame Marieke en 
zijn Sik Jurian en dat geldt ook voor de jongens van 
De Sjikke Bökke.” Ook de gastvrijheid van de familie 
Brand en van Frank en Marga Visschedijk wordt nog 
even geroemd. En niet te vergeten van Edward en 
Olga Morshuis en het personeel van de Residentie. 
“Je kon echt alles met ze overleggen, niets was te 
gek.” 

De opkomst
Even terug naar het begin, de dag van de opkomst. 
“Ik was enorm zenuwachtig”, vertelt Ellen. “Zo erg 
zelfs, dat ik vlak voor de tijd over mijn nek ging.” Die 
zenuwen waren er ook bij de anderen, zeker toen ze 
enkele minuten voor de opkomst achter het scherm 
stonden. Door de enthousiaste aankondiging van 
de President kwam de rust wat terug. Dan het aftel-
len vanaf tien en de sprong door het witte scherm 
bij zero. De geweldige ontvangst door de vele aan-
wezigen namen de laatste zenuwen weg. Vanaf dat 
moment was het één groot feest, de toon was gezet. 
Helaas gold dat ook voor het weer. Op weg naar het 
eier bakk’n bij de kersverse Prins, was het een hele 
toer om niet van de fiets te waaien. Wie het uitein-

delijk lukte om over te komen, kon bij aankomst 
sokken en ondergoed uitwringen. “Dat weerbeeld 
hebben we zo’n beetje de hele Carnavalsperiode 
gehouden”, geeft Jan aan. “Er waren natuurlijk wel 
droge momenten, maar iedere keer als we op onze 
fiets stapten, kwam het met bakken uit de lucht.”

De opmaat
Als opmaat naar de daadwerkelijke Carnavalsperi-
ode was er de opening van de Residentie in janu-
ari. Een uur lang handen schudden en onderschei-
dingen uitdelen, geweldig om te doen. “Lekker 
ongedwongen. Een bijzonder gezellig feest”, aldus 
de Hofhouding. Tussendoor was er nog de kennis-
making met de Raad van Elf en de Dansmariekes. 
Een aantal jongens van de Raad was heel stellig 
toen ze de karaoke-apparatuur zagen staan. “A’j ma 
nig meent dat wie voort goat zing’n!” Het laat zich  
raden wie er op het eind van de avond het meest 
fanatiek (en vals) aan het zingen waren.
Ook was er nog het feest ‘De pappot is los’ een 
week na de opkomst. Onze Hoogheden maakten 
toen meteen hun lijfspreuk waar. Het is echter de 
vraag of ze met ‘wie kiekt nig op ’n uur’ bedoelden 
dat ze een uur voor aanvang binnen wilden komen.

Het echte werk
En dan komt half januari eindelijk het echte werk. 
Door het bijzonder korte Carnavalsjaar volgen de 
activiteiten zich in recordtempo op. Een paar weken 
volle bak, maar onze Hofhouding is er klaar voor. 
Het Bokk’nblad is weer prachtig en in een mum 
van tijd verspreid. Het gemeentegala is een succes 
met een prachtig optreden van onze gynaecoloog 
Paul. Ook ons eigen Gala is weer top, met twee  
geslaagde voorstellingen op donderdag en vrijdag. 
Zaterdag zou de derde voorstelling volgen, maar  
’s morgens vindt eerst de gemeentelijke sleutel- 
uitreiking plaats. Op het moment dat het hele  
gezelschap in Tubbergen is, komt er plotseling een 
bericht binnen. ‘Terugkomen naar Albergen, er is 
een ongeluk gebeurd.’

Totale verslagenheid
Terug in de Residentie wordt de omvang van het 
drama pas echt duidelijk. Op weg naar zijn stage 
is Duncan Ensink verongelukt. Duncan, de jonge 
enthousiasteling, die de avond ervoor nog het ge-
luid op het Gala regelde met opa Henk. Elders in dit  
Bokk’nblad is in een ‘In Memoriam’ van Duncan te 
lezen hoe bijzonder en gedreven deze jongen was. 
Steeds meer kerngroepleden komen naar Morshuis, 
allemaal even verslagen, maar ook bewust van het 
feit dat er van alles geregeld moet worden. Ieder-
een denkt mee en probeert zijn of haar steentje bij 
te dragen. 

Hoe verder?
In overleg met de familie worden de vervolgstap-
pen bepaald. Uiteraard worden de laatste twee  
Gala’s afgelast. Via verschillende kanalen worden de 
mensen hierover geïnformeerd. Ook wordt besloten 
om op zondag een inloopmiddag te organiseren 
die door iedereen bezocht kan worden. Vrijwel alle 
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kerngroepleden waren daarbij aanwezig, maar ook veel 
vertegenwoordigers van omliggende Carnavalsvereni-
gingen. Er was een woordje van de voorzitter, het lied 
van de Alberger Bökke werd gezongen en iedereen kon 
zijn gedachten opschrijven in het condoleanceboek. 
Maar er werd vooral veel gepraat. Om het verdriet te  
verwerken, maar ook om met elkaar te bespreken hoe 
het Carnaval voortgezet kon worden. Te beginnen met 
de optocht, een week later. De Hofhouding ziet deze 
inloopmiddag als een gouden greep. “Het was het start-
punt voor de rest van het Carnaval. Hoe moeilijk ook, we 
moesten verder. Enorm veel mensen hebben ons een 
hart onder de riem gestoken, waardoor het ons lukte de 
knop om te zetten. Het heeft ons ook bijzonder goed 
gedaan dat bijna alle Hoogheden uit de gemeente dat 
weekend bij Jan op bezoek kwamen, klasse!”

De optocht
Het dopen van de wagen en het haan’n ett’n bie Grim-
toon wordt ook druk bezocht. Nog even met z’n allen bij 
elkaar voordat de belangrijkste dag van het Carnavals-
jaar begint. Voorafgaand aan de optocht is er nog een 
indrukwekkende herdenkingsbijeenkomst in de tent 
van Morshuis. Daarna neemt vooral de Raad van Elf de 
Hoogheden op sleeptouw. “Zij zorgden ervoor dat we 
er weer tegenaan konden.” 

Op nadrukkelijk verzoek van de familie Ensink werd 
de route niet verlegd. Gewoon door onze straat en met 
het geluid op volle sterkte, is hun wens. Duncan was  
immers gek op muziek en dan ook het liefst zo hard 
mogelijk. Veel deelnemers tonen op gepaste wijze 
hun deelneming ter hoogte van het huis van Duncan. 
De familie laat weten dat ze dankbaar en zonder spijt  
terugkijken op de genomen beslissingen. Het heeft 
hen kracht en energie gegeven. Ook onze Hoogheden  
kijken er met een goed gevoel op terug. “Het was toch 
wel een spannende dag, die uiteindelijk erg positief en 
waardig is verlopen. Mede daardoor werd het op het 
aansluitende Noaberfeest toch nog erg gezellig.”

De laatste week
Met de optocht eindigden ook de belangrijkste plicht-
plegingen van de Hoogheden. Wel volgde er nog een 
drukke, maar bijzonder gezellige week. Er werd deel-
genomen aan de optochten in Harbrinkhoek, Saasveld 
en Geesteren. Ook in Langeveen waren ze erbij, maar 
daar zonder wagen. Het Gala in Reutum werd bezocht 
en er was natuurlijk ook nog het schoolCarnaval. “Het 
onthaal van de kinderen was prachtig en het is natuur-
lijk helemaal mooi dat we zelf ook nog kinderen op Ka-
does hadden. We hebben die dag gecombineerd met 
een bezoek aan Bambino en het Meulenbelt. Van jong 
naar oud dus, maar erg leuk om te doen.”
Op zondag nog het kindercarnaval, direct na de optocht 
in Geesteren en op Rosenmontag naar Stadtlohn. Na af-
loop even navieren bij Morshuis en vervolgens nog een 
afterparty bij de Prins. “Ik lag om zes uur in bed en twee 
uur later kwam er een afvaardiging van de Prinsengarde 
voor het traditionele ontbijt. Die namen ons mee voor 
het drinken van een ouwe klare en het eten van zure 
haring. Vervolgens de bus in om te gaan dweilen en de 
dag eindigde met de medewerkersavond.” Dit horende 
moet ik toegeven dat mijn cynisme over de lijfspreuk 
van de Prins niet geheel terecht was. Hij heeft wel de-
gelijk woord gehouden en het nergens af laten weten.

gala’s in april
De medewerkersavond eindigde met het traditionele 
bok verbranden. Normaal gesproken zou daar het Car-
navalsjaar voor onze Hoogheden eindigen. Er ontstond 
echter het idee om de twee afgelaste Gala’s alsnog door 
te laten gaan. Binnen de vereniging, maar ook bij de  
familie Ensink werd dit positief ontvangen. Dit leid-
de tot een unieke gebeurtenis binnen onze vereni-
ging: Gala’s in april. Alles werd, letterlijk en figuurlijk, 
weer uit de kast gehaald om het Carnavalsjaar alsnog  
compleet te maken. “Dat is gelukt”, vertelt de  
Hofhouding. “We zijn enorm blij dat deze beslissing 
goed heeft uitgepakt.” 

bedankt
Dat goede gevoel overheerst sowieso. “Het was een bewogen jaar, maar 
we hadden het absoluut niet willen missen”, is het unanieme oordeel. 

als vereniging kunnen we alleen maar trots zijn op dit viertal. Ze gingen 
voorop in het feest, maar stonden er ook toen onze vereniging één van 
de zwartste periodes in haar bestaan beleefde. wie dan pal blijft staan, 

verdient alle respect. jan, rudi, Ellen en Claudia, jullie hebben onze  
vereniging fantastisch vertegenwoordigd. bedankt namens alle leden  

van de alberger bökke! 
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In polonaise naar
Kachelhuis Keemers
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Tel.: (074) 267 25 55
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Bij Lucas IT schiet u geen bok...
IT zit in onze genen



Jaloezie

Al een paar jaar keek de Raad van Elf met jaloezie naar de 
collega’s uit Harbrinkhoek, Reutum en Tubbergen. Allemaal 
van top tot teen strak in het pak op de wagen. Ook de sjaals 
van de Papsleef’n uit Geesteren behoren tot de mooiste uit de 
buurt. Met ingang van dit Carnavalsjaar kan dat ook gezegd 
worden van onze eigen Raad van Elf van c.v. De Alberger 
Bökke. Allemaal dezelfde jas met bijpassende strik en sjaal. 
Dat is gewoon strak werk, erkennen woordvoerders Arjan  
Lucas en Mart Schepers. Het bestellen van zestien jassen en 
het opnemen van de maten bleek alleen geen eenvoudige op-
gave. Weken van sms’en, appen en bellen leverde uiteindelijk 
het gewenste resultaat: de juiste maten voor de steken en 
de jas. Waarna vervolgens de lange zoektocht kon beginnen.

kledingplan

Het straalde geen eenheid uit als de prinsenwagen met de 
Raad van Elf uit Albergen langskwam in de optocht de voorbije 
jaren. De één droeg een bruine jas, de ander een zwarte. Ook 
de steek bleek een zorgenkindje. Een stoombeurt moest een 
nieuw leven geven aan de driekante hoed, maar dat viel hope-
loos in het water. Das vanaf noe allemoal veurbie. Een heus 
kledingplan werd opgesteld in de hoop de komende zeven jaar 
door te kunnen. Met dat plan moet straks een nieuwe zwarte 
jas, een nieuwe steek en het borduurwerk gefinancierd worden.



feestje

Een goed plan waar ze zeker mee verder kunnen de 
komende jaren. De steek heeft de kleuren zwart en wit en 
wordt daarnaast aan beide kanten voorzien van het logo van 
de vereniging. Er wordt geen feestje overgeslagen. In totaal 
zo’n twintig à vijfentwintig stuks en dus moet de kleding voor 
elkaar zijn. Pak, strik, handschoenen en blouse zijn voor eigen 
aanschaf. De rest komt dus uit het kersverse kledingplan.

wijzigingen

De Raad van Elf kent dit jaar een aantal wijzigingen. Thijs 
Kruse en Rik Mensink zijn gestopt en daarvoor in de plaats 
zijn Thijs Letteboer, Giel Hagel en Bart van der Meer ge-
komen. Van vijftien naar zestien leden dus. ‘Iedereen steet 
veur mekaar kloar en da’s prachtig’, omschrijven Lucas 
en Schepers de club in een paar woorden. De Raad van 
Elf gaat weer een mooi Carnavalsjaar tegemoet. Alaaf!

weer strak in pak
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op ‘n proatstool
Vanuit Volthe via de Blaanke Boeskeulkes naar de Alber-
ger Bökke. Zo verliep het pad voor de uitverkorene die dit 
jaar plaats mocht nemen op ’n proatstool, José Velthof. 
Een gezellig Carnavalsmens met het hart op de tong en 
viervoeter Bikkel altijd in de buurt.  Aan de Braakven-
weg praat ze honderduit, over hoe het ooit begon, over 
haar lange staat van dienst. Maar ook over hoe Carnaval 
je kan helpen wanneer de donkerste perioden in je leven 
zijn aangebroken. Een vrouw met een verhaal, met passie, 
met een mening. Ga er maar eens rustig voor zitten.

Het zal in het begin van de jaren´70 zijn geweest toen 
José kennis maakte met Carnaval in Albergen. Niet dat 
dit feest der zotten voor haar een onbekend fenomeen 
was, verre van dat. Destijds wonende in de lommerrijke 
omgeving van Volthe was de stap naar het nabijgelegen 
Oldenzaal, misschien wel de bakermat van het Carnaval 
in Twente, niet groot. Ze werkte er bij de bekende drogis-
terij De Gaper en werd als vanzelf lid van Carnavalsver-
eniging de Blaanke Boeskeulkes. Toen ze verkering kreeg 
met Theo Velthof en laatstgenoemde enthousiast begon te 
vertellen over de eerste stappen die in Albergen werden 
gezet op het Carnavalspad, wist zij waar hij het over had. 
Haar ervaringen in Oldenzaal met de Gala-avonden en 
het Carnavalsbal waren louter positief. En ze vond het 
maar al te leuk dat ze een bijdrage kon gaan leveren aan 
het verder uitbouwen van het Carnavalsfeest in Albergen. 
En dat doet ze, met verve, tot op de dag van vandaag.

Mocht u als trouwe lezer van dit Bokk’nblad zich afvra-
gen of dit blad er altijd zo spetterend en glossy heeft uit-
gezien, dan heeft deze Bok op ’n proatstool een ontnuch-
terend antwoord: niet echt. “Ik zie ons nog zo zitten op de 
‘redactie’, het kantoor van Sjoerd Olde Monnikhof. Tek-
sten schrijven, zelf tekeningen maken, een ouderwetse 
stencilmachine. Nee, het Bokk’nblad stond toen nog echt 
in de kinderschoenen”, vertelt ze onomwonden.“Maar 
heel gezellig hoor. We vormden een hechte groep, wat heb-
ben we wat af gelachen in die jaren.” 

Ze kan zich het moment nog goed herinneren dat ze 
door Diny van der Aa werd aangesproken. We praten nog 
steeds over de jaren ´70. De eerste Gala-avonden van de 
Alberger Bökke vonden plaats. Coryfeeën stonden op. 
Het talent van Jan Degger openbaarde zich. Harry en 

Truus van der Aa maakten furore met hun onnavolgbare 
uitvoeringen van het Albergse Wel en Wee. Het was ook 
de periode waarin de optocht van Albergen serieuze vor-
deringen maakte,  waardoor de oprichting van een heuse 
optochtcommissie noodzakelijk werd. Met het dringende 
verzoek van Diny van der Aa aan deze Bok op ’n pro-
atstool om hier haar bijdrage aan te gaan leveren. Nadat 
ze eerder ‘ja’ had gezegd tegen haar geliefde Theo Velthof, 
werd het opnieuw een volmondig ‘ja’ tegen haar andere 
liefde, de optochtcommissie van de Alberger Bökke. Een 
liefde die tot op de dag van vandaag duurt. 

Enthousiast en gepassioneerd vertelt ze over haar erva-
ringen in die optochtcommissie. Over de juryleden die 
steevast voor aanvang van de optocht worden ontvan-
gen in ‘oma’s kamertje’ bij Residentie De Vette Bok, café 
Morshuis. Zonder moeite somt ze de namen op van de ju-
ryleden die in al die jaren hun best deden om de optocht 
naar waarde te beoordelen:  “de heer en mevrouw Groten, 
de heer en mevrouw Rutten, de heer en mevrouw Ter Bra-
ke uit Oldenzaal.” Dat dit werk niet moet worden onder-
schat wil ze graag nog eens benadrukken. “Het jureren 
wordt altijd heel serieus genomen, er wordt van tevoren 
bepaald waarop de deelnemers worden beoordeeld”, licht 
ze toe. “Elk jurylid heeft zijn of haar eigen stem. We heb-
ben het wel eens meegemaakt dat de juryleden het on-
derling niet met elkaar eens konden worden. Toen moest 
de voorzitter van de optochtcommissie er zelfs aan te pas 
komen om de knoop door te hakken.”
Doordat ze inmiddels vierendertig (!) jaar lid is van de 
optochtcommissie, kan ze als geen ander de ontwikke-
ling beschrijven die het Carnaval, en dan met name de 
optocht, in Albergen heeft doorgemaakt. Wat ooit begon 
als een kleine dorpsoptocht met een aansluitend Carna-
valsfeest dat met gemak paste in het voorcafé van Mors-
huis, is uitgegroeid tot een evenement dat z’n weerga niet 
kent en Carnavalsvierders trekt van ver in de regio en 
daarbuiten. Wie uitsluitend de optocht en het Carnavals-
feest van de laatste tien jaren kent, kan het zich moeilijk 
voorstellen dat dit ooit anders was. José Velthof denkt 
met warme gevoelens terug aan die beginjaren. “Toen kon 
het nog gebeuren dat Sjoerd Olde Monnikhof de juryle-
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Wij denken graag met u mee.  Bel (0546) 44 12 47

Velthof Albergen is onderdeel van de Rouwmaat groep. Dit zorgt ervoor dat Velthof u een zeer 
uitgebreid dienstenpakket kan presenteren. Van het vegen van straten tot  het leveren van  
beton of het afvoeren van asbest: Wij regelen het voor u! Met de Rouwmaat groep als  

duurzame totaalpartner zijn we helemaal thuis in de bouwwereld: 
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! 
✓ Snelle levering 

✓ Geen plaatsingskosten 
✓ All-in tarieven voor uw rolcontainers 

✓ Op afroep ledigen mogelijk
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Bestel een container bij Velthof Albergen! 
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✓ All-in tarieven voor uw rolcontainers 
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den een handgeschreven consumptiebon overhandigde 
met de simpele tekst: ‘goed voor één warme hap bij Harry 
Hotdog’, de uitbater van de eetkraam die in die jaren bi-
vakkeerde op de parkeerplaats bij Morshuis. ” Ze glundert 
van oor tot oor bij het ophalen van de herinneringen. 
“Een heel gezellige tijd, heel kleinschalig, puur Albergs.” 
Waarmee ze vooral niet wil zeggen dat ze met lede ogen 
heeft aangezien dat de optocht en het feest haar geliefde 
dorp zijn ontgroeid, verre van dat. Ze is meegegaan in 
deze ontwikkeling, ze heeft haar bijdrage geleverd aan 
het verder professionaliseren van de optochtcommissie, 
ze heeft van dichtbij mogen ervaren hoe mannen als Wal-
ter Lansink, Gérard Wagemans en Harry Scholten al hun 
capaciteiten hebben moeten aanwenden om elk jaar van 
de optocht een geslaagd evenement te maken. Ze spreekt 
onomwonden haar enorme waardering uit voor allen die 
dit huzarenstukje elk jaar opnieuw weer weten te leveren. 

Carnaval verbindt. Carnaval zorgt voor gezelligheid. 
Met Carnaval maak je vrienden. Voor José en haar ge-
zin heeft Carnaval altijd een belangrijke rol in het leven 
gespeeld. “Met de paplepel ingegoten, kun je wel zeggen.” 
Haar man Theo die in 1980 als Prins Theo I de scepter 
zwaaide. Haar zoon Sander die in 2001 als Sik samen met 
Gérard Wagemans een onvergetelijk Carnavalsjaar be-
leefde. En ook haar oudste dochter Sandy die jarenlang 
lid is geweest van de Dansmariekes, eerst zelf actief als 
dansmarieke, later nog jaren als leidster. En dat dit virus 
niet stopt bij een generatiewissel, wordt door haar in Tub-
bergen wonende kleinkinderen prachtig vorm gegeven: 
“Ze doen beiden elk jaar mee met de kinderoptocht, en 
als trotse oma sta ik dan langs de kant ze hartelijk toe te 
zwaaien.” De trots en het geluk stralen van haar gezicht.

En toen sloeg het noodlot toe. In 2005 brak de donker-
ste periode in haar leven aan. In een tijdsbestek van acht 
jaar overleden haar zoon Sander en haar man Theo. On-
beschrijflijk, niet te bevatten. Een groot gemis voor de 
Alberger Bökke, een nog veel groter gemis voor José. Het 

is bewonderenswaardig hoe zij het leven weer heeft weten 
op te pakken, hoe zij de boel weer op de rails heeft we-
ten te krijgen. Ze vertelt over de steun die zij nog altijd 
ondervindt van haar vaste groep vrienden die ze binnen 
de vereniging heeft. “Zij maakten het makkelijker om de 
draad weer op te pakken.” Inderdaad, Carnaval verbindt, 
zelfs op de moeilijkste momenten in je leven.

En de draad oppakken, dat heeft ze gedaan. Vol overgave 
heeft ze zich de afgelopen jaren ingezet voor de Alberger 
Bökke. En natuurlijk denkt ze daarbij regelmatig terug 
aan de vroegere jaren. Toen alles nog kleinschaliger was, 
toen de nieuwe Prins uit de eigen gelederen kwam, toen 
er meer discipline was om de boel goed geregeld te krij-
gen. De herinneringen aan de feesten met Het Fietspad 
bij Café Elshuis zijn warm en plezierig. 

Zonder overigens te verzinken in melancholiek. Ze staat 
midden in het leven. Vindt het prachtig dat de Sjikke 
Bökke voor het tweede achtereenvolgende jaar in de 
loods naast haar woning hun Carnavalswagen bouwt. 
Mensen om haar heen, mensen die van Carnaval houden. 
“We zijn het altijd gewend geweest.” En ja, ze komt steeds 
dichter bij het moment dat ze afscheid zal gaan nemen 
van de haar zo geliefde optochtcommissie. “Tijd voor 
vers bloed.” Het kost haar ogenschijnlijk weinig moeite. 
“Ik heb er prachtige herinneringen en een hechte groep 
vrienden aan over gehouden, wat wil je nog meer”, besluit 
ze haar indrukwekkende betoog. 

Een driewerf alaaf voor dit prachtmens, 
José Velthof.
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Metura Schietsport 

Bij ons vindt u alles voor 
de jager, sportschutter en 
buitenmens. Tevens in en 

verkoop van optiek, wapens 
en munitie.

U vindt ons aan de 
Hoofdstraat 21b, 7665AN 
te Albergen. Telefonisch 

bereikbaar op 
+31 (0)622 968 004.



Uw totaalinstallateur met 
persoonlijke service voor nieuw- en 

verbouw van uw woning!
 

CREATIEF IN INSTALLATIES

Marco Vennegoor 
Albergen   /   www.mvdesignintechniek.nl



Lone Cowboy

Tegenover ons zit Gerard Mensink. Lone, zeker niet loneso-
me, markant, bijzonder, nooit saai en altijd met imposante 
verhalen. De afgelopen decennia heeft hij zo veel kilometers 
op zijn stalen ros afgelegd, grotendeels voor goede doelen, 
dat Marco Polo en Djinges Kahn er samen jaloers op zou-
den worden. Met andere woorden, een waardig afgezant 
uit ons Bokk’nlaand. Gerard, in het buitenland beter bekend 
als Gait from the Vleerfarmer, is enorm bereisd en befietst. 
Hij is ook nooit te beroerd om bijzondere souvenirs mee  
terug te nemen naar Albergen: een gebroken been uit  
Amerika, zwaar ontstoken voeten vanaf de Solomon Eilan-
den en beestjes rondom zijn edele delen uit één of ander 
oerwoud. Een avond is zo volgepraat en uit ervaring weten 
we dat dat ook gemakkelijk 7 avonden zouden kunnen zijn. 
Met zijn verhalen kan hij met gemak alleen dit hele Bokk’n-
blad vullen. Dat zou nog wel een ultiem doel voor hem kun-
nen zijn als hij later groot is en iets meer ‘rust in ‘t gat’ krijgt 
om mooie reisverhalen te bundelen in boekvorm.

Gerard is al vanaf de oprichting van de Carnavalsvereniging 
betrokken bij de Alberger Bökke. Zo was hij de allereerste 
hoffotograaf. Hij wilde als jonge kerel fotograaf worden en 
was er met zijn, voor die tijd, moderne spiegelreflexca-
mera overal bij. Zo is er ook van de eerste jaren veel foto- 
materiaal gemaakt en bewaard gebleven. Gerard heeft lang 
deel uitgemaakt van de Raad van Elf. Hij had in het begin 
zeker geen aspiraties om Prins te worden. Zijn speedboot 
die hij toen had, werd vaak handig ingezet om de dansma-
rietjes, die in die tijd ook stemrecht hadden, te beïnvloeden 
niet op hem te stemmen. 28 jaar geleden moest hij er ech-
ter toch zelf aan geloven en werd hij Prins van de Alberger 
Bökke met Roy Asbreuk als Sik. Een geweldige ervaring die 
hij voor geen goud had willen missen. Direct na het drukke  
regeringsjaar werd er nog even impulsief afgereisd naar 
Londen. Helaas bleek het Bokk’nlaand daar (nog) niet  
bekend en bleef het voor deze Albergse hoogheid bij een 
stadsbezoek, in plaats van een statiebezoek. 

Natuurlijk trad Gerard ook toe tot de Prinsengarde. De vele 
ludieke optredens op de Gala-avonden zijn hem goed  
bijgebleven. Vooral de voorbereiding was geweldig. De 
meeste lol had hij aan het goed vormgeven van de act.  
Fouten mochten daarbij gemaakt worden. Want daar kon 
dan het hardst om gelachen worden. De mooiste van de 
vele anekdotes die Gerard vertelt, is die waar hij zijn invloed 
bij hoge officieren wist aan te wenden om op de vliegbasis 
Twente, waar Gerard vele jaren heeft gewerkt, te mogen fil-
men. Handig geritseld, want dat is hem wel toevertrouwd, 
wordt ons door zijn vele verhalen wel duidelijk. Gerard 
stond ook vele jaren aan de basis van mooie Carnavalsfees-
ten zoals de Caribische avond waarbij een heuse Caribi-
sche steelband was uitgenodigd. Naast de handen uit de  
mouwen steken voor de vele taken die hij heeft  
uitgevoerd, is feest maken hem wel toevertrouwd. 

Tot voor kort was Gerard de rots in de branding, steun en 
toeverlaat en stuwende kracht achter de jeugd van Alber-
gen met of zonder Carnavalsaspiraties. Meer dan tweeën-
dertig (32!) jaar heeft hij zich hiervoor met veel plezier inge-
zet. Hij praat vooral met veel respect over de jeugd en het  
Jeugdcarnaval, dat hij altijd heeft gemotiveerd om hun  
eigen plaats te verwerven in de volledige overtuiging dat zij 
de kracht, de nieuwe ideeën en de toekomst hebben. Dit 
heeft wel eens tot een spanningsveld geleid met de geves-
tigde orde binnen het Carnaval. Gerard is menigmaal een 
luis in de pels geweest bij vergaderingen om daarin de  
belangen van de Jeugdcarnaval te behartigen. Maar wel 
altijd op een diplomatieke manier. Hoewel soms eigenwijs, 
Gerard is geen man van het conflict.
Volgens Gerard speelt leeftijd niet altijd een rol om aanslui-
ting bij de jeugd te vinden. Als je inspirerend bent maakt 
het niet uit hoe oud je bent. Soms dicht bij de jeugd,  
zoals bij feesten bij De Knoefbakker waar binnen vijf  
minuten de stamppot moos tegen de lampen zat. Maar wel 
achteraf de gezamenlijke verantwoording nemen. Gerard 
weet heel goed zijn positie, waarbij hij de dingen kan zeg-
gen omdat hij geen vaderlijk gezag hoefde uit te oefenen. In 
die zin wist Gerard heel erg goed waar de grenzen lagen en 
waar hij moest ingrijpen. Zo is er ook wel eens bezoek aan 
ouders afgelegd om een en ander in rechte banen te leiden. 
Eén van de mooiste dingen bij het Jeugdcarnaval is de 
Prinsverkiezing elk jaar. Gerard was heel nauw betrokken en 
vertelt vermakelijk over de vele bezoeken aan toekomstige 
Prinsen, waarbij ze volledig werden verrast door een ver-
klede delegatie die op ludieke wijze de nominatie bekend-
maakte. Gerard geeft aan dat hij daarvoor vaak al een goede 
inschatting had gemaakt of er ook factoren mee konden spe-
len die een Prinsverkiezing in de weg kon staan.
Hoewel het al die jaren om vrijwilligerswerk ging met een 
maatschappelijk belang, is het ook erg belangrijk om er zelf 
energie uit te halen, vindt Gerard. Mooi om te zien dat het 
werk voor het Jeugdcarnaval werd gewaardeerd door de 
jeugd. Dit bleek wel uit de opkomst op zijn afscheidsfeest in 
een volle zaal waar hem het ereburgerschap van de Bokk’n 
hörnkes werd toebedeeld.
Hijzelf kijkt met veel voldoening terug op al die mooie jaren 
en blijft, nu op iets meer afstand, de jeugd met belangstel-
ling volgen. Walter Lansink heeft de scepter van Gerard 
overgenomen. Hem wordt daarbij heel veel succes en ple-
zier gewenst.
Hetzelfde vertrouwen in de jeugd en de kracht van de jeugd 
waar Jan Terlouw onlangs in zijn nu al legendarische speech 
over sprak, hebben we ook bij Gerard geproefd. Als meer 
mensen die overtuiging hebben en houden, dan hebben 
wij, ondanks alles wat er gebeurt in de wereld, een rotsvast 
vertrouwen in de toekomst, met de Alberger Bökke in het 
bijzonder.
Wij kijken terug op een bijzondere avond met enerverende 
verhalen die eindigde ver in de volgende dag.

p r o a t

G e r a r d  M e n s i n k
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Dorpshuis De Danne beschikt over en bar en zaalruimte voor 100 personen, 

waarbij men vanuit de bar ook wedstrijden kan volgen in de grote sporthal.

Pachter van de bar is v.o.f. De Kast, Luuk Steenbeke en Hans Kamphuis. 

De bar in het dorpshuis is ’s avonds geopend en kent een gezellige sfeer. 

Voor het bespreken van de bar, vergaderzalen of losse uren in de sporthal 

kunt op contact opnemen met Luuk: 06 110 174 80, of Hans: 06 456 752 22.

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

SUPERSNEL JE
AUTORIJBEWIJS?

Meld je nu aan
of informeer naar de mogelijkheden.

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

Locatie De Haambrink 0546 491531
Almeloseweg 211, 7614 LA  Mariaparochie

Locatie Slagenweg 0546 860399
Slagenweg 9, 7614 LS  Mariaparochie

Locatie Albergen 0546 860399
Kemnaweg 14, 7665 RJ  Albergen



Groot AssortimentBouwmaterialenen Sierbestrating

Groot AssortimentBouwmaterialenen Sierbestrating

Volop ideeën voor uw woning en tuin!

          BOUW-       MATERIALEN& SIERBESTRATING

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

Heel veel nieuwe kleuren en trends

De Pannenloods
voor al uw:

Bouwmaterialen
en Sierbestrating

          BOUW-       MATERIALEN& SIERBESTRATING

 

 



Op zondag 19 februari 2017 om exact 13.30 uur trekt voor de 47e 
maal de eerste Grote Carnavalsoptocht van Twente door de stra-
ten van ons Bokk’nlaand. De optocht begint aan De Gentiaan en 
zal voor een waar kijkspektakel zorgen in ons mooie Alberg.
De 47e editie van de Albergse Carnavalsoptocht kent ruim 3000 
deelnemers. Met duizenden bezoekers langs de route moet dit 
een waar feest worden. Naast de bekende toppers zullen er ook 
nieuwe deelnemers zijn.
De prijsuitreiking van de optocht vindt plaats rond de klok van 
17.30 uur tijdens het oergezellige Noaberfeest in de bekende hal 
naast onze Residentie ‘De Vette Bok’. 
Deze uitreiking zal door onze Prins, Sik en de Hofdames gedaan 
worden met ondersteuning van de jury. Tevens vindt de prijsuit-
reiking van de straatversiering hier plaats. De Optochtcommissie 
van de Alberger Bökke vraagt de inwoners van Albergen de straten 
te versieren, maar ook de straten vrij te houden van geparkeerde 
auto’s. Dit om de kolossale Carnavalswagens ruim baan te geven.
Ook dit jaar hebben wij de veiligheid weer hoog in het vaan-
del staan. De Alberger Bökke is trots op een prijzenpot van ruim 
¤ 5.400.- 
De regionale media zijn weer aanwezig voor verslaglegging.  
Hierdoor zal ons dorp weer volop in de schijnwerpers komen te 
staan. Kijk voor verdere informatie op:

WWW.ALBERGERBOKKE.NL

OPTOCHT ALBERGEN,OPTOCHT ALBERGEN,OPTOCHT ALBERGEN,
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Giis Bekhuis Metaal & Kunststoffen

Uw kunstgebit, onze zorg!

Tijdens de polonaise onderuit gegaan?
“Met een nieuw kunstgebit van Dentallas loopt u zo weer vooraan!”

volledige kunstgebitten
gedeeltelijke kunstgebitten
klikgebitten

Wij maken en repareren:

DENTALLAS.NL | 0546-441629

Wij zijn verhuisd. Loop binnen
en vraag naar de mogelijkheden!
Philippus Robbenstraat 8 in Albergen







Het is bijna weer zover, dan is de optocht in Albergen weer een 
feit. En wel op 19 februari 2017. Dat het elk jaar weer een groot 
succes is zal iedereen beamen. Albergen staat die dag volop 
in de schijnwerpers. En niet alleen door de mooie optocht met 
de vele variaties die langskomen, maar mede door de wijken/
buurten die voor prachtige creaties zorgen. Dit zorgt voor nog 
meer stemming en sfeer! Dus…bij deze de oproep; “Alles uit
de kast”. Niets moet alles mag. Als blijk van waardering zullen 
we net als voorgaande jaren weer ‘best versierde wijk’-prijzen 
uitreiken. Honderdvijftig voor de eerste prijs, honderd euro voor 
de tweede en vijftig voor de derde. Hier kun je met de buurt 
vast iets leuks meedoen! 

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

Bekendmaking 
De actieve jury fietst tussen 10.00 en 11.00 uur langs de 
opgegeven wijk/buurt en beoordeelt op creativiteit, uitstraling, 
thema, enthousiasme en originaliteit. Na de optocht is de 
bekendmaking en zullen de geldprijzen uitgereikt worden aan 
de winnaars. Ook na te lezen in de eerstvolgende “Op en Rond 
de Essen”.
Gooi alles uit de kast en maak er iets moois van en wie weet is 
uw wijk/buurt volgend jaar ‘Best Versierde Wijk’ van Albergen.
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Sponsors of sponsoren?
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Waar het voor menig taalpurist lastig kiezen is of 
het meervoud van sponsor nu sponsors of toch 
sponsoren is, geldt dat zeker niet voor wat deze 
sponsors/sponsoren voor de Alberger Bökke doen. 
Feit is dat het werkwoord “sponsoren” staat voor 
“financieel steunen” en dat is wat die sponsors of 
sponsoren doen. Het klinkt best gek: sponsoren 
die ons sponsoren of sponsors die ons sponso-
ren. En misschien is het ook wel een beetje gek, 
maar ach….Carnaval is het feest der zotten. Mis-
schien dat dát verklaart waarom wij zo veel spon-
sors/sponsoren hebben die onze vereniging niet 
alleen een warm hart maar ook een batig saldo 
toedragen. Vanzelfsprekend in een dorp? Nee, ze-
ker niet! Zonder hun steun hadden de Alberger 
Bökke geen bestaansrecht, was er geen optocht, 
geen Gala en nee, was er ook geen Bokk’nblad. 



Traditioneel tegelzetbedrijf in een modern jasje.
Kwaliteit in combinatie met een totaal pakket van
leveren en aanbrengen van tegels & sanitair. Open
staan voor vernieuwingen, inspelen op nieuwe 
ontwikkelingen en extra aandacht voor het verlagen
van de kostprijs behoren tot de kern activiteiten. In
totaal zijn er 14 fulltime medewerkers werkzaam.

Kom gerust eens langs om onze
showroom te bewonderen.

In de diverse showroomopstelling & tegelkasten 
zijn in totaal meer dan 3000 typen tegels te 
bewonderen. De nadruk ligt daarbij op een 
uitzonderlijk grote collectie vloertegels.

Veelzijdig én 
gespecialiseerd
TEGELWERK

Tegelzetbedrijf Beld BV
Eenhuisstraat 8

7665PZ Albergen

Telnr: 0546 441971
Site: www.tegelspecialist.nl

E-mail: Info@tegelspecialist.nl
Kvknr: 060-8409
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Onze sponsoren: niet bescheiden in hun daden, ze-
ker wel bescheiden als het gaat om dank en waarde-
ring. Toch is het die dank en waardering die ze ver-
dienen. Nuchtere Tukkers als de meesten van hen 
zijn, verwachten zij niet dat u massaal een bedank-
kaartje stuurt of uw waardering hardop uitspreekt. 
Waar ze wel blij van worden is dat u iets terugdoet, 
aan deze sponsoren denkt wanneer u op pad gaat 
voor uw wekelijkse boodschappen of wanneer u 
een offerte aanvraagt voor een verbouwing, buiten 
de deur een drankje wilt doen of….  We zouden 
bijna zeggen “de keuze is reuze” met deze diversi-
teit aan sponsors/sponsoren. En vooruit….als u nu 
kiest voor onze sponsors of sponsoren, mag u zelf 
kiezen of u ze nu sponsors of sponsoren noemt.



www.oudegeerdink-badkamers.nl

ELKE DONDERDAG

KOOPAVOND
TOT 20.00 UUR

van Koersveldweg 8, 7665 SG Albergen 
t. 0546 - 44 20 95

 

Aannemingsbedrijf 
0541-670259 

Landbouwmechanisatie 
0541-670280 

Loon- en grondverzetbedrijf 
0541-670259 

Alasco- dumperbouw 
0541-670280 

Brokmansweg 20-24 7667 SH  Reutum 
www.poppink-reutum.nl 
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Dizze adverteerders 
verdeent ‘n lintje

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

Bij deze één groot APPLAUS en een STAANDE OVATIE voor onze sponsoren!

Ook dit jaar hopen we weer veel loopgroepen en praalwagens te begroeten in onze optocht. Voorlopig loopt het uitstekend 
met de inschrijvingen. Deze optocht is, zoals u reeds hebt begrepen alleen door de sponsoren mogelijk. Dankzij hun 
medewerking is er een gevulde prijzenpot en daarvoor willen we de sponsoren nogmaals hartelijk danken!

De formule voor de sponsoring is evenals vorig jaar ongewijzigd. Bent u als ondernemer geïnteresseerd in een sponsorschap 
en wilt u meer weten over de verschillende mogelijkheden, dan komen wij u graag uitleg geven. Contactpersonen voor de 
sponsorcommissie zijn Marielle Bergmans 06-50540420 en Maureen Keemers 06-83670851.
Wilt u meer weten over adverteren in het Bokk’nblad dan kunt u contact opnemen met Miriam Wesselink telefoonnummer 
06-10087480.

De Pannenloods
Morshuis zalencentrum
Dentallas

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

Lucas IT
Haarhuis Bouwbedrijf
Café Restaurant-Fraans Marie
Coopshuys
Koopman
DITT

Hoofd SponSoren

Bokk’n veur ’n lintje
Bekhuis Spuitinrichting

Brudas Groente en Fruit

Klumpers Installatie

Maurice Oude Geerdink Tegelzetbedrijf

Letteboer  Autoservice  Harbrinkhoek

Combibouw Almelo

Scholte Op Reimer

COOP Supermarkt

Marcel Schouten Kaashandel

The Pine Apple Meubelmakerij

Zeno Light

Ten Velde Poelier

Broekhuis Autodemontage bedrijf

Kemperink Bouwbedrijf/Houthandel

Theo Sonder 

Tijhuis Partyservice

Combiglas  Geesteren

Elshuis Kuikenbroederij

Bavo Opleidingen

Alberink Autoschadebedrijf

Voortman Autobedrijf

Fotostudio Frank Visschedijk
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Carnaval 2016



Door een tragisch ongeval op 23 janu-
ari vorig jaar verloor Duncan Ensink het 
leven. Een onvoorstelbaar verlies voor 
zijn ouders André en Anita, zijn broers 
Mitchell en Gillian en zijn vriendin  
Mandy. Duncan werd slechts 15 jaar, 
maar stond ondanks die jonge leeftijd 
midden in de Albergse gemeenschap. 
Bruisend van energie en ambitie.

Vriendengroep
Binnen een grote vriendengroep deed 
Duncan wat een jongen op die leeftijd 
hoort te doen, onbezorgd genieten van 
het leven. Met elkaar schik hebben in de 
keet, zo nu en dan naar Bays of  Bruins 
en in de zomer kamperen in een tent aan 
het kanaal. Met of  zonder biertje, altijd 
was Duncan één van de sfeermakers. 
Een allemansvriend, met begrip voor 
iedereen en altijd bereid om te helpen.
Met Mandy had hij een speciale band. 
Ze leerden elkaar kennen op een  
verjaardag en de vonk sloeg meteen 
over. Ook nadat Mandy naar Emmen 
verhuisde, bleven ze elkaar om de week 
zien. De twee schaapjes, zoals ze ge-
noemd werden om hun krullen, werden 
soulmates voor het leven. 

de Tukkers 
Ook als speler van B3 bracht Duncan 
sfeer en gezelligheid. Zijn kratradio 
ging steevast mee de kleedkamer in 
en tijdens de derde helft was hij altijd 
van de partij. Duncan stond in de ver-
dediging en door zijn brede grijns was 

zijn beugel altijd goed zichtbaar. Het 
leverde hem de bijnaam Tommie Beu-
gelsdijk op, naar de verdediger van ADO 
Den Haag. Zijn enthousiasme en inzet  
waren groter dan zijn voetbaltalent. 
Meer aanleg had hij voor een andere 
passie. Duncan speelde niet onverdien-
stelijk golf  en was in het bezit van een 
golfvaardigheidsbewijs. Hij stak ech-
ter te weinig tijd in deze sport om die  
vaardigheid echt uit te bouwen. 

passie Voor muziek 
en geluid
Die tijd besteedde Duncan liever 
aan zijn allergrootste passie: licht en  
muziek. Met de genen van opa Henk en 
zijn grote broer Mitchell als voorbeeld, 
was Duncan al van kinds af  aan beze-
ten van techniek. Zijn verjaardag werd 
meestal op vakantie in Zwitserland ge-
vierd. De cadeaus gingen jaarlijks mee 
in de koffer, variërend van microfoon tot 
mixer, discolamp of  rookkanon. Lang-
zaam maar zeker bouwde Duncan zo 
zijn eigen disco op. ´s Zaterdags werkte 
hij met opa aan de apparatuur, met tus-
sendoor een lekkere uitsmijter van oma. 
Als hij met opa meeging naar de stort, 
kwam hij met van alles terug. Hij vond 
altijd wel iets waar hij nog wat van kon 
maken. 

Al regelmatig werd Duncan gevraagd 
om muziek te draaien op een feest. In 
zo’n geval belde hij opa Henk. Die zorg-
de dan wel dat zijn oogappel met de juis-
te apparatuur op de bestemming kwam.

CarnaVal
Het was een logische stap naar het  
Carnaval. Iemand die houdt van gezel-
ligheid en gek is op licht en geluid kan 
daar immers zijn hart ophalen. Boven-
dien zaten opa Henk en oom Martin 
al jaren achter de knoppen bij het Gala 
en ook Mitchell was daar een spil in 
de techniek. Duncan ging steeds vaker 
mee als rechterhand. Hij hielp mee met 
het opbouwen van de apparatuur op 
de Carnavalswagens en bij het Gala en 
sinds vorig jaar kreeg hij ook een rol  
achter de schermen. De eerste twee 
Gala’s in januari 2016 stond hij naast 
zijn opa en regelde met hem het geluid, 
alsof  hij nooit anders had gedaan. Volop 
geconcentreerd en genietend van het 

‘Een 
allemansvriend’

In liefdevolle herinnering                       
Duncan Ensink

BB - 52



goede verloop. Maar ook vooruitdenkend en 
voorbereid op het onverwachte. “Mam, ik heb 
een rol ducttape achter het podium verstopt. 
Ze halen vaak een geintje uit bij het laatste 
Gala, maar die zullen ze niet vinden”. 

zenosound
Zo werkte Duncan stap voor stap naar zijn 
doel. Klein beginnen, maar ook groot durven 
denken. Met Mitchell wilde hij Zenosound, 
het eerdere Geelen Sound Service, dusdanig 

uitbouwen dat ze de grootste festivals zouden 
kunnen doen. Op een muziekbeurs in Rotter-
dam had hij alvast een muziekinstallatie van 
€ 50.000,- uitgezocht. Dat hij met dit soort 
bedragen wel een financieel adviseur kon  
gebruiken, was hem wel duidelijk. Die rol 
had hij daarom aan Gillian toebedacht. In zijn 
onbegrensde ambitie, in combinatie met zijn 
jonge leeftijd, dacht hij misschien nog wat te 
makkelijk over de zaken. Maar iemand die zo 
vastberaden zijn droom najaagt, zou zeker ver 
zijn gekomen.

sChool
Er was eigenlijk geen enkele twijfel, ooit zou 
Duncan van zijn hobby zijn werk maken. 
Als leerling van 3T3 op het Canisius in Al-
melo kon hij nog niet echt aan zijn vakkennis  
werken. Dat zou hij gaan doen in zijn vervolg-
studie, op het gebied van elektrotechniek. Wel 
greep hij de kans met beide handen aan toen 
hij een snuffelstage bij So Nice in Hengevelde 

kon doen. Hij was er maar wat trots op dat 
hij daar de apparatuur voor de Mega Carna-
valsparty mocht controleren. Ook mocht hij 
helpen bij het opbouwen van een presentatie 
in Hengelo. Hij hielp mee om de apparatuur 
te installeren, zag tot zijn voldoening dat alles 
werkte en wilde er ook graag bij zijn als het 

geheel weer afgebouwd werd. Leergierig als 
hij was, ging hij daarom nog één keer mee op 
die fatale zaterdag.

Topper
Op die dag eindigde een prachtig leven en een 
geweldige toekomst. De grote jongen in de 
muziek heeft Duncan niet kunnen worden. 
Toch weet iedereen die hem kende dat hij op 
een ander gebied al wel een grote jongen was. 
Iemand die zo behulpzaam is, begrip heeft 
voor iedereen en altijd een luisterend oor 
heeft. Zo’n iemand is pas écht een topper. Wat 
hadden we nog graag lang willen genieten van 
die altijd lachende krullenbol. 

Duncan, bedankt voor wie je was!

‘Passie licht en 
geluid’

In liefdevolle herinnering                       



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

Bezoek onze website www.carnavalsland.nl
of laat je inspireren in één van onze winkels!



LATER WIL IK 
PRINS CARNAVAL
NERD WORDEN.
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“Missie 
geslaagd”

Galatopper BoB Bergmans 

Na wat agendatechnische verschuivingen heb ik gelukkig een passend moment 
gevonden voor het interview met één van de meest gezellige ‘Brabanders’ die ik 
ken. Althans dat was op voorhand het beeld dat ik had van de charmante, olijke 
Bob Bergmans: hoofdpersoon van dit interview.
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Rond de klok van acht bel ik aan bij huize Bergmans aan de 
Bennekerstraat te Albergen. Niet eerder werd ik voor de afname 
van een interview zo gastvrij onthaald als op deze regenachtige 
donderdagavond. Het beeld dat ik op voorhand had van Bob werd 
door zijn enthousiaste ontvangst bevestigd en mijn sympathie voor 
de Brabantse Bob groeide ten tijde van het interview. 
De koffie en borrel stonden al klaar, een goed begin voor een leuk 
gesprek. 

BiG Apple
Niet Brabant maar het Twentse Albergen is sinds 2012 Bob 
zijn thuis. Ik vind het mooi dat Albergen werd verrijkt met deze 
Brabander. Dat hij hier neerstreek, is eigenlijk best toevallig. Een 
kwestie van op het juiste moment op de juiste plek. Zijn vrouw 
Mariëlle was de uiteindelijke reden dat Bob zijn thuis vond in ‘oons 
mooie Alberg’. De twee leerden elkaar kennen in The Big Apple 
(New York). Bob bracht er zijn vakantie door en Mariëlle liep stage 
in deze Amerikaanse metropool. Bij thuiskomst waren de twee 
elkaar nog niet vergeten. Toen Bob zijn toenmalige relatie op de 
klippen liep, grepen Bob en Mariëlle de kans te onderzoeken waar 
hun vriendschap toe kon leiden. Ze kregen een relatie, trouwden 
en werden de trotse ouders van dochter Suus en zoon Pim. Omdat 
Mariëlle niet echt kon aarden in Brabant en oprecht heimwee had 
naar haar Twentse roots, verhuisden ze in 2012 naar Albergen 
waar het gezin woonachtig is aan de Bennnekerstraat. Voor Bob 
destijds niet echt een heel gemakkelijk besluit, maar achteraf 
gezien heeft hij nog geen seconde spijt gehad.
In Albergen voelt hij zich als een vis in het water. Hij is een graag 
geziene gast en al lang geen onbekende meer in ons dorp. Zijn 
zwager Jeroen Bekke heeft aan deze bekendheid zeker een 
aandeel gehad. 

BoB is de BoB
In 2013-2014 zwaaiden Jeroen Bekke en Robin Keemers de 
scepter over de Alberger Bökke. 
Jeroen is van het kaliber ‘een man een man, een woord een woord’. 
Hij drukte Bob op het hart dat hij een leuke opdracht voor hem had 
die er toe zou leiden dat nadien heel Albergen hem zou kennen. 
Bob gaat geen enkele uitdaging uit de weg en besloot de opdracht 
te aanvaarden en zo werd Bob gebombardeerd tot hofchauffeur 
van de Alberger Bökke. Bob werd dus de BOB. Hoe toepasselijk. 
Toch was het af en toe best een lastige opdracht, want Bob 
slaat normaliter niet vaak een biertje of borrel af. Een supergave 
opdracht vond hij en vindt hij nog steeds, want als het nodig is 
fungeert hij nog steeds als BOB voor de Albergse hoogheden.

MeKKA vAN het CArNAvAl
Natuurlijk was Carnaval voor Bob een bekend fenomeen. Hij 
komt immers uit het ‘Mekka van het Carnavalsgedruis’ zoals hij 
het Brabantse Carnaval omschrijft. Elk jaar werd Carnaval door 
hem en zijn vrienden uitbundig gevierd. In Brabant was hij al eens 
Jeugdprins van zijn vereniging en dat beviel hem prima. Ik durf 
dan ook rustig te stellen dat Bob Bergmans ooit de titel ‘Prins van 
de Alberger Bökke’ wordt toegewezen. Een kwestie van tijd, wat 
mij betreft. 
Hoewel Bob ervaringsdeskundige is met betrekking tot Carnaval 
is hij toch onder de indruk van het reilen en zeilen bij de Alberger 
Bökke. Professioneel opgezet, zeer hoogwaardige Gala’s. En het 
Bokk’nblad, daar is hij lyrisch over. Het feit dat hij een plek heeft 
in dit prachtige glamourblad ziet hij als een enorme eer. ‘Het Gala, 
het Bokk’nblad, het Carnaval, daar kan Albergen trots op zijn’, 
aldus Bob.

veNtoux3
Bob levert ook een bijdrage aan het Gala. In 2014 maakte hij zijn 
debuut. Hij vond het reuze spannend maar genoot volop van zijn 
optreden. De Galabezoekers spitsten hun oren en moesten extra 
alert zijn, vanwege Bob z’n fraaie Brabantse accent. Eén van 
de bezoekers zei na afloop tegen hem: ‘Ik vond jouw accent het 
allermooiste’,  en dat vond Bob het allerfijnste compliment. 
Ook het afgelopen jaar was Bob op het Gala van de partij met 
zijn buut ‘Missie geslaagd’. Een buut waarin hij verslag deed 
van een bijzondere reis voor het goede doel; de Stichting STOP 
hersentumoren. Eind 2014 werd een goede vriendin van Bob, 
Kirsten ten Thije, door een preventieve bodyscan per toeval 
geconfronteerd met de diagnose hersentumor. Een enorme klap 
voor Kirsten, haar man Job, hun twee jonge kinderen, familie, 
vrienden en naasten. Kirsten besloot de strijd aan te gaan tegen 
haar ziekte en wilde daarnaast geld inzamelen voor onderzoek 
tegen deze, tot nu toe, ongeneeslijke ziekte. Onder het mom ‘geen 
berg te hoog om te overwinnen’ werd een kopgroep geformeerd 
die al fietsend de Mont Ventoux beklom. Bob was één van de 
deelnemers van Kirstens kopgroep. Hij beklom samen met andere 
naasten van Kirsten deze Franse berg. Dit jaar beklimt Bob de Mont 
Ventoux voor de derde keer, met het team Kirstens kopgroep. Hoe 
mooi is het dat de hofhouding van dit jaar de Stichting Ventoux3 
heeft aangemerkt als hun goede doel. Bob is de hoogheden 
hiervoor zeer erkentelijk. Hij hoopt dat deze erkenning zorgt voor 
een extra steuntje in de rug en een mooie financiële bijdrage 
voor onderzoek naar hersentumoren. Als dank zal Bob dit jaar 
tijdens de beklimming een extra tandje bijzetten voor de Albergse 
hoogheden.

uitdAGiNG
Bob telt zijn zegeningen, hij geniet van het leven, vindt het leven 
interessant, omarmt veranderingen en is altijd op zoek naar 
uitdagingen. Als zelfstandige is hij sinds een half jaar verbonden 
aan TND Duurzaam, een prachtig jong, ambitieus bedrijf in 
Albergen die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog 
in het vaandel heeft. Samen met de eigenaren probeert Bob een 
bijdrage te leveren aan een duurzame wereld en de ambities van 
TND waar te maken. 
Uit alles blijkt dat Bob zijn draai in Albergen heeft gevonden. Wat 
hij af en toe wel mist is het bourgondische van Brabant en hoewel 
hij een rijk sociaal leven heeft, mist hij bij vlagen zijn Brabantse 
vrienden. Maar Brabant-Albergen is een afstand die prima te 
overbruggen is.  Het toeval wil dat de dag na dit interview zijn 
vrienden van vroeger een weekend te gast zijn in Huize Bergmans. 
Doel is een meer dan gezellig feestweekend. Met Bob Bergmans 
als stralend middelpunt wordt ook dit ongetwijfeld een geslaagde 

missie!
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Iedereen in Albergen kent het begrip: 'Oons mooie Albeerg'. 
Een tekst die ieder jaar weer terug komt tijdens het Gala. 
Naast de diverse buuts, acts en andere optredens is het 
Hofkoor niet meer weg te denken op deze avonden. Het 
lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, maar achter de scher-
men wordt enorm veel werk verzet. Het bedenken van 
teksten en die weer laten passen op een geschikte melo-
die. Maar, ruimte voor gezelligheid is er natuurlijk ook! 

Mandje met drank

In 1970 was kapelaan Gerard Hoitink dirigent van het Jonge-
renkoor in Albergen. Dit koor zorgde voor een optreden tijdens 
het Gala. Het jaar erna is het allereerste optreden van een 
Hofkoor een feit: Tonnie Degger, Gerard Hoitink, Herman Roord 
en Sjoerd Olde Monnikhof zijn dan tot 1975 actief betrokken bij 

het Gala. Sjoerd begeleidde dit kwartet achter de piano met 
zijn onvergetelijke bolhoed. Na deze vijf jaren werd Sjoerd be-
noemd als President van de Alberger Bökke en hij stopte met 
het Hofkoor. Hierna kwamen Johan van der Aa, Gerard Stroot 
en Jan Egberink versterking bieden. Iedere zondag werd gere-
peteerd bij Tonnie Degger in huis, waar Marietje steeds klaar

stond met de koffie en een 'mandje met drank'. De dames 
van de Hofkoorleden waren bij elke repetitie aanwezig en zij 
maakten ook de kleding voor de mannen. Er was destijds geen 
beamer, het decor werd geschilderd op panelen. Bij de tekst 

'wi'j bint trots da'w nen dokter hebt', werd een levensecht 
schilderij van dokter Hehenkamp als achtergrond gebruikt. De 
muzikale begeleiding werd verzorgd door 'de Mixers' en de 
tekst werd gemaakt door Gerard Hoitink. Enkele muzikale 'kra-
kers' van dit Hofkoor waren: Oh Herinckhave en Achterof wus 

1970 – 2017
Het Hofkoor door de jaren heen
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1970 – 2017
Het Hofkoor door de jaren heen

ik 't wa veuroet. Hennie Paus, Nico Oude Nijhuis en de dames 
Willemien Pol en Siny Oude Breuil zorgden ook nog enkele ja-
ren voor versterking.

GEZELLIGHEID Van 1985 tot 2001 bestond het 
Hofkoor uit: Marietje Olde Loohuis, Johan en Ria Bouhuis, 
Yvonne Kemna, Erik Dashorst en Walter Luttikhuis. Johan, Erik 
en Walter zorgden voor de muzikale begeleiding en voor de 

teksten van de liedjes. Het ter plekke bedenken en improvi-
seren van diverse teksten was het sterke punt van Erik. Bianca 
Scholte op Reimer heeft later de plek van Yvonne Kemna over 
genomen. Gezelligheid stond voorop bij dit Hofkoor. Er werd 

begonnen met koffie en een sigaretje en als afsluiting was er 
natuurlijk een biertje. Als iedereen naar huis was, kon men 
duidelijk zien waar Erik had gezeten, daar was het bruin van 
de shag. De teksten gingen meestal over bekende situaties en 
mensen uit Albergen. Vele Albergenaren kennen zeker de vol-
gende nummers nog: Nico’s Fiat, Stams Gait, Tilly de Vroot, ’t 
Kanaal en het lied over de wereldrecordpoging Ballonnen op-
laten. Als afsluiting van dit Hofkoor is er in 2001 een cd uitge-

bracht. Het opnemen van de cd was best wel intensief, omdat 
deze live werd opgenomen. 

In 2002 was er voor het eerst sprake van een Hofband, in 
plaats van een Hofkoor. Gerard Veldhuis, Stef van der Aa, Re-
nate olde Monnikhof, Karin Egberink, Ruud Steenwelle, Jeroen 
Stopel, Arjan Lucas, Gerard Lohuis, Robert Peij en Miranda Kra-
nenberg werden hiervoor gevraagd. Eric Dam uit Fleringen, die 
als tekstschrijver fungeerde, kwam later de groep versterken. 
Gerard Lohuis is later vervangen door René Hoek. Doordat er 
nu sprake was van een band en men vele instrumenten had, 
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moest er een nieuw mengpaneel worden aangeschaft met 9 
kanalen. De Hofband speelde alle nummers puur op gevoel en 
niet van papier. Deze band bestond uit een mooi bont gezel-
schap. Jongeren van 16, 17 en 18 jaar en Karin en Renate die 
al moeder waren. Ze repeteerden in de garage bij Arjan Lucas’ 
oudershuis aan de Zondermansweg. Het ontbrak deze groep 
niet aan de nodige hilariteit. Op een keer ging de trommel van 
Stef bijna aan de wandel. Ook werd de Hofband op een keer 
aangekondigd tijdens het Gala, toen Ruud en Arjan nog gezel-
lig in het café zaten. Karin had een beetje moeite met een 
liedje met de tekst: ”de boks beft mie an de been”. De tek-

sten waren altijd bedoeld als een ode aan bepaalde mensen 
uit Albergen. Enkele krakers van deze Hofband zijn: Vleerbos.
Gerard, Poes-Johan, Oons mooie Albeerg en het ode lied aan 
De Tukkers. Het nummer ‘Bous Mös’, dat over de ijsbaan gaat, 
wordt in de wintermaanden nog regelmatig gedraaid bij Radio 
Oost. 

INSPIRATIE In 2010 is er een nieuwe Hofband ont-
staan: Roos Mensink, Roland Kemna, Edo Stamsnieder, Ma-
chiel Slot, Jiske Steenbeeke, Gijs Eidhof en Robin Roelofs. Arjan 

Lucas en Erik Dashorst benaderden Roland Kemna, die kwam 
in gesprek met Gijs Eidhof en zo werd aan een nieuwe band 
gestalte gegeven. Eerst werd er geoefend in het clubgebouw 
van Concordia, maar al gauw kreeg de band de beschikking 
over een eigen oefenruimte bij Roland thuis. Het creatieve 
brein achter de teksten is meestal Gijs Eidhof. De teksten wor-
den geschreven op bestaande liedjes, waarvan de inspiratie 
voor de tekst uit het lied zelf komt. Waar gaat het over en 
welke tekst past hierbij. De meestal diepgaande teksten over 
onze samenleving werden op advies van de Galacommissie 
al gauw ingewisseld voor melancholische Twentse teksten. 
Deze heren willen hun eigen stempel drukken op de teksten 
en liedjes en muziekstijl, uniek zijn, zich onderscheiden en 
geen kopie worden van hun voorgangers. In december starten 
de mannen traditiegetrouw met een ‘Franziskaner  Weissbier-
avond’. Dit om inspiratie op te doen en teksten te schrijven 
voor het komende Gala, maar deze avonden zijn zo gezellig en 
het bier smaakt zo goed dat er van teksten schrijven niet zo-

veel komt. De bezetting is inmiddels behoorlijk veranderd en 
de band bestaat momenteel nog uit vier leden: Roland Kemna 
(drums), Gijs Eidhof (basgitaar), Cas Dashorst (gitaar/zang), en 
Robin Roelofs (gitaar/zang). 

WAt WAS’T MOOI Natuurlijk hoopt de Alberger 
Bökke, dat deze groep, evenals de vorige Hofkoren en Hof-
bands, veel plezier (lol) met elkaar heeft en dat ze over 20 jaar 
ook kunnen zeggen: "Wat was't mooi!" De conclusie is: uit een 
Hofband ontstaat iedere keer weer een hechte band!
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Een marathon lopen?
Dat is toch niks veur mie!
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Zaterdagmorgen, 10:00u. Als ik het erf op rijd bij Broederij Elshuis 
zie ik een drietal paar hardloopschoenen staan. Niet lang geleden 
uitgetrokken denk ik, want de damp komt er nog vanaf. Het zijn de 
schoenen van Hugo Elshuis, Arjan Lucas en Maurice Sander. Alleen dát 
is al een opmerkelijke constatering. Sinds wanneer zijn deze heren zo 
sportief? Het feit dat ze aan het trainen zijn voor de Marathon van New 
York zal veel opzien baren in het dorp. Toch zijn ze enkele maanden 
geleden deze grote uitdaging aangegaan en nu ben ik benieuwd of ze 
eigenlijk wel weten waar ze aan begonnen zijn. 
Wanneer de deur geopend wordt komt een gezonde zweetlucht mij 
tegemoet. Hugo verontschuldigt zich hier meteen voor en natte 
trainingsjasjes worden onmiddellijk van tafel geveegd. Het valt direct 
op dat de mannen al een flink eind onderweg zijn naar een afgetraind 
lichaam. Het blijkt dat Hugo 5, Maurice 18 en Arjan al 33 kilo zijn 
kwijtgeraakt sinds ze zijn begonnen met trainen. “Bie mekaar biw a wa 
’n half vearkn kwiet raakt!”, aldus Maurice.

 Voorheen was ik al moe als ik 
de trap opliep!
Wat bezielt de mannen om in november 2017 maar liefst 42,195 km 
af te leggen? Het begon allemaal op initiatief van Hugo. Arjan: “Hugo 
kwam me vertellen dat hij wel eens een keer een marathon wilde 
lopen. Dus ik zeg: mooi voor jou, geweldig, moet je doen! Ja, zei Hugo, 
maar ik zoek er nog iemand bij! Mijn reactie: dan moet je kijken of je 
iemand vindt. Maar ik denk an oe, zei Hugo. An mie? Dat is toch niks 
veur mie. Een jaar later - nadat ik op huwelijksreis was geweest in New 

York was ik bij de Prinsopkomst, had mooi wat bier gehad en zeg ik 
tegen Hugo: goh, wil je nog steeds een marathon lopen? Hoezo dan? 
Ja dan hek een doel om voor te trainen en dan val ik er ook mooi bij 
af. We hadden dit keer echt het gevoel dat we het zouden gaan doen. 
Vervolgens draaiden we ons om, staat Maurice daar. Ik zeg: hier, maar 
hij dut ok wa met! Maurice wie goat ne marathon loop’n, ie kunt ok 
wa met doan. Da doo’k’, zei hij. En zo geschiedde.” Dat de mannen  
alledrie a-sportief waren was volgens Maurice juist de drijfveer om te 
gaan trainen voor dit doel. Geen van de drie had loopervaring. Hugo: 
“Als ik de trap opliep was ik al moe.”

Met spa rood op de 
Carnavalswagen
In februari  -middenin de Carnavalsperiode- begon de voorbereiding. 
De eerste concessies werden ogenschijnlijk zonder moeite gedaan: 
Arjan stond met spa rood op de Carnavalswagen en ook Hugo en 
Maurice lieten met gemak een paar biertjes staan. Er werden niet 
alleen rondjes overgeslagen tijdens Carnaval, er moesten natuurlijk ook 
rondjes worden gelopen. Daarvoor werd begeleiding bij sportcentrum 
De Loods ingeschakeld. Na het intakegesprek met Wout Borgerink 
werden de hardloopschoenen voor het eerst aangetrokken. Arjan: “Dat 
eerste rondje hardlopen zal ik nooit vergeten. Wij moesten alleen maar 
van De Loods naar Oude Geerdink, langs Tasche en dan weer terug. 
Nou, dat ging nog net, maar de tweede ronde hielden we gewoon niet 
vol. En later dat rondje kanaal… ik kwam onderweg mensen in een 
busje tegen die me de weg gingen vragen. Ik was nog nooit zo blij dat 
iemand mij de weg vroeg!”
Bij De Loods worden de heren onderworpen aan een strak 
trainingsschema. Op dinsdagavond trotseren ze de krachttraining van 
Wout. Woensdagsmorgens trainen ze altijd buiten onder leiding van 
Iris. Dan gaan ze aan de slag met sprintoefeningen, intervaltraining 
en af en toe een bootcamp. Arjan: “De mensen van De Loods nemen 
serieus de tijd voor ons en spannen zich in voor ons, dan mogen ze ook 



iets terugverwachten.” Op zaterdagochtend trainen ze dan ook zelf en 
dan proberen ze de afstanden uit te breiden. Na een half jaar trainen 
konden ze 20 kilometer lopen. Maurice: ‘In het beginstadium ben ik 
een keer van huis naar mijn ouders gelopen in Hertme. Dat was 7km 
en ik deed er zo’n 45 minuten over. Nou, dat was een wereldprestatie! 
Op dat moment…” Hugo: “Tegenwoordig doot wij veur zo’n afstand de 
kloomp’n nie meer oet!” 

Als het Carnaval is, 
dan is het gewoon Carnaval
Trainen met z’n drieën is een ideaal aantal volgens de mannen. Als de 
één iets afzakt dan nemen de anderen hem wel mee op sleeptouw. 
Met z’n tweeën is het eerder zo dat je met een ander mee wegzakt. 
Het is ook een stok achter de deur: wanneer je niet gaat trainen heb 
je gewoon een schuldgevoel. Af en toe is het lastig om het trainen 
te combineren met het werk. Arjan: “Als je wilt, is er is altijd wel een 
excuus te vinden om niet te gaan lopen. Eerder had ik ook nooit tijd. 
Maar als je jezelf echt iets ten doel hebt gesteld vind je wel tijd.” 
Maurice: “Van de week moest één van ons om 09.00u weg. Dan 
spreken we af dat wij om half 7 al gaan lopen.” En lopen blijkt ook 
gewoon leuk. Hugo: “Lopen is wel wat verslavend. Met fietsen had ik 
dat niet.” 
Het leven van een sportman gaat niet altijd over rozen. Naast de 
trainingsarbeid vraagt het ook een bepaalde leefstijl. Zo is voor Hugo 
de McDonalds een no-go area geworden. Maurice heeft sinds februari 
al geen glas frisdrank meer aangeraakt en let op met de koolhydraten. 
“Gisteravond had ik een feestje, toen ben ik om 02.30u naar huis 
gegaan. Zegt er een: je bent niet goed wijs, je kunt toch ook wel een 
keer overslaan. Nee, dat kan niet! Je hebt een doelstelling, daar werk 
je naartoe en daar moeten andere zaken voor wijken.” U merkt het, het 
is de heren menens. Maar..., “als het Carnaval is, dan is het gewoon 
Carnaval”, aldus Hugo.

De Marathon van Athene 
is veel te heet
De heren hebben alledrie zo hun motivatie om deel te nemen aan 
de Marathon van New York en het niet dichter bij huis te zoeken.  
Zo geeft Arjan aan dat het prachtig is om door Central Park te lopen 
en je anders ook niet zo snel in New York komt. Hugo heeft daarnaast 
een pragmatische reden: de Marathon van New York is de marathon 
waar je er het langst over mag doen. Maurice: “Ik had zelf het liefst de 
echte, oorspronkelijke Marathon gelopen, die van Athene. Maar dat is 
me veel te heet.”
Één pilsje laten staan voor het goede doel… New York wordt het dus. 
Ook een populaire marathon voor mensen die lopen voor een goed 
doel. Lopen voor een goed doel? Daar hadden deze atleten nog niet 
over nagedacht… Spontaan werd het idee geopperd om eventuele 
donaties bij het doel van de nieuwe prins te doen van de Alberger 
Bökke. Als iedereen nu één pilsje met Carnaval laat staan voor de 
vereniging en het geld in de pot doet voor het goede doel, dan hebben 
we zo een mooi bedrag bij elkaar. 

Hand in hand over de finish…
Het thuisfront staat als één blok achter de mannen en zij zijn hun 
grootste supporters. Toen ze voor het eerst spraken over dit doel was 
er niemand die had gedacht dat ze nu nog zouden trainen. ‘Met een 
maand is het wel over,’ zo werd gedacht. Maar niets is minder waar, 
want ze laten nu wel zien dat het echte doorzetters zijn. Hugo, Arjan 
en Maurice weten dat het niet gemakkelijk zal worden volgend jaar 
november, maar ze zijn er samen aan begonnen en willen het nu ook 
samen afmaken. Ik wens ze veel succes en wie weet wat de sportieve 
toekomst van deze mannen nog in petto heeft, want, vrij naar Frank 
Sinatra; “If they can make it there, they’ll make it anywhere. It’s up to 
you, New York, New York...”
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Jos Oude Lenferink, 
een gepassioneerd huifbedrijder

Enthousiaste 
vreugdekreten
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Veel voldoening
Al fietsend door ons dorp en het mooie 
buitengebied kom je op de meest on-
verwachte plekken de meest bijzondere 
mensen tegen.  Een bekende tv-reclame 
van een verzekeringsmaatschappij leert 
ons ‘als je maar lang genoeg jezelf blijft, 
word je vanzelf bijzonder’. En dat is Jos 
Oude Lenferink. Hij is bijzonder dicht bij 
zichzelf gebleven, oefent graag zijn werk 
uit en maakt anderen daar heel gelukkig 
mee. 
Jos is een  geboren en getogen Alber-
genaar waar het belang van het vereni-
gings- en buitenleven met de paplepel is 
ingegoten. Hij groeide als oudste belha-
mel op in het gezin van Olenfes Jan en 
Kösters Marie. Op de ouderlijke boerde-
rij van zijn vader aan de Broekzijdeweg 
ontstond de liefde voor dieren, met in 
het bijzonder de omgang met paarden. 
Jos heeft tot zijn VUT-gerechtige leeftijd 
bijna 40 jaar gewerkt bij de Sociale Ver-
zekeringsbank, eerst in Hengelo en later 
in Deventer.

Niet stil zitten  
“In 2013 kon ik met de VUT en ik heb van 
deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Ik 
ben geen persoon die stil kan zitten, dus 
heb ik mij nog meer op de uitoefening van 
mijn hobby’s gestort. Ik was altijd al graag 
op ons kleine hobbyboerderijtje bezig. 
Met de verzorging van schapen, paarden 
en een paar kippen is er altijd wel iets te 
doen. Ook met het onderhouden van de 
tuin kun je de tijd wel kwijt. Daarnaast 
ben ik al sinds jaar en dag betrokken bij 
de vele verschillende (bestuurs)functies 
binnen de diverse paardenverenigingen”, 
zegt Jos enigszins bescheiden terwijl hij 
nog een lekker kopje koffie inschenkt.
“Zo ben ik bestuurslid geweest van de 
Ponyclub Albergen (Twentsche Ros) en 
help ik nog met de organisatie van het 
jaarlijkse grote concours van Albergen 
(wordt nu in Geesteren gehouden). Te-
vens ben ik al vele jaren betrokken bij 
het Koninklijk Warmbloed Paardenstam-

boek Nederland (KWPN) als jurylid bij de 
keuringen en tevens als jurylid voor de 
KNHS voor de aangespannen tuigpaar-
den en hackney’s. Ook het schetsen en 
later het helpen bij het chippen van de 
geboren veulens in de regio is een taak 
van mij. Vanaf 1980 ben ik ook secretaris 
bij de Stichting Tuigpaarden Twente. Deze 
stichting organiseerde de eerste jaren 
keuringen aan de hand van fokpaarden 
met tevens een concours voor de aange-
spannen tuigpaarden. Vanaf 1984 houden 
wij al jaarlijks in de maand april een con-
cours met de aangespannen wedstrijden 
voor tuigpaarden en hackney’s in het 
paardensportcentrum de Hoffmeijer te 
Ambt Delden.”

Huifbedrijden 
Gepassioneerd door zijn liefde voor de 
paarden vervolgt Jos: “En zo werd ik ook 
eens door mijn neef Gerrit Kamphuis ge-
wezen op een bijzonder initiatief in Alme-
lo. Gerrit zei: ‘Jos, goat us ‘n moal kiek’n 
in Almelo. Doar ried’t ze met peerde met 
’n huifbed, woarop leu met ne beperking 
ligt. Dat is ok wa wat vuur oe.’ Dus ben ik 
een keer gaan kijken. En inderdaad. Ger-
rit had gelijk, het leek mij ook wel wat.” 
“En nu ga ik dus elke woensdagochtend 
richting Almelo om te helpen met het 
rijden van de paarden met een huifbed 
erop. Per ochtend rijden we met vier of  
vijf deelnemers met een fysieke en/of 
verstandelijke beperking, elk zo’n half 
uurtje. Hij of zij ligt dan lekker op het 
huifbed dat gespannen is boven de twee 
Haflingers (rustige voskleurige paardjes) 
of twee Fjorden (geel bruin gekleurde 
paarden). Als het enigszins kan, rijden 
we buiten, lekker in de frisse lucht, rond 
manege De Bosrand. Alleen als het echt 
te glad is of als het regent, gaan we naar 
binnen bij de manege. Het is echt fantas-
tisch om telkens weer de enthousiaste 
vreugdekreten en reacties van de deelne-
mers te horen. De warmte van de paar-
den, het indirecte contact met de dieren 
en het schommelen geeft  hen een pret-

tig en ontspannen gevoel. En dat laten 
ze graag horen. Helaas hebben we geen 
directe gesprekken met de deelnemers, 
maar je krijgt heel veel voldoening als je 
hun enthousiaste vreugdekreten hoort.”
De deelnemers komen uit de gehele re-
gio. “Veelal zijn het cliënten of relaties 
van de Twentse Zorgcentra of van verzor-
gende instanties als Aveleijn. Eén van de 
vaste deelnemers is onze plaatsgenoot 
Loes Lubbers. Zij komt eens in de twee 
weken bij ons rijden.”
“Na de laatste deelnemer van de och-
tend brengen we de paarden terug naar 
de stal van De Gravenruiters, alwaar we 
ze uitspannen en weer overdragen aan 
de goede zorg van de stalmedewerkers. 
Ik doe dit dus alleen op de woensdagoch-
tend, maar vanuit De Gravenruiters orga-
niseren ze inmiddels vier ochtenden per 
week dergelijke huifbedritten. Het men-
nen van de paarden doen we met een 
vaste groep vrijwilligers, maar door de 
groeiende vraag aan de deelnemerskant 
zijn we altijd op zoek naar extra koetsiers. 
En natuurlijk kunnen De Gravenruiters 
altijd extra steun gebruiken. De bijzon-
dere zorgboerderijvorm die zij bieden 
met paarden, konijnen en geiten leunt 
immers volledig op giften, vrijwilligers en 
sponsoren.”

Geen moment spijt 
“Ik heb nog geen moment spijt gehad dat 
ik ben begonnen met het huifbedrijden. 
Het is een geweldig initiatief dat heel 
veel genoegdoening geeft. Daarnaast is 
het mij van huis uit meegegeven dat je je 
moet blijven inzetten voor de maatschap-
pij en het verenigingsleven. Dit houdt het 
dorp en de gemeenschap levendig voor 
iedereen. Dat moet je met elkaar in stand 
houden. En bovenal, het is ook nog eens 
hartstikke leuk om te doen! Ik hoop het 
nog tot in lengte van jaren te kunnen blij-
ven doen, in een goede gezondheid en 
dito verstandhouding met iedereen.”
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Zoek de 11 verschillen!
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Zoek de 11 verschillen!

Tussen de linker en rechter foto zitten 11 duidelijke verschillen. 
Zoek ze op en mail ze door naar marleendijkstra@hotmail.com

Uit de inzendingen zal de winnaar worden gekozen. 
Deze zal bekend worden gemaakt op het Gala van 10 februari 2017.

De prijs is niet te versmaden
Een tafel voor 10 personen tijdens het Wiesnfest, Volksfeesten 2017!! 
En alsof dat nog niet genoeg is, doet Volksfeesten het eerste rondje gratis in.
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’T OALE ROADHOES WENST U 
EEN BRUISEND CARNAVAL !

T U B B E R G E N

GROTESTRAAT 60 • 7651 CK TUBBERGEN • 0546 622 775 • INFO@OALEROADHOES.NL

Utiliteitsbouw

Woningen

Renovatie

Agrarische sector

Nieuwbouw - verbouw

Zandhuisweg 37 - 7665 SH  Albergen
www.hrbouwkonsult.nl

VOORHUIS
HENGELSPORT

Hengelsport, Dierenspeciaalzaak en Diervoeders

Hoofdstraat 33
7665 AN ALBERGEN
0546 441213
info@voorhuishengelsport.nl
www.voorhuishengelsport.nl

Adres
Postcode
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@mail
internet

Klooster Esch Interieurs en Mode
Ootmarsumseweg 169b

7665 RX Albergen
Tel. 0546-442550 - www.kloosteresch.nl

Voor wonen en mode onder één dak.

Denekamperweg 190
7661 RL Vasse

Tel. 0541 680 531
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De Pinksterrit
Een polonaise 
door 
de regio

Het heeft de middagcommissie van de Volksfeesten veel hoofd-
brekens gekost, maar uiteindelijk kwam tijdens een vergadering 
het idee om Johan Fleerkotte te benaderen bij het helpen organi-
seren van de rit. Dat bleek een goede zet. Het resultaat is dat er 
aan de Pinksterrit maar liefst 75 deelnemers meededen. De route 
die afgelopen jaar werd gefietst is ooit bedacht door Johan voor 
het buurtfeest van de Refterstraat. Johan had de route nog in zijn 
hoofd en kwam met het idee van een alternatieve route voor een 
langere afstand. Na de uitwerking en de nodige testritten was 
het dan zover. Op Eerste Pinksterdag had men de keuze uit twee 

routes. Een dertig-kilometereditie voor de gezellige fietsers en 
een vijftig-kilometerversie voor de fietser die ietwat getrainder is 
op de tweewieler.
Op deze mooie Pinksterdag stonden de eerste vrijwilligers 
om negen uur die ochtend al koffie te zetten, krentenwegge te  
smeren en lunchpakketjes samen te stellen: broodjes, fruit en 
cake, beschikbaar gesteld door onze lokale middenstandhel-
den. Een half uur later stroomden de eerste deelnemers de tent  
binnen om de omwentelingen te maken voor de vijftig kilometer. 

Al jaren leeft de gedachte binnen de commissie van de Volksfeesten om ouderen binnen onze gemeenschap 
wat meer te kunnen bieden. Na veel ideeën te hebben geopperd vond men vorig jaar de juiste formule: 
de Pinksterrit. Dit evenement moet de komende jaren uitgroeien naar een begrip in de regio. 



De Pinksterrit
Een polonaise 
door 
de regio

Een uur later ging de dertig kilometer van start. Ook hier voldeed 
de deelname ruim aan de verwachtingen. 
De ritten gingen richting het zuidoosten en via Dulder kwam 
men onder andere door Saasveld, Deurningen en Weerselo. De 
deelnemers kwamen enthousiast terug bij de witte attractie. Het 
mooiste compliment dat de commissie kreeg, was de opmer-
king: “ik ben al vaak op de fiets gestapt om een stukje te fietsen, 
maar in de fietstocht kwamen we langs plekken die we nog nooit 
eerder hebben gezien”. In het lunchpakket zat nog een consump-
tiemunt zodat de al dan niet uitgeputte fietsers nog een drankje 
konden nuttigen onder het genot van muziek van DJ Othmar. 
Menigeen bleef dan ook ‘hangen’ en zo bleef het nog lang  
gezellig in de tent.

De Pinksterrit staat ook de komende editie van de Volksfees-
ten op het programma, dat is zeker. Er wordt niet alleen op de  
ouderen gemikt, maar ook op jonge gezinnen - ouders met  
kinderen die het leuk lijkt een stukje te fietsen. De fietstocht wordt 
in een iets ander jasje gestoken, maar het blijft de bedoeling dat 
de deelnemers getrakteerd worden op de fraaie omgeving van 
Albergen. 
Deelname is vrij en toegankelijk voor iedereen en men hoeft 
niet in intensieve trainingskampen of iets dergelijks om mee te  
trappen. Je kunt zelfs gewoon volop Carnaval vieren en dan 
tegen Pasen even aftrainen. De Volksfeestencommissie hoopt 
op een massale deelname de komende jaren om tot een ware  
polonaise van fietsers te komen door ons prachtige Twentse 
land.
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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



Trekt 
ze het 
of trekt 
ze het 
niet?
Krachtmeting met 
Karin Oude Breuil



Zomaar een zomerse zondag in augustus. De familie Oude Breuil 
trapt ‘m af naar Langeveen, waar die middag de pk’s over de baan 
brullen tijdens de jaarlijkse Trekkertrek van AJK Tubbergen. Zoon Tim 
(3) is wild van trekkers, vader Mark wil wat plaatjes schieten voor 
een verslag in ‘zijn’ Op en Rond de Essen. Moeder Karin schiet haar 
hagelnieuwe, blauwe jurkje aan, neemt dochter Silke (7) aan de hand, 
klaar voor een paar ontspannen uurtjes familytime. Níemand die haar 
vertelde dat een overall en rubberlaarzen die dag beter in het plaatje 
hadden gepast. “Ik, zo’n groot ding onder m’n kont? Dááág, gaan we 
niet doen. Écht niet.”

En toch schalde niet veel later haar naam uit de speakers en keek 
de hele familie toe hoe Karin enigszins aarzelend de indrukwekkende 
Fendt 722 besteeg. De Ladiesklasse was aan! 220 pk, 9.000 kilo 
aan contragewicht, 16 strijdlustige dames, 15 keer spijkerbroek,  
1 keer blauw jurkje… Slik. Ze ging het echt doen. Met dank aan broer 
Ruben die haar die ochtend stiekem opgaf. “Mijn broer heeft altijd 
in de organisatie van de Trekkertrek gezeten en hoorde dat ze in de 
Ladiesklasse nog een paar deelnemers zochten. Mijn eerste reactie 
was natuurlijk ‘écht niet!’, maar ik wilde me ook niet laten kennen, 
zeker niet tegenover m’n broer.” 

Neus vooraan
Een paar weken later, aan de keukentafel in haar woning aan de 
Moutmolen, blikt Karin nog steeds een beetje ongelovig terug op haar 
spontane stunt. “Mijn dochter Silke geloofde er ook niks van. 
Vlak voor de race kwam ze bij mij en zei: ‘Mama, ik geloof papa 
echt niet, die zegt dat jij op zo’n grote trekker gaat.’ Nou, ik had ook 
absoluut niet gedacht dat ik ooit op zo’n kolossaal ding zou gaan zitten 
en al helemaal niet dat ik hiermee het Bokk’nblad zou halen, dat vind 
ik wel het allergrappigst. Normaal strikken wij mensen voor de krant, 
maar nu sta ik hier zelf met mijn neus in. M’n filmpje op Facebook 
heeft blijkbaar indruk gemaakt!”

Wolf in schaapskleren
Karin beweert bij hoog en laag dat het een onverwachte actie was. 
Maar het kan toch haast geen toeval zijn dat ze een ontzettende kick 
kreeg toen ze eenmaal hoog in de cabine zat. Gevalletje ‘het bloed 
kruipt waar het niet gaan kan’? Ze is immers een echte boerendochter, 
groeide op tussen de koeien en het pluimvee op de boerderij in 
Langeveen. “Mijn broer is boer geworden, maar ik heb amper op een 
trekker gereden en nooit enige ambitie in die richting gehad”, zegt ze 
lachend. “Maar misschien zit er toch iets in onze genen gebakken, 
want Tim stuift naar het raam als er een trekker voorbijkomt. Stiekem 
vind ik dat wel héél erg leuk.”

Handjes aan het stuur
En toen moest het gebeuren. Een sleepwagen met 9.000 kilo zo snel 
mogelijk over de eindstreep trekken. “Ik was best wel zenuwachtig 
hoor”, vertelt ze verder, nippend aan haar thee. “Rijden in zo’n 
joekel, een cockpit vol met knoppen, publiek langs de kant. En dat 
zonder trekkerrijbewijs. Gelukkig had ik een sidekick, een jongen uit 
Langeveen. Maar volgens m’n schoonzus was het allemaal niet zo 
spannend; zij drukte me op het hart dat gas geven genoeg was. Nou, 
dacht ik, als ik dat in m’n Peugeot kan, moet het hier ook lukken.” Aan 
lef geen gebrek dus. Was er nog tijd voor een korte tactiekbespreking 
vooraf? “Dat was het minste wat ik kon doen! Ik hoorde de meiden 
naast me van alles bespreken, dus ik heb m’n broer nog snel wat tips 
gevraagd. ‘Rechts aanhouden en niet door het midden sturen,’ zei hij. 
De jongen in de cabine zette ‘m voor me in de juiste versnelling en 
toen klonk het startsignaal: GAS! Lachen joh! Ik voelde me superstoer. 

En kon het niet laten om nog even triomfantelijk naar alle bekenden 
langs de kant te zwaaien.” 

Groen als gras 
Het moet gezegd: voor een groentje op de trekker is een 13e plek 
in het eindklassement (bestaande uit 16, maar dat geheel terzijde…) 
zo verkeerd nog niet. “Ik was als één van de laatsten aan de beurt, 
maar het ging me niet gebeuren dat ik als allerlaatste zou eindigen. 
Halverwege zat ik vast in een diepe kuil, maar ik heb ‘m eigenhandig 
weer op z’n plek gezet.” En dan bevestigend tegen zichzelf: “Ik heb 
echt m’n best gedaan hoor. Ben hartstikke tevreden met m’n 13e plek! 
Het gaat erom dat ik tóch heb meegedaan.”

Het kán natuurlijk aan ons liggen, maar bespeuren we hier toch enige 
vorm van toneelspel annex valse bescheidenheid? De vurige manier 
waarop ze over haar krachtinspanning praat, de foto’s op haar laptop 
laat zien, haar stralende blik. Zodra de inschrijving voor 2017 wordt 
geopend, is Karin er als de kippen bij. Wedden?! “Nou,” zegt ze 
grappend, “de eerste plek van m’n bucketlist is bij deze afgevinkt! Tijd 
voor een nieuwe uitdaging. Ik ben altijd in voor een geintje.” Suggesties 
welkom bij de redactie. Denkt u aan de rubberlaarzen? 

Trekt 
ze het 
of trekt 
ze het 
niet?
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De oudste inwoner 
                     van ons 
Bokk’nlaand  

Jan Loohuis (94)



Kunnen we wel zien
Alweer een jaar voorbij dus… weer tijd voor 
een nieuw Bokk’nblad en deze zat vanoch-
tend weer in uw brievenbus! Voor dit prach-
tige blad zijn wij ieder jaar weer op zoek naar 
bijzondere, lieve, vrolijke, gezellige, interes-

sante mensen om een verhaal over te schrijven.
Dit jaar gingen wij op zoek naar de oud-
ste, in Albergen wonende, man of  vrouw.
Nou, die hebben we gevonden! Eerst maar even 
gebeld of  we langs mogen komen, en met de 
vraag of  hij, want ja het is een man, het Bokk’n-
blad kent en of  we een verhaal over hem mogen 
schrijven. “Nou, dat weet ik nog niet, daar moet 
ik wel eerst meer van weten. Kom vrijdagmid-
dag maar eens langs, dan kunnen we wel zien.”

Te dik
Dus gingen we die regenachtige herfstdag 
op weg, naar de ten tijde van het bezoek nog 
93-jarige Jan Loohuis, misschien beter be-
kend als Jan van Hemke’s Jans. Hiervoor 
moesten we naar het buitengebied van Alber-
gen en wel naar de Weemselerweg. We wer-
den gastvrij ontvangen door een vriendelijk,  
vrolijk lachende Jan die gezellig met zijn klein-

zoon Jochem aan tafel op ons zat te wachten.
Op onze vraag, kent u het Bokk’nblad en 
leest u hem elk jaar? (we hadden die van vorig 
jaar als voorbeeld meegenomen) zegt Jan: “Ja 
die ken ik wel en ik kijk hem ook altijd door, 
maar hij is mij een beetje te dik en veel van 

die jonge mensen die erin staan ken ik toch 
niet.” En over een verhaal over hem in het 
Bokkn’blad twijfelt Jan nog. “Och, dat weet 
ik niet, ik sta niet graag op de voorgrond.” 
Maar als kleinzoon Jochem zegt ‘tuurlijk, 
dat moet je doen opa’ gaat hij snel overstag. 

Aj goot kunt
Als u dit verhaal leest, is Jan inmiddels 94 jaar. 
Een geboren en getogen Albergenaar is hij 
niet. “Ik ben op 25 november 1922 geboren in 
Haaksbergen en ik ben in 1933 met mijn ou-
ders naar Albergen gekomen. Zij hadden deze 
boerderij, waar ik nu nog woon, gekocht van 
de familie Nijhuis (beter bekend als ‘Fraans’). 
Jan heeft vier kinderen, van ieder soort twee, 
zoals hij zo mooi zelf  zegt. Weet Jan dat hij 
de oudste inwoner van Albergen is? “Ach 
nee, doar he’k nooit bie noa dacht en aj goot 
kunt zo as ik hej dat ok nig in de gaat’n!” 

Dan begint Jan te vertellen over zijn leven. 
Zijn werkzame leven begint al jong. Op zijn 
dertiende gaat Jan van school af  om te gaan 
werken bij Hedeman, textielfabriek in Almelo. 
Daar verdiende hij een rijksdaalder per week! 
Als de oorlog begint, wordt Hedeman opgehe-
ven. Jan hoeft niet in dienst, zijn ‘lichting’ werd 
niet opgeroepen. Tijdens de oorlog werkt hij 
bij boer Franken Volmerink. Hij werd op een 
keer midden in de nacht gewekt door de Duit-
sers: ‘Aufsteigen’.  Alle jonge mannen moesten 
mee naar Duitsland! De boer heeft Jan gered 
door de Duiters boter en kaas te geven. Later 
bij een razzia werd Jan midden in de nacht  
nagezeten door de Duitsers, maar omdat hij de 
weg goed kende is hij gelukkig weggekomen.

Melk veur’n
Naast het werk op de boerderij werkt Jan 15 
jaar in de metaal. Hiervoor moest hij elke dag 
op de fiets naar Hengelo. Maar, voordat hij  
’s ochtends wegging, moesten alle koeien ge-
molken zijn. Met de hand natuurlijk, want 
melkmachines bestonden toen nog niet. Op ad-
vies van zijn vader ‘jong, ie kunt wa goan melk 
veur’n doet Jan dat. Dat betekende met paard 
en wagen de weg op, in weer en wind, om melk 
in zware bussen naar de fabriek te brengen. In 
de winter was het soms zo glad, dat de paarden 
bijna niet op de weg konden blijven. Dit was 
niet Jans favoriete werk, maar toch blijft hij het 
doen tot 1965, wanneer de melkfabriek sluit. 
Daarna heeft hij kort bij de ABTB gewerkt, 
ongeveer zes weken, maar toen kwam hem ter 
ore dat ze bij het Waterschap mensen vroegen. 
Dat leek hem wel wat en het bleek een gouden 
schot, want geef  Jan een schop, bats, hark of  
zeis in de hand en daar kan hij mee overweg.  
Hij had bij het Waterschap fijne collega’s, hij 
heeft daar dan ook twintig jaar met heel veel ple-
zier gewerkt. Door dat werk kwam hij met veel 
mensen, ook ver buiten Albergen, in contact. 

Binnendoor
Tot zijn vijftigste had Jan geen rijbewijs en dat 
had hij ook niet nodig, vond hij, totdat Henk 
ter Horst (rijschoolhouder) bij hem kwam en 
zei: ”zaterdagmorgen, na het melken, kom 
ik bij je met de lesauto en moet je toch eens 
proberen of  autorijden echt niets voor jou is.” 
Nou, dat was het dus wel. Het beviel Jan prima, 
hij slaagde voor zijn tweede examen en hij rijdt 
nu op z’n vierennegentigste nog steeds als de 
beste. Met snelwegen heeft hij niets, Jan rijdt 
het liefst overal ‘binnendoor’ want dan zie je 
veel meer. Maar hij houdt wel van opschieten, 
want als er iemand voor hem rijdt met 70 waar 
je 80, mag zegt hij: ”hè, wat een knooierds die 
jonge leu kunt ok nig mer rie’n!” Een TomTom 
heeft hij niet nodig want hij weet, mede door 
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zijn werk bij het Waterschap overal de weg. 
Echte hobby’s heeft Jan niet, maar hij was zo-
als hij zelf  zegt een ‘Toesker-keerl’ (handelaar). 
Dat mocht hij heel graag doen vroeger. Naar 
de veemarkt en koeien kopen door middel 
van ouderwets handje klap, maar nog mooier 
vond hij ‘toesker’n’ met oude trekkers. Zag hij 
er ergens onderweg bij een boer een trekker 
staan dan ging hij er op af  en vroeg dan: is die 
trekker te koop? Als dat zo was dan had hij in 
korte tijd de handel rond. Zo had hij soms een 
aantal trekkers staan, die hij dan weer verkocht. 
Verstand van sleutelen aan die dingen had hij 
niet maar dat was een kwestie van vertrouwen. 
Met het geheugen van Jan is nog steeds niks, 
zegt ook de zoon van Jan. Johan: “Als ik met 
pa ergens heen ga, of  het nu naar Hengelo, 
Delden of  Goor is, hij wil altijd via de bin-
nenwegen dan weet hij overal de weg en hij 
kent meestal wel iemand. Geregeld hoor je 
dan: kijk daar heb ik eens een trekker gekocht 
of  daar een paard of  daar kreeg ik vaak kof-
fie.” Ja Jan’s geheugen is goed getraind want 
hij weet telefoonnummers en zelfs mobiele 
nummers nog steeds allemaal zo uit z’n hoofd!  

Kuiern 
Praten doet Jan graag en veel, zo zei hij la-
chend: “Ja wat kuier’n betreft har’k wa pastoor 
kön’n wön’n!” Hij houd van gezelligheid, vindt 
het prachtig als de kinderen, kleinkinderen of  
buren op de koffie komen. Ook met de mensen 
van de Thuiszorg of  de Zonnebloem maakt hij 
graag een praatje. We zijn natuurlijk benieuwd 
of  Jan wel eens Carnaval heeft gevierd. “Toen 
de kinderen klein waren gingen we altijd al naar 
de optocht kijken en dat doe ik nog elk jaar. 
Dat vind ik prachtig met de hele familie bij  
elkaar. Ik geloof  dat mijn vrouw en ik ook wel 
een keer naar een Gala-avond zijn geweest, 
maar sinds mijn vrouw elf  jaar geleden helaas 
is overleden vind ik uitgaan sowieso niet meer 
zo mooi. Samen deden we dat meer, maar al-
leen… we waren bijna 47 jaar getrouwd! Maar 
toch  verveel ik me nooit. Ik kan nog goed lo-
pen, fietsen durf  ik niet meer, maar dat hoeft 
ook niet want ik heb mijn rijbewijs weer voor 
een paar jaar gekregen. Ik kijk wel graag TV, 
vooral zangkoren mag ik graag zien en horen.” 

Jan Loohuis, 
een man 

die houdt 
van eerlijkheid en 

bescheidenheid. 

Bedankt!
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Leeftijd: 16 jaar
Klas: 5 HAVO 
Talent: voetbal

Luuk Geelen



Albergse topsporters
Sven Kramer, Inge de Bruijn, Arjen Robben en Max 
Verstappen: allemaal topsporters van Hollandse 
bodem. En daar zijn we trots op, mega trots! Maar 
talent is dichterbij dan je denkt, want hier in ons 
mooie Albergen gaan veel talenten schuil. Een 
viertal toppers mochten wij interviewen. Nu nog 
zonder afspraak via hun secretaresse en zonder 
beveiliging, maar voor hoe lang nog? Ze zijn na-
melijk aardig op weg om de wereld te veroveren 
met hun kwaliteiten. 

Oké, laten we niet te hard van stapel lopen, want 
voordat het zover is moet er nog wel het één 
en ander gebeuren. Luuk, Fleur, Bent en Andres 
vertellen ons wat meer over de ambities die ze 
hebben, hoe ze zijn begonnen en wat ze nu doen. 
Wijzelf stonden er versteld van hoe ieder van hen 
vol passie en gedrevenheid onze vragen beant-
woordde. Gaaf om te zien én mee te maken.  

Hoe het begon
Als 6-jarig ventje was Luuk al te vinden op de vel-
den bij De Tukkers. Uiteindelijk heeft hij vijf jaar 
lang in de zwart-wit kleuren van De Tukkers ge-
speeld, daarna werd hij opgepikt door de eredi-
visieclub in Enschede. “In de E-jeugd ben ik ge-
scout door FC Twente. Toen was ik 10 jaar oud. Ik 
heb toen een tijd ‘stage gelopen’ bij FC Twente en 
een aantal trainingen meegedaan. Aan de hand 
daarvan werd besloten of ik mocht blijven ja of 
nee.” En dat mocht. 

“Ik vond het vanaf het begin al super gaaf om me-
zelf te zien in een FC Twente-tenue, maar ook heel 
spannend!” Nu, 6 jaar later, speelt hij nog steeds 
bij FC Twente. Namelijk in de B1, een team met 
allemaal talenten uit het hele land, maar voorna-
melijk uit de regio Oost-Nederland. 

Topprestaties
“Ondanks dat ik als spits gescout ben, speel ik nu 
bij FC Twente als linksback of centrale verdedi-
ger. Ik train vier keer per week in Hengelo en op 
zaterdag spelen we competitiewedstrijden.” In de 
competitie spelen ze tegen de B1 teams van an-
dere grote clubs in Nederland zoals Ajax en PSV. 
Naast de competitie doet hij met zijn team regel-
matig mee aan toernooien. In de D-jeugd mocht 
Luuk voor vijf dagen naar Turkije, verder staan 
Duitsland en Denemarken ook al op de lijst.

Luuk gaat in Enschede naar een lootschool. Mede 
daardoor is school en voetbal nog goed te com-
bineren. “En het is natuurlijk ook heel gezellig, 
want mijn teamgenoten zitten in dezelfde klas.” 
Elke dag wordt Luuk door een taxibusje opge-
haald voor een nieuwe schooldag. Hij speelt in 
het Twente-tenue met nummer 4 of 5, nog niet 
met een eigen naam erop. “Dat komt later wel!”

Toekomstplannen
Later? “Ik wil echt wel doorgroeien naar het eer-
ste team van FC Twente, maar daar moeten we 
nog even geduld voor hebben.” Een groot voor-
beeld voor Luuk is Phillipp Lahm, een speler van 
Bayern Munchen. “Na het behalen van mijn havo-
diploma wil ik fysiotherapie gaan studeren, denk 
ik.” Uiteraard met een speciale topsportregeling. 
Een echte droom is toch wel Liverpool. “Waarom 
kan ik niet echt uitleggen, misschien door mijn 
liefde voor die club? Voor nu blijf ik lekker voet-
ballen bij FC Twente en hoop ik steeds hogerop 
te komen.”

Wij zien het wel zitten hoor Luuk! Wij wensen je 
heel veel succes met je verdere voetbalcarrière. 
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Leeftijd : 15,5 jaar oud, bijna 16
Klas: 4 jaar Kader Canisius 
Tubbergen.  
Talent: dansen
Stijl: old school hiphop

Andres Meijer



Hoe het begon
Het dansen is allemaal begonnen in Albergen 
bij Rodrigo Ferreira Neto, bekend van het Gala. 
Andres had al snel door dat hij dansen leuk vond. 
Toen dansen in Albergen niet meer mogelijk 
was, wist hij zijn plek te vinden bij Studio Sport 
in Tubbergen, gevolgd door Olympic Gym in 
Tubbergen. Nadat hij het dansen al aardig onder 
de knie begon te krijgen, zocht Andres meer 
uitdaging en die vond hij iets verder weg. Op 
dit moment danst hij in de wedstrijdgroep bij 
dansstudio X-Dance in Hengelo. Dit doet hij al 
sinds 2013. Inmiddels traint dit talent maar liefst 
3,5 uur in de week en daar komen de wedstrijden 
in het weekend nog bij! Knap hé? Om in de 
wedstrijdgroep te komen, moest Andres auditie 
doen. Als allereerste zat hij bij de groep! Op de 
vraag hoe oud hij eigenlijk was toen het allemaal 
begon, zegt hij: “Oei, dat is een goede vraag. Ik 
zou het zo niet weten, vanaf dat ik kon lopen zat 
het ritme er al lekker in!” Wij zien het al helemaal 
voor ons: peuter Andres lekker aan het swingen, 
jij ook?

Topprestaties
Andres danst in een groep van 15 man sterk, 
alhoewel... hij is eigenlijk de enige man, omringd 
door 14 vrouwen. “Niet verkeerd he?” voegt hij 
er lachend aan toe. De stijl die ze dansen is old 
school hiphop. “Een stijl waar je jezelf helemaal 
in kunt vinden en lekker relaxt op kunt dansen. 
Het is niet op die harde muziek en zo kan ieder 

een eigen dansstijl ontdekken binnen de hiphop.” 
Klinkt gaaf! En dat blijft het ook als hij vertelt over 
het EK in Duitsland en het WK in Schotland! “Na 
2 jaar keihard oefenen meteen als derde eindigen 
op het EK en dan vervolgens ook nog mogen 
deelnemen aan het WK? Dat hadden we echt niet 
verwacht, we wilden slechts ervaring opdoen!”

De groep heeft een hechte band en er wordt veel 
met elkaar gelachen. Maar niet teveel want er moet 
ook getraind worden. Een training overslaan zit er 
niet in. En mocht je er toch een missen, dan wordt 
er verwacht dat je thuis alles inhaalt. “Ik dans elke 
dag! Met school is het goed te combineren. Ik 
maak gewoon tijd om te dansen.”

Toekomstplannen
“Ook al dans ik elke dag, ik zou het nog wel 
vaker willen doen. Daarom wil ik graag na mijn 
examenjaar naar de Dansacademie in Utrecht.” 
Ook hier moet hij auditie doen. Als we vragen of 
hij ook van de beroemde Lucia Marthas les zou 
willen krijgen, krijgt hij glinsterende ogen. “Ja heel 
erg graag! Maar ik wil wel breed opgeleid zijn. Stel 
dat het dan niks wordt met dansen, wil ik ook nog 
wat anders kunnen doen.” Slim zeg. Bijna aan het 
eind van het interview vertelt Andres nog iets wat 
ons echt raakt: “Het is niet alleen dansen wat ik 
doe, het is het gevoel dat ik erbij heb.” 

Andres, prachtig! Heel veel succes met je 
danscarrière.  
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Leeftijd : 17 jaar
Klas: John Cruyff College 
in Groningen
Talent: voetbal

Fleur Kokhuis



Hoe het begon
“Het is voor mij allemaal begonnen bij de D-jeugd 
van De Tukkers. Ik speelde toen in de D1 tussen 
de jongens. Wat ik niet wist, is dat ik destijds al in 
de gaten werd gehouden door allemaal scouts.” 
Niet snel daarna mocht Fleur meedoen aan een 
‘selectiedag’ voor voetballers onder de 14 jaar. 
Daar kwam ze steeds een ronde verder. Niet lang 
daarna werden de ouders van Fleur gebeld door 
de opleiding. Fleur mocht deel uit gaan maken van 
de jeugdopleiding van FC Twente. “Samen met 
mama, papa en Huub Oude Avenhuis gingen we 
naar Enschede en daar hoorde ik hoe dat allemaal 
in z’n werk zou gaan. Ik moest toen in Enschede 
naar school en trainde elke dag.” Uiteindelijk 
heeft Fleur daar drie jaar lang in een team voor 
jeugd onder de 16 gespeeld en één jaar in Jong 
FC Twente Vrouwen.   

Topprestaties
“In de categorie onder de 16 zijn we kampioen 
geworden en het jaar daarna ook met Jong FC 
Twente Vrouwen. Het kampioen worden met 
onder de 16 was wel heel bijzonder, want we waren 
een meisjesteam in een jongenscompetitie. Daar 
zijn we ongeslagen kampioen geworden.” Toen 
er sprake was van grote financiële problemen bij 
FC Twente en de jeugdopleiding voor vrouwen 
daar stop werd gezet, heeft Fleur haar overstap 
gemaakt naar SC Heerenveen. Daar speelt 
ze als centrale verdediger in het eerste team 
van de dames. Met dat team speelt Fleur in de 
Nederlandse Eredivisie. 

“Op dit moment woon ik in Heerenveen, maar 
ga ik in Groningen naar school. Daar worden we 
opgehaald door andere spelers om te trainen. 
Elke dag. Ik maak lange dagen en ben meestal 
pas rond een uur of acht terug in Heerenveen.” De 
competitiewedstrijden zijn op vrijdagavond. Na de 
wedstrijd gaat Fleur met haar ouders die komen 
kijken mee naar huis om het weekend in Twente 
door te brengen. “Zonder mijn familie en vrienden 
was ik nooit zover gekomen. Ik wil ze bedanken 
voor alle steun, ook al zie ik ze niet zoveel omdat 
ik druk ben met het voetbal. Gelukkig hebben ze 
daar alle begrip voor en dat doet mij heel goed.”

Toekomstplannen
“Amerika is mijn doel. Daar is het vrouwenvoetbal 
nog groter dan het mannenvoetbal in Europa. Ik 
heb al wel contacten in Amerika, maar voorlopig 
staat het nog niet op de planning. In Amerika is 
het allemaal nog professioneler, daar wordt ook 
harder en vaker getraind. Als ik een stap hogerop 
kan, ga ik dat zeker doen. Naar Heerenveen 
was al een hele stap voor mij. Het Nederlandse 
vrouwenelftal? Dat vind ik nog lastig in te 
schatten. Ik ben nog jong en de dames voor mij 
zijn ook heel sterk. Ik hoop dat die kans ooit voor 
mij komt.”

Wij vinden het allemaal maar knap, 17 jaar oud 
en dan een contract in het dames Eredivisieteam 
van SC Heerenveen! Wij wensen Fleur heel veel 
succes met haar verdere voetbalcarrière. 
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Naam: Bent Viscaal 
Leeftijd: 17 jaar
Klas: Noordik Almelo, 5 havo 
Talent: racen 
Klasse: voorheen karten, 
hopelijk in de toekomst Formule 4

Bent Viscaal



Hoe het begon
“Ik was 5 jaar oud toen ik voor het eerst in een 
babykart ging zitten. Die had ik gekregen van mijn 
ouders. Meteen liep het helemaal uit de hand.” 
Gelijk na de eerste zin van het interview begint 
Bent al te stralen. Compleet in de ban van zijn 
sport. Zo mag je het wel noemen, het is een totaal 
uit de hand gelopen hobby. “Na een tijdje kocht 
ik een grote kart en al snel heb ik meegedaan aan 
de Nederlandse Kampioenschappen. De eerste 
keer werd ik vierde!”
 
Wij vinden het allemaal maar knap, zo’n klein 
ventje in zo’n snelle kart. Speciaal voor het 
racen gaat Bent naar de lootschool Het Noordik 
in Almelo. Daar krijg je als topsporter speciaal 
verlof. “De weekenden bestaan uit racen door 
heel Europa, waardoor ik niet veel tijd heb voor 
school, gelukkig kan ik het nu combineren door 
toetsen eerder of later te maken.” Dat is ook 
wel nodig als we horen dat hij onder andere in 
Frankrijk, Spanje, Portugal, Zweden, Duitsland en 
België racet. 

Wereldprestaties 
“Nadat ik een klasse hoger ging racen, heb ik 2 
jaar lang helemaal niks gepresteerd, maar vorig 
jaar in dezelfde klasse werd ik Duits kampioen!” 
De hoogst haalbare prijs in de nationale 
categorie mag Bent op zijn naam schrijven. “In 
de seniorklasse ben ik zesde geworden in het 
Europees Kampioenschap. 

Dat was wel een beetje balen aangezien ik de hele 
tijd derde stond maar door pech drie plaatsen naar 
beneden schoof.” Voordat het interview begon, 
hoorden we al dat Bent richting de autosport 
wil. Trots laat hij een foto zien van zichzelf in een 
Formule 4-auto. In eerste instantie dachten we 
dat het een foto van het internet was om ons te 
laten zien hoe een formule 4-auto eruitzag. Maar 
dit was hij zelf! Waanzinnig! “Toen ik er voor het 
eerst in zat, vond ik het wel spannend. Je zit 
helemaal vast in de auto. In het eerste rondje 
belandde ik dan ook met 225 km per uur in de 
grindbak”, vertelt Bent lachend. Wij vinden dit 
nogal angstaanjagende snelheden. Wat hard zeg! 

Toekomst
“Ik durf nog niet te zeggen hoe het allemaal gaat 
in de toekomst, ik hoop dat ik opgepikt word 
door scouts en dan door kan stromen naar de 
Formule 1. Dat is echt mijn grote droom!” Na 
zijn examenjaar weet Bent ook nog niet wat hij 
gaat doen. “Misschien naar Eindhoven of ik blijf 
gewoon ergens in de buurt, ik heb écht nog geen 
idee.” Ondertussen is Bent al druk bezig met het 
binnenslepen van zijn autorijbewijs. Peace of cake 
als je al vanaf je 5e aan het racen bent, toch? 

Een uit de hand gelopen hobby werd een sport, 
super gaaf Bent! Onwijs veel succes de komende 
races en wie weet zien we je over een paar jaar 
naast Max Verstappen op het podium staan!



Een zondagmiddag in het najaar van 2016. Ik heb een afspraak met twee 
hele belangrijke inwoners van Bokk’nlaand:  de Prins en Prinses van Ka-
does. Net als ik, komt de Prinses bijna te laat. De Prins zit bij binnenkomst 
wat verveeld te gapen, maar beiden gaan er eens goed voor zitten. Ook hun 
ouders schuiven aan voor een nadere kennismaking met de hoogheden 
van Kadoes: Prins Guus en Prinses Lisse.

Uitverkorenen
Deze Prins en Prinses luisteren respectievelijk naar de achternamen Geu-
ke en Stroot. Guus, is de enige zoon van Peter en Ankie, waar zijn zussen 
Nina en Kristy het gezin aan De Venmoat compleet maken. Lisse lag in 
de wieg bij Bastian en Nicole en is een zus van Lucca Stroot. Beide hoog-
heden  zitten in groep 8A bij meester Remco. Naar zeggen van dit duo 
zitten ze in de feestklas. Geen wonder dus dat zij de uitverkorenen zijn om 
de Carnavalsvierders van Kadoes te vertegenwoordigen. Dat dit zo is, was 
zeker geen vooraf uitgemaakte zaak

Spanning
Uit beide groepen acht mocht een Prins en een Prinses gekozen worden. 
Dat gebeurde begin november. Guus en Lisse vonden dit erg spannend. 
Voordat het -eindelijk- de elfde van de elfde, was is er flink op de nagels 
gebeten en werden de nachten korter en niet omdat ze toen al voorop in 
de polonaise gingen. Op die langverwachte vrijdag verzamelde iedereen 
zich in de zaal op school. De spanning werd nóg verder opgevoerd….eerst 
werd de Raad van Elf bekend gemaakt, daar zat dit vrolijke duo niet bij, 
maar kort daarna werden Guus en Lisse het podium op geroepen. Lisse 
had stiekem al wel verwacht dat ze Prinses zou worden. ‘Ik had al aan ieder-
een gevraagd op wie ze gestemd hadden en er deden niet zoveel meisjes 
mee.’ Guus daarentegen ging er niet vanuit. Er hadden zich twee jongens 
opgegeven en dit was tot het laatste moment spannend. Op de vraag waar-
om zij denken dat ze zijn gekozen, blijft het lang stil. ‘Geen idee’, antwoor-
den ze beiden. Nicole vult aan: ‘Lisse staat midden in de groep, ze kan met 
iedereen goed overweg en ze blijft rustig.’ Peter zegt hierop: ‘Dit is bij Guus 
hetzelfde, hij vindt iedereen aardig en is heel behulpzaam.’ Beide hooghe-
den knikken instemmend. De Prins en Prinses zijn ook actieve mensen. 
Zo zijn de hobby’s  van Guus gamen, voetballen en keepen.  Lisse is graag 
bij Jong Nederland, houdt van volleyballen en zingen bij het kinderkoor.

Something blUe
Bij Carnaval horen tradities. Guus en Lisse staan niet alleen op de wagen bij 
de Grote Carnavalsoptocht, maar ze gaan ook voorop in de kinderoptocht 
en de optocht van school. Ze mogen ook naar het Gala op zondag. Lisse 
zegt: ‘We mogen dan niet onze eigen kleren aan, we moeten in de speci-
ale kleding van onze school.’ Dat slaat een bruggetje naar het item kleding  



want dit jaar krijgt Kadoes nieuwe kleding voor de hoogheden en de Raad 
van Elf. Hoe die eruit komt te zien is op het moment van het interview nog 
niet bekend, maar Guus en Lisse vinden het nu al harstikke leuk. Wat ze al 
wel verklapt, is dat de staf een andere kleur krijgt. Als Lisse mocht kiezen 
hoe de nieuwe kleding er uit moet komen te zien, zou ze weer voor rood 
en paars kiezen, dezelfde kleuren als de oude kleding. Guus zegt: ‘Ik vind 
iets met blauw wel mooi.’

tegengaS
Bij een Schoolprins en –prinses hoort natuurlijk ook een lijfspreuk. Wan-
neer ik vraag of deze lijfspreuk al bekend is, kijken Guus en Lisse elkaar 
vragend aan. Dan schiet Lisse ineens iets te binnen. ‘Nikki (dochter van 
Prins Herald I Degger) zei er laatst wel een bij Jong Nederland. Met Lisse 
en Guus, wil je tijdens het Carnaval niet naar huus.’ Iedereen aan tafel was 
het er meteen mee eens dat dit dé lijfspreuk zou moeten zijn. Over de pro-
clamatie hebben de hoogheden nog niet nagedacht. ‘Een procla-wat?’ zeg-
gen ze beiden. Na een korte uitleg roept Lisse meteen enthousiast: ‘Een 
zwembad in school!’ Er wordt door Guus aan toegevoegd dat ze de pro-
clamatie graag samen met hun klasgenoten willen maken. Met recht een 
schoolvoorbeeld van hoogheden die tussen hun gevolg staan! Het roept 
de vraag op hoe het voelt om aan de macht te staan. Guus antwoordt: ‘Het 
voelt gewoon normaal.’ Lisse reageert ‘Je voelt het niet als macht.’ Op de 
vraag of ze zich belangrijker voelen dan voorheen zeggen ze beiden ui-
terst nuchter: ‘Neu.’ De ouders geven nu toch wat tegengas. Zij zijn het er 
over eens dat hun kinderen wel  belangrijker zijn. ‘Ze zijn de baas over het 
Schoolcarnaval en ze moeten het goede voorbeeld geven aan de anderen’, 
klinkt het bijna in koor.

Wat mooi
Wat betekent Carnaval eigenlijk voor onze jongste hoogheden? Voor 
Guus betekent het feesten. Lisse vult aan met: ‘Verkleden en gek doen.’ 
Lisse loopt elk jaar in de optocht mee om geld op te halen voor Jong Ne-
derland. Guus kijkt altijd langs de kant met zijn vrienden. Hij heeft ook 
al eens in de Raad van Elf gezeten dus hij weet al een beetje wat hem te 
wachten staat. Hun eigen Raad van Elf vinden ze leuk. Ze moeten zichzelf 
nog wel eerst bewijzen, is de conclusie. Op mijn vraag of ze ook later Prins 
en Hofdame van de Alberger Bökke willen worden zegt Lisse direct ‘Jawel,  
maar ik heb geen idee waarom. Lijkt me wel leuk.’ Guus valt zijn prinses 
bij: ‘Voor mij dezelfde reden.’

Tot slot misschien wel de belangrijkste vraag naar de goede eigenschappen 
die dit duo met Carnaval van pas komen.  Lisse antwoordt: ‘Ik ben feeste-
lijk en vrolijk.’ Guus denkt wat langer na maar antwoordt dan: ‘Ik heb veel 
fantasie en ik ben sociaal.’ De ouders antwoorden: ‘Ze willen samen iets 
moois neerzetten en dat is het meest belangrijkst.
U heeft het kunnen lezen: Kadoes mag zich gelukkig prijzen met zulke 
sociale, bescheiden hoogheden aan het roer die ook nog eens dol zijn op 
feesten. Het kan niet anders dan dat dit duo garant staat voor een mooi 
Carnavalsseizoen. Dat ‘mooi’ zal niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk 
zijn in de fonkelnieuwe outfit. Lisse en Guus, we willen nog lang niet naar 
huus! 
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...basis voor de toekomst!

info@timmerfabriekhilberink.nl

Apotheek Albergen

Hoofdstraat 51

7665 AN Albergen



kleurplaat

Alberger Bökke 2017

Lever deze kleurplaat in vóór woendag 8 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 via: www.albergerbokke.nl

Naam:

Adres:

Groep:



Een herfstachtige dag in oktober. Met de groots mogelijke 
fantasie nog geen spatje Carnavalssfeer te bekennen in 
Bokk’nlaand. Locatie: erve Rikmanspoel aan de Kanaal-
weg. De setting: buiten veel spelende kinderen, binnen 
twee lange tafels. Aan de ene tafel zitten de vrouwen aan 
de thee, aan de andere de mannen aan het bier. Op elke 
tafel ligt een groot vel papier met daarop ‘ideeën 2017’. 
Aan de muur hangen tekeningen van Minions. Het geheel 
heeft iets surrealistisch….is dit de setting die inmiddels 
al meerdere jaren garant staat voor een flink aandeel in 
het deelnemersveld van de optocht? Tijd voor een nadere 
verkenning. 

Een groep die staat
Al snel wordt duidelijk dat ik ben aangeschoven bij een 
bijzondere groep mensen, die elkaar tot voor enkele jaren 
geleden slechts oppervlakkig kenden. Dat zij, inmiddels 
vier jaar geleden gezamenlijk deelnamen aan de optocht 
als grote groep kabouters, heeft van dat oppervlakkige 

niets overgelaten. Hier staat een groep die….staat! Tij-
dens hun vuurdoop in 2014 sleepten ze direct de eerste 
prijs in de categorie kinderwagens in de wacht. Dat suc-
ces kreeg een mooi vervolg in 2015, het jaar waarin ze 
meededen met een wagen met vliegtuigjes. Goed voor 
de eerste prijs in de Albergse categorie. Vorig jaar waren 
ze de Minions en liepen ze ook mee in Geesteren en Har-
brinkhoek. In Geesteren vielen de Minions in de prijzen in 
de categorie van de kleine wagens.

In den beginne…
Uit het niets naar een succesvolle combinatie. Dat doet 
de vraag rijzen hoe het begon. Welnu, in den beginne, te 
weten anno 2014 was er Joost Brookhuis. Joost beloofde 
zijn zoons aan de vooravond van Carnaval om samen met 
hen een Carnavalswagen te bouwen. Beide zoons moch-
ten vijf vriendjes uitnodigen om mee te helpen met bou-
wen en mee te lopen in de optocht. Daarvoor deelden ze 
op school briefjes uit en die briefjes werden ook door de 

Kids in de 
spotlights
De jongste wagenbouwers van Albergen



ouders gelezen. Deze ouders vonden het wel wat sneu 
voor Joost dat hij in zijn eentje met al deze kinderen aan 
de slag moest. Zo druppelden één voor één ouders met 
hun kinderen binnen om te helpen. Het resultaat: veertien 
volwassenen en negentien kinderen in de leeftijd van 4 
tot 13 jaar. 

Lucky seven
Als gezegd zijn we een aantal jaren verder. Inmiddels zijn 
deze zeven gezinnen haast onafscheidelijk. We hebben 
het hier over Stijn en Thies Brookhuis, borelingen van 
Joost en Nicole; Wes en Dex Rikmanspoel, met hun 
ouders Remco en Manon; Lieke, Dennis en Ruben Rik-
manspoel, de blagen van Marcel en Mirjam; Michel en Olin 
ten Velde en hun kuikens Mees, Roos en Morris; Juliët, 
Stijn en Maurit Borgerink, met pa en ma Ralf en Wendy; 
Gilbert en Ellen Leemhuis en hun koters Luc, Evy en Gijs 
en last but not least Daan, Joep en Madé Reekers, kroost 
van Marco en Carmen. Deze combinatie staat voor meer 
dan Carnavalsoptochtenvermaak, it’s the Lucky Seven!

Tot in de puntjes
Het eerste jaar begon deze groep pas na oud en nieuw 
aan het bouwen van de wagen. Destijds waren er twaalf 
kinderen in de groep. Een ervaring rijker, startte de bouw 
ten behoeve van het tweede jaar al in december. Alle 
broers, zusjes en ouders zijn vanaf dat moment ook on-
derdeel van deze groep gaan uitmaken. Het derde jaar 
startte men in november, opnieuw een maand eerder om 
maar vooral tot in de puntjes voorbereid aan de start van 
de optocht te kunnen verschijnen. U voelt hem vast al 
wel aankomen…..dit jaar  begon de voorbereiding al begin  
november. Reden? De niet aflatende drang naar een per-
fect geheel met de optocht en verbetering van eerdere 
edities. Inmiddels belangrijker dan die reden is de enorme 
gezelligheid rondom het bouwen. Kopjes thee en pijpjes 
bier leiden niet alleen tot sfeer, maar ook tot briljante 
ideeën. Hoewel…..avonden brainstormen kan niets als 
uitkomst hebben, maar ach…gezellig was het! 

Nasi en gehaktballen
Wanneer na al die avonden brainstormen en wat dies meer 
zij, het idee eindelijk concreet is, neemt het hele gezel-
schap op zaterdagmiddag intrek in de schuur van Marcel 
en Mirjam Rikmanspoel. Dit gaat elke zaterdag door, net 
zolang totdat de wagen af is. De taakverdeling wordt niet 
aan het toeval overgelaten. De mannen doen het grove 
werk, de vrouwen het fijne, de kinderen ontfermen zich 
over het papier-maché en het schilderen; de oma’s naaien 
vakkundig de pakken. Ook aan de inwendige mens wordt 
gedacht. Ten Velde zorgt voor kip en de dames voor soep, 
nasi en gehaktballen. Een gevulde maag werkt immers net 
wat plezieriger. 

Gezamenlijke pot
We hebben hier geen groep die ondoordacht te werk 
gaat, integendeel. Ook achter de financiën zit een visie. 
Zo wordt er niet zo maar van alles gekocht, maar komen 
veel van de spullen die gebruikt worden uit de zeven schu-
ren van de families. Wat niet binnen de Lucky Seven voor 
handen is, wordt aangeschaft en die kosten worden uit 
de gezamenlijke pot betaald. Het is de groep ook elk jaar 
nog gelukt om de wagen te verkopen en zo inkomsten te 
genereren. De kabouters verhuisden zo naar Tubbergen, 
de vliegtuigen vlogen uit naar naar Heerde en de Minions 
zijn lekker feest gaan vieren tijdens het afgelopen Pink-
sterweekend in de buurt van Neede. De opbrengst van de 
verkoop wordt meteen weer geïnvesteerd in het nieuwe 
project. Af en toe zit er ook een wat minder succesvolle 
aankoop bij. Zo komt de gloednieuw aangeschafte mu-
ziekinstallatie niet boven de andere wagens uit.

Teambuilding
Als een sprookje ontstond deze groep. Ouders die el-
kaar in eerste instantie vaag kenden, zijn nu een heuse 
vriendengroep geworden. Een goede vriendschap heeft 
smeerolie nodig en wat is daarvoor beter geschikt dan 
een borrel? Bij wijze van teambuilding werden de Oktober-
festen in Stuttgart aangedaan. Het credo “voor herhaling 
vatbaar” is inmiddels in feiten omgezet. De zomerse bar-
becue prijkt ook steevast op de jaarkalender. Om dit alles 
in goede banen te leiden kan anno 2017 een What’sApp 
groep natuurlijk niet ontbreken. Het begon met de kinde-
ren. Dat is nog steeds de verbindende factor. De groep 
komt dan ook vaak met alle kinderen samen. Hierbij gaat 
er een kamergrote voorraadkast open, helemaal vol met 
snoep en chips, bedoeld om de meest harde werkers 
van het gezelschap, de kinderen, opnieuw van energie te 
voorzien. Niet alleen in die kast genoeg ingrediënten om 
nog lang en gelukkig te leven. Deze Lucky Seven bruist 
van vriendschap en Carnavaleske inspiratie!
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Leuk idee
voor volgend jaar?
Je wilt schrijven 
voor het 
BB? 
Je bent goed 
thuis in de NL taal?
Meld je aan. 
Bij het BB kunnen 
we altijd 
handjes
gebruiken. 
Mail  
marga@foto-visschedijk.nl
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KinderCarnaval
26 februari

2017
KinderCarnaval
26 februari

2017
Op zondagmiddag 26 februari is er natuurlijk de kinderoptocht.
De optocht vertrekt om 14.30 uur vanaf basisschool Kadoes.
Na die tijd kunnen de kinderen Carnaval vieren bij Morshuis 
vanaf 15.00 tot 17.00 uur. Alle kinderen die deelnemen aan de 
kinderoptocht ontvangen een medaille. Voor de mooist verklede 
persoon en de mooiste wagen of groep is er een leuke prijs.

De muziek wordt verzorgd door dj Bart en dj Sem. De kleurhoek 
en ballonnenhoek zijn er weer en voor de kleintjes is er een 
springkussen. Kortom, voor ieder wat wils!

In verband met de veiligheid mogen de kinderen zonder 
begeleiding van hun ouders de zaal NIET verlaten via de 
hoofdingang van Morshuis.

We gaan geen controle uitoefenen bij de Café-ingang. Hier 
kunnen de kinderen de zaal wel verlaten. De ouders zijn hiervoor 
zelf verantwoordelijk.

Kindercarnaval is weer glas-vrij en kindvriendelijk. Ouders die 
bij hun kinderen willen staan kunnen hun drankjes overschenken 
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. Men 
kan genieten van de  Carnavalssfeer en in één oogopslag het 
Kindercarnavalsfeest in de grote zaal aanschouwen.

De commissie Kindercarnaval.

KinderCarnaval
26 februari

2017
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KinderCarnaval
26 februari

2017
KinderCarnaval
26 februari

2017

Prijs: ¤ 3,- (per kind)
Opstellen optocht bij Kadoes 14.15 uur
Vertrek optocht bij Kadoes 14.30 uur

Feest bij Café Morshuis 15.00 tot 17.00 uur

KinderCarnaval
26 februari

2017
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Almeloseweg 113 7615 NA Harbrinkhoek | o546 - 62 99 62 | info@kampkuiper.nl | www.kampkuiper.nl

U een feest. 
Wij van de partij.

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

Bezoek onze site voor occassions

www.autoeerdman.nl



Het Carnavalsjaar is aangebroken en dat betekent dat 
het alweer een jaar geleden is dat ik gestart ben als 
voorzitter van JCV De Bokk’n Hörnkes. Ik heb in het 
afgelopen jaar enorm veel geleerd. In het begin heb 
ik wel eens gedacht: ‘Waar ben ik aan begonnen?’, 
maar inmiddels heb ik mijn draai gevonden en vind 
ik het bijzonder leuk! Hierbij moet ik vermelden 
dat mijn voorzitterschap niets voorstelt zonder het 
bestuur. Samen proberen wij het organisatorisch op 
een zo goed mogelijke manier te laten verlopen. Als 
vereniging werken we samen en worden we steeds 
professioneler en daar ben ik trots op! 

We zijn de Carnavalsperiode goed begonnen door in 
november met z’n allen een avond naar het Mystiek Theater 
in Enschede te gaan. Aangezien we dit jaar de kerngroep 
uitgebreid hebben met zes nieuwe leden, leek het ons een 
goede gelegenheid om elkaar wat beter te leren kennen. 
Geweldig dat een groep die vooraf zo verschillend lijkt, het 
zo leuk en gezellig met elkaar kan hebben. 

Dit jaar bouwen we een nieuwe wagen. Inmiddels worden 
al enkele maanden vele uren besteed aan de wagenbouw, 
wat ook dit jaar gebeurt bij de hal van Theo Sonder. Ik 
vind het geweldig om te zien welke capaciteiten iedereen 
heeft en dat iedereen individueel een mooie aanvulling is 
binnen onze kerngroep. Door de goede samenwerking, het 
vakmanschap en de gezelligheid worden we een hechte 
groep met als eindresultaat een geweldige wagen.

Daarnaast proberen wij elk jaar als vereniging de jeugd 
uit Albergen te betrekken. We organiseren voor de jeugd 
stapavonden en andere leuke activiteiten. Ook zorgen 
wij ervoor dat alle jeugd uit Albergen het jeugdgala kan 
bezoeken. Deze evenementen maken we bekend via onze 
Facebookpagina, dus houd deze zeker in de gaten!

Ik sluit af met de uitspraak die ik regelmatig gebruik: 
‘Maak je niet te druk, want dat doe ik namelijk ook niet. 
Lach, leef en geniet!’

Ik wens iedereen namens onze vereniging een fantastisch, 
geweldig en bruisend Carnavalsjaar toe! 

Alaaf! Alaaf! Alaaf!
Bart Klaassen
Voorzitter JVC De Bokk’n Hörnkes 

‘Lach, leef 
en geniet!’
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Pedicure  salon
Ellen Harink

- reumatische voet
- diabetische voet

+

tel: 06 251 261 45
Steenkampsweg 12a

7665 RA Albergen
ellenharink@outlook.com

www.pedicuresalonellen.nl

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

Albergen



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

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



ProclamatieProclamatie

Lijfspreuk
Ojt nu wil of niet?! 

Ne goein polka dut altied.

Ik prins Chris de Eerste
Hoog hertog van de bokknhornkes
Groot hertog van de Weer
Sun van Richard en Karin
Fanatiek polka liefhebber bij de 
zender distel
En tevens elektro boer bie Selo

Samen met mien Sik Coen
Landgraaf van de Oude Schoolstraat
Sun van Jos en Annete
Net zo gek van de polka als mij 
bij de zender Distel
En deurenbouwer bij Albo

Ten 1ste
Daw hopt dat de fietsenstalling met de 
Paaspop weer goed zal gaan, want met de 
helden van de fietsenvelden is er nog geen 
enkele fiets blijven staan 

Ten 2e
Dat de kamereu weer ne mooin auto majt 
regelen dit 3e jaar, astebleef geen Astra 
want den zit zo weer in elkaar

Ten 3e
Dit joar geen hofdames veur deze prins en 
sik, want wij hebt zonder dat gezeur 
alleen maar meer schik

Ten 4e
Dat de raad van 11 weer mag zorgen voor 
een goede bottelier, want wij hebt geen zin 
in dat geslep met dat bier

Ten 5e
De dj weet het vast nog niet, mer een 
goein polka dut altied

Ten 6e
Theo Sonder is veur oons de grote held, 
dat we weer ne neje waag majt bouwen 
wordt zeer op prijs gesteld, 

Ten 7e 
Dit joar weekendje weg stoel door het 
raam, hoop dat het deze carnaval beter zal 
gaan

Ten 8e 
Dat de politie bij de Distel eens een keer 
de mast loat stoan, want we hebt dr al 
genoeg zien goan

Ten 9e
Dat de kamereu bij de Sjikkebokke eens een 
keer in de prijzen vallen, want bijna elke 
prijsuitslag is nog tegen gevallen

Ten 10e 
Sportn is veur oons niet wat, met de 
Carnaval woj a meu zat. 

Ten 11e 
We hebt dus geen hofdame vant joar, dus 
griept oons aw zat bint astebleeft bie het 
hoar! 

Wilt oe het volgende vertellen
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ProclamatieProclamatie

“Alles goed, zolang ze 
maar geen Opel Astra 
als hofauto regelen.”

Lijfspreuk
Ojt nu wil of niet?! 

Ne goein polka dut altied.
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’’Twee vrijgezellen 
        komen op hun 
pootjes terecht’’
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Hoop gloort
Het is begin december. Donald Trump mag zich de nieuwe presi-
dent van Amerika noemen, in Nederland zijn we erachter dat we 
nooit meer een zomer zonder EK willen en in Albergen nadert de 
deadline voor het Bokk’nblad. De hoogste tijd dus om op zoek te 
gaan naar de Jeugdprins en Sik voor het komende carnavalsjaar. 
Waar dit doorgaans geen gemakkelijk karwei is, werd dit jaar een 
uitzondering gemaakt. Niet zo gek ook met twee vrijgezellen. In de 
liefde wil het bij beide heren nog niet vlotten. “Dat hebben we be-
wust vermeden”, klinkt het in koor. De tijd leert ons dat uiteindelijk 
alles op zijn pootjes terecht komt, dus ook voor jullie gloort er hoop 
mannen. 

Druk, druk... 
Voor Chris is het maar goed ook dat er geen vrouwen in het spel 
zijn, de beste man heeft het druk genoeg. Na een basis te hebben 
gelegd op het Canisius in Almelo en Tubbergen besloot hij de op-
leiding elektrotechniek te volgen op het ROC van Twente. Sinds een 
jaar heeft hij een vast contract bij Selo in Oldenzaal, waar hij zich be-
moeit met de besturing en het automatiseren van verpakkingsma-
chines. Alsof dat allemaal nog niet genoeg is gaat hij ook nog drie 
avonden in de week naar Hengelo, om het programmeren onder 
de knie te krijgen. “Soms vraag ik mezelf ook wel eens af waar ik aan 
begonnen ben”, lacht Chris al krabbend achter het oor. 

De familie Van der Aa bestaat naast Chris uit Karin en Richard, broer-
tje Jord en zusje Michon. Met de smoes ‘computerproblemen’ werd 
Chris naar huize Lansink aan De Venmoat gelokt. Ondanks zijn ge-
ringe computerervaring ging er bij Chris nog geen lampje branden. 
Eenmaal binnen zag hij de ‘burgemeester’ van Albergen zitten met 
Bart Klaassen aan zijn zij. Voor Chris was de keuze voor Coen als Sik 
geen lastige. Voor het duo betekent dit jaar alweer de achtste jaar-
gang bij de Bokk’nhörnkes. ‘Ie wut ma eenmoal vroagt’ reageerde 
Coen op de uitnodiging van zijn Prins, terwijl ze lp’tjes stonden te 
bekijken.

Distel FM
Aan De Weer, waar Chris geboren en getogen is, werd de basis ge-
legd voor studio Distel FM.  En dat heeft de buurt geweten. Een klei-
ne zender en een grote pijp op het dak legde af en toe de complete 
telefoonverbinding van de buren plat. Door de grote belangstelling 
en de beperkte ruimte op de zolder van huize Van der Aa is Distel FM 
inmiddels uitgeweken naar de Zenderseweg, waar ze elke donder-
dagavond in de ether gaat met twee verticalen. Een favoriete plaat 
hebben ze niet, zolang het maar een polka is. En dat alles onder het 
motto: ‘Oj’t noe wilt of niet?! Ne goei’n polka dut altied’.

Evenals de Prins werkt ook Sik Coen zich dagelijks in het zweet. 
Waar hij dat voorheen deed bij interieursbedrijf Harmeling in Rijs-
sen, heeft hij het tegenwoordig iets dichter bij huis. Op vijftig meter 
afstand maakt hij zijn uren bij de deurenspecialist uit Albergen. Coen 
is 23 jaar, zoon van Annet en Jos en broertje van Roy en Marleen. 
Dat Coen zijn Prins te allen tijde half staat blijkt wel uit de tijd dat 
de heren nog regelmatig in Saasveld te vinden waren. Bij Bruins 
welteverstaan. Coen, die zich voor de gelegenheid laat inhuren als  
‘Anna’, wist moeder Van der Aa regelmatig in het ootje te nemen met 
sms’jes als: “Hé Chris, het was gezellig vorige week. Ga je vanavond 
weer naar Bruins? Dan drinken we er eentje”. Zo gezegd zo gedaan. 
Luttele minuten later stond  ‘Anna’ voor de deur. “Dat ma dat nooit 
deur hef had, dat is toch prachtig”, aldus Chris met een brede grijns.

’’Twee vrijgezellen 
        komen op hun 
pootjes terecht’’
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Mehmet
Dat Chris niet op zijn mondje is gevallen weet inmiddels zo’n beetje 
half Albergen. Als Mehmet de pizzaboer maakte hij twee jaar gele-
den op spectaculaire wijze zijn debuut op de bühne tijdens het gala. 
Hij kreeg daarmee zelfs de oude garde aan het lachen op donder-
dag. “Ik dacht bij mezelf: als dat lukt, moet het de rest van het gala 
ook wel lukken”, aldus Mehmet. Toch was hij er niet helemaal gerust 
op. “De eerste keer heb ik overwogen om me ziek te melden. Heel 
kort omschreven: het is kut als het begint en het is kut als het is afge-
lopen.” Vorig jaar maakte het Turks ouwehoeren plaats voor een act 
als parachutist. Tot zijn grote spijt slaat Chris dit jaar even over, om er 
volgend jaar weer een groot spektakel van te maken.

Opel Astra
Prins en Sik hebben veel in eigen hand dit jaar, maar over één ding 
zullen de oogjes nog verscheidene keren openspringen ’s nachts: 
de hofauto, gemaakt door de kameraden. Trauma’s hield Chris over 
aan het ongeluk met zijn gifgroene Opel Astra. In maart van dit jaar 
waren zijn oogjes even niet op de weg gericht, waardoor hij een 
Seat in de kont nam. Onder het motto ‘van je kameraden moet je 
het hebben ’ kreeg Chris door vrienden en bekenden een hart onder 
de riem gestoken. “Het was nog geen tien minuten gebeurd of ie-
dereen kwam langsrijden. Collega’s, kameraden, man of tien tegelijk. 
En ook nog uitgebreid zwaaien met elkaar. Klojo’s.” Nog geen week 
later stond er een nieuw exemplaar onder de carport. “Alles goed, 
zolang ze maar geen Opel Astra als hofauto regelen.”

Gekken van de fietsenrekken
Niet opletten tijdens het verdelen van de taken voor Paaspop is 
geen handig gegeven. Daar zijn beide heren achter gekomen. Pas 
toen de afdankertjes voorbij kwamen schrokken ze wakker. Sinds-
dien maken ze als ‘de gekken van de fietsenrekken’ jaarlijks faam 
tijdens Paaspop. Overenthousiast begonnen ze twee jaar geleden 
aan hun nieuwe functie. Met in beide handen een gereedschapskist 
en duizend OK-stickers nemen ze Arends jaarlijks werk uit handen. 
Bandje plakken, lampje verwisselen of ketting herstellen, niks is te 
gek voor de gekken van de fietsrekken. Het vervelende van alles: ze 
beginnen er plezier in te krijgen. En ze bint a zo drok…



Heren, heel veel 
plezier en 
succes dit jaar!

Heren, heel veel 
plezier en 
succes dit jaar!

Heren, heel veel 
plezier en 
succes dit jaar!
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Galvaniseren als specialisme
Galvano Hengelo is een middelgroot gespecialiseerd 
galvaniseerbedrijf en werkt B2B voor een zeer brede 
en stabiele klantenkring die in nagenoeg alle 
marktsegmenten actief is. Galvaniseren doen wij
met een breed assortiment chemische- en 
galvanische processen waarbij kwaliteit, snelheid en 
betrouwbaarheid onze kernwaarden zijn.  

verzilveren  –  vertinnen  –  verzinknikkelen  –  vertinnikkelen – 
chemisch vernikkelen/vergulden – passiveren aluminium/RVS.

www.galvanohengelo.nl

 
PARTY-SERVICE 

CATERING 
VERHUUR 

 
 

Marcel Tijhuis 
ALBERGEN 

 

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 
Tel: 0546 442321 Mob. 06 25332367 

 

www.partyservicetijhuis.nl 
 

 

 
 

Auto & motorrijschool 

Guido Lansink 

Albergen 
Hoofdstraat 48 

Voor info bel of mail 

0622237306 

 
www.rijschoolguidolansink.nl 

info@rijschool-guidolansink.nl 
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VAN GRote 
sNeLLe Auto’s naar een Fiat Panda, maar 
bovenal: genieten van een 
kort maar krachtig 
CARNAVALsJAAR

In gesprek met Kevin, Jurian en Marieke;



Op een mooie, koele avond begin oktober 
om tien voor acht stap ik op mijn fiets rich-
ting erve Stroot. Met een oostenwind in 
mijn rug verloopt de fietstocht van Alber-
gen Oost naar Albergen West zeer voor-
spoedig. Klokslag acht uur parkeer ik mijn 
fiets voor de grote schuur aan de Looweg. 
Binnen wordt flink gesleuteld aan verschil-
lende auto’s. Ter voorbereiding op het in-
terview met de aftredend Prins en Sik van 
de Bokk’n Hörnkes lees ik altijd het inter-
view in het Bokk´nblad van afgelopen jaar: 
“Waar is vlak na hun opkomst over gespro-
ken?” Uit de toenmalige tekst heb ik twee 
dingen geleerd. Ten eerste: zeer waar-
schijnlijk is Kevin te vinden in de schuur 
bij de verschillende auto’s en ten tweede: 
het zou wel eens mogelijk kunnen zijn dat 
het interview iets later begint, omdat de 
heren niet zo van de tijd zijn. Het laatste 
klopte. Na een vertraging van een half 
uur, zaten de heren er dan toch klaar voor. 
Hofdame Marieke was helaas verhinderd. 

Nadat Kevin uitgebreid had verteld over 
zijn wagenpark, was het eerste onder-
werp van het interview natuurlijk dui-
delijk: de hofauto. Tijdens het interview 
staat de hofauto achter de schuur in het 
bos, wachtend op een beslissing over zijn 
ongewisse toekomst. Maar hoe kwamen 
de kameraden er eigenlijk op om een Fiat 
Panda als hofauto te kiezen? Kevin en Ju-
rian hebben het altijd over grote en snelle 
auto’s. Een V8 of V12, het kan allemaal 
niet groot en snel genoeg. Ze hebben 
dan ook het vermoeden dat de kamera-
den voor een Fiat Panda hebben gekozen 
om de heren ook eens in een wat minder 
snelle en flitsende auto te laten rijden.  

Kort nadat de hofauto zijn eerste offici-
ele ritje erop had zitten werd er al een 
stoel op het dak gemonteerd. Deze was 
niet alleen voor de sier, maar had ook een 
functie. De hofhouding was namelijk tij-
delijk uitgebreid met een vierde (en vijf-
de) persoon. Kevin had woord gehouden 
door Jurian te begeleiden, op één voor-
waarde: er moesten wel mooie vrouwen 
in de buurt zijn. Dit ging op een gegeven 
moment zo voortvarend, dat Jurian, om 
maar even in de termen van auto´s te 
blijven, even wat gas terug moest nemen. 

Om daadwerkelijk de beschikking te krij-
gen over de hofauto hebben Kevin en 
Jurian meerdere opdrachten moeten vol-
tooien tijdens een flinke kroegentocht. 
De hele avond waren de heren geboeid. 
Kevin verkleed als politieagent en Jurian 
als boef. Er moesten onder andere Bh’s 
en telefoonnummers van mooie vrou-

wen verzameld worden. Uiteraard moes-
ten de heren ook samen naar de wc, wat 
erg gezellig en functioneel kan zijn….
Aan het eind van de avond waren de 
broers de handboeien wel zat. Zelf 
hebben ze met twee flinke stenen de 
boeien verwijderd, om daarna weer 
van de vrijheid te kunnen genieten. 

Doordat de heren in elk café meteen een 
shotje en een biertje achterover moesten 
slaan, was een kater de volgende dag een 
logisch gevolg. Dit was zeker niet de enige 
kater tijdens regeringsjaar van Prins Kevin 
en Sik Jurian, maar wat wel blijkt: oefening 
baart kunst. Hoe verder het seizoen vor-
derde, hoe beter de heren de drank kon-
den verdragen. Ook de kater de volgende 
ochtend werd steeds minder voelbaar.

Last van het welbekende ‘zwarte gat’ heb-
ben Kevin en Jurian totaal niet gehad. Twee 
dagen na het einde van het Carnavalssei-
zoen zat Jurian alweer in de auto richting 
Oostenrijk voor een week wintersport met 
de kameraden. Kevin kon helaas niet mee. 
Zijn enkel, gebroken tijdens een Carnavals-
weekend, liet dit helaas nog niet toe. Kevin 
is wel weer meteen aan het werk gegaan, 
wellicht bleef het zwarte gat hierdoor uit. 

Veel had het niet gescheeld of de identi-
teit van Kevin en Jurian als hofhouding 
van de Bokk’n Hörnkes was al voortijdig 
bekend geworden. Toen Kevin op bezoek 
was bij Walter Lansink ging ineens de bel. 
Omdat drie dorstige leden van de Bok-
k’n Hörnkes aan de deur stonden, moest 
Kevin vluchten naar de garage. Deze drie 
leden wilden bij Walter uiteraard graag 
naar binnen om een biertje te drinken 
(wat in de garage staat). Gelukkig heeft 
Walter ze er van kunnen overtuigen dat 
hij toch echt weg moest. Hetzelfde over-
kwam Jurian bij Walter toen Gerard Men-
sink, alias ‘Mopjesgait’, aan de deur stond. 
Ook Gerard begon over het drinken van 
een borrel. Walter heeft ook Gerard vak-
kundig geweigerd. Ja, als aankomend 
Prins en Sik is een bezoek aan Walter Lan-
sink, welbekend nachtburgemeester van 
Albergen, nu eenmaal niet ongevaarlijk. 

Een hoogtepunt in hun regeringsjaar kun-
nen Kevin en Jurian eigenlijk niet noemen. 
Van de opkomst tot de Gala’s en van de 
optochten tot elk feestje, ze hebben flink 
genoten. Het eieren bakken voor de oud-
Prinsen van de Bokk’n Hörnkes wordt nog 
speciaal even genoemd. De meest rare 
wensen voor wat betreft je ei, komen 
hier naar voren (bijvoorbeeld een gebak-
ken ei met shoarma). Gelukkig konden de 

heren aan de meeste eisen wel voldoen. 
Dat dit feestje nogal laat werd, was de 
volgende ochtend wel te merken. Er werd 
al trillend koffie gedronken met de lera-
ren van Kadoes voor het schoolcarnaval. 
Naast de vele hoogtepunten beleefde de 
hofhouding, net als iedere andere inwo-
ner van Albergen, echter ook een triest 
dieptepunt. Het plotselinge overlijden 
van Duncan Ensink heeft Kevin, Jurian 
en Marieke erg aangegrepen. Dat tijdens 
hun regeringsjaar zoiets ergs zou kunnen 
gebeuren, was nooit in de verste verte 
ook maar in hun gedachten opgekomen. 
Carnaval is dan ook ineens even niet zo 
belangrijk meer. Echter geven ze ook aan 
dat wel blijkt dat Carnaval meer is dan 
alleen een feest: in de hechte groep van 
iedereen bij het Carnaval blijkt dat ieder-
een voor elkaar klaar staat, wat ze in zo’n 
periode wel als heel belangrijk ervaren. 

De samenwerking met de hofhouding van 
de Alberger Bökke en de overige hofhou-
dingen uit de gemeente Tubbergen, verliep 
erg soepel. Zelfs toen Kevin, Jurian en Ma-
rieke te laat waren voor het maken van de 
gemeentelijke foto met alle hofhoudingen 
van de gemeente, werd er niet moeilijk ge-
daan. Om in het sleuteldorp Geesteren te 
komen, werd iedereen opgehaald met de 
bus. Toen bleek dat het drietal nog niet bij 
Morshuis was om opgehaald te worden, 
zijn alle reeds opgehaalde hofhoudingen 
maar even bij Morshuis naar binnen ge-
gaan om rustig te wachten op de hofhou-
ding van de Bokk’n Hörnkes. Op belangrijke 
mensen wordt natuurlijk altijd gewacht!

Tips voor de aankomende hofhouding 
hebben Kevin en Jurian zeker. Het be-
langrijkste is om er flink van te genieten, 
want voor je het weet is het alweer voor-
bij. Maar blijf ook gewoon jezelf en blijf 
lekker normaal, doe vooral wat voor jezelf 
goed voelt. Met uitgaan willen ineens heel 
veel mensen je kennen. Dit is niet altijd 
fijn, maar biedt uiteraard ook mooie kan-
sen wanneer je toch op zoek bent naar 
(tijdelijke) uitbreiding van de hofhouding…
Als laatste willen Kevin, Jurian en Marieke 
de nieuwe Prins, Sik en eventuele hofda-
mes van de Bokk’n Hörnkes heel veel plezier 
en succes wensen het aankomende jaar! 

op belangrijke  
mensen wordt 

natuurlijk  
altijd gewacht!
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Ootmarsumseweg 173 - Albergen - 0546-441968

Melle Schepers & Rob Bijen | Zandhuisweg 37, Albergen | 085 06 53 440 



T  06-51887366  | E  stephanie.nijkamp@thetravelclub.nl  | W  www.thetravelclub.nl/stephanienijkamp

uw persoonlijke reisadviseur

The Travel

elke bestemming, ieder budget

Stephanie Nijkamp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 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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E
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E
N

Eenhuisstraat 10, 7665 PZ  Albergen

Tel.: 0546-442766  Fax: 0546-442565

www.theosonder.nl



even voorstellen:
mijn naam is Rick Zwijnenberg en ik ben 23 jaar oud. 
Sinds twee jaar ben ik voorzitter van Carnavalsvereniging 
De Sjikke Bökke. Op dit moment zijn wij een groeiende 
wagenbouwvereniging waarbij veel jeugd betrokken is. 
ik vind het geweldig om te zien hoe snel iedereen elkaar 
leert kennen en dat er in korte tijd veel geleerd wordt om-
trent de techniek en het schilderen. ik hoop dat De Sjikke 
Bökke over tien jaar nog steeds een vereniging is met de 
gezelligheid van nu, waarin jong en oud zich vermaakt. 

pROOSt! 
Op een prachtig, schitterend 
en geslaagd Carnavalsjaar! 

CARNAVALsVeReNIGING 
De sJIKKe BöKKe
2016-2017



De Sjikke Bökke
1000 en 1 nachten

Jongste Sjikke Bökke lid

Kleurwedstrijd basisschool 

Wagenbouw is zwaar

club van 50
Wagenbouw

Voor jong & oud plezier 

Carnaval Albergen: 

Klassieke Muziek 
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“Thuiscrèche ‘t Mösdieke” 
Een unieke locatie!

a Morsdijk 3, 7665 VG Albergen  t (0546) 44 13 73  
e r.zegger@hetnet.nl  i www.thuiscreche.nl

tegelzetbedrijf
Rietmeijer & Voss

Productie Bekleden
Reparatie  Montage

Erik de Bruijne
Tel. 06 - 39 56 33 74

info@depolyesterspecialist.nl
www.depolyesterspecialist.nl

Azelosestraat 62
7621 BB  Borne
074 - 349 03 02



- 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



Werk 
aan de 
winkel



jCV de bokk’n Hörnkes. Een begrip dat niet meer weg te 
denken is uit het albergse Carnavalsbeeld. Ze vertolken 
jaarlijks een hilarisch optreden tijdens het gala, 
organiseren het hele jaar verschillende activiteiten en 
zijn ook elk jaar te bewonderen tijdens verschillende 
optochten in de buurt. 

Op weg naar wat nieuws
Dit jaar gaat er echter wat veranderen in dat bekende 
beeld. JCV de Bokk’n Hörnkes bouwt namelijk een 
compleet nieuwe wagen. Waar begin je met zo’n groot 
project en hoe pak je dat precies aan? Steffi Dashorst, 
Jasper Lubbers, Wessel Haarhuis en Maarten Pouwels van 
de kerngroep wagenbouw nemen ons mee in de wondere 
wereld van het bouwen van een Carnavalswagen. Eén 
van de belangrijkste onderdelen is het bedenken van 
een thema. Hier is het hele project dan ook mee gestart. 
Na een gezellige avond, de nodige ideeën en met 
behulp van een beetje bier en wijn, bleef er aan het eind 
maar één thema over: JCV de Bokk’n Hörnkes on tour!  
Het idee lag er, maar nu moest het nog uitgewerkt 
worden in een visueel ontwerp. De groep schakelde de 
hulp in van Jorien Kleissen. Zij heeft het idee middels 
een tekening op papier weten te zetten. JCV de Bokk’n 
Hörnkes on tour was geboren!

De bouw
Het ontwerp op papier is helaas niet genoeg. Het moet op 
de wagen komen die er nu nog precies zo uitziet als vorig 
jaar. Dus... werk aan de winkel. Vanuit de winterstalling 
in Reutum werd de wagen ondergebracht bij de familie 
Klaassen, waar deze compleet werd gestript. Het enige 
dat overbleef was de stalen constructie van de wagen en 
de wc. De wc? Ja, deze is verstopt in de wagen. Volgens 
Steffi is dit toilet alleen te gebruiken voor mannen. 

Nu kon de wagen weer opnieuw opgebouwd worden. 
Ook dit jaar kan JCV de Bokk’n Hörnkes weer terecht 
in de garage van Theo Sonder. Hier kan warm en droog 
gebouwd, geklust en geschilderd worden. Er worden 
verschillende onderdelen gemaakt. Zo zaagt de groep 
bokken uit piepschuim die allemaal worden beschilderd 
als één thema van een bepaald land en wordt de gehele 
wagen beplakt met verschillende materialen om straks 
weer en wind te doorstaan. Als eerste komt er een 
laag betonstaalmat op. Daarop worden alle vormen 
bevestigd. Deze wordt vervolgens weer bedekt met vele 
meters kippengaas en omdat kippengaas natuurlijk niet 
mooi te beschilderen is, moeten er ook nog drie lagen 
papier-maché op! We moeten er dan even bij vermelden 
dat deze drie lagen telkens moeten drogen voordat 
er verder gewerkt kan worden. Nadat dit hele proces 
is doorlopen, wordt het geheel met drie lagen verf 
beschilderd. Gelukkig helpt Jorien Kleissen ook hier een 
handje mee. Als laatste komen er twee lagen lak over de 
hele wagen voor de mooie afwerking. Je begrijpt: een 
grote klus!

Hoeveel tijd ze denken  nodig te hebben voor het  
bouwen van de wagen? Alle tijd! Voor de leden van 
JCV de Bokk’n Hörnkes is het sociale leven verleden 
tijd. Even wordt het idee van een ploegendienst nog 
geopperd, maar daar komt de kerngroep snel op terug. 
Gemiddeld zijn er zeven mensen per avond bezig aan de 
wagen en dat is echt wel nodig. 

Gaat het ze lukken om de wagen op tijd af te krijgen en 
ben je ook benieuwd geworden naar het eindresultaat? 
Kom dan op zondag 19 februari naar de optocht in 
Albergen, want daar is de nieuwe wagen voor het eerst 
te bewonderen!

JCV de Bokk’n 
       Hörnkes
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Molendijk 43
7665 VA  Albergen
Tel.: 0546 - 441917
Fax 0546 - 441917

Mob. 0653 - 192894

   A A N N E M E R S B E D R I J F

www.combibouw-almelo.n l

Verbouw, Renovat ie , N ieuwbouw en Onderhoud

T. 0546 - 86 29 22    o f    06 - 55 36 81 10
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Verbouw, Renovat ie , N ieuwbouw en Onderhoud

T. 0546 - 86 29 22    o f    06 - 55 36 81 10

   A A N N E M E R S B E D R I J F

www.combibouw-almelo.n l

Verbouw, Renovat ie , N ieuwbouw en Onderhoud

T. 0546 - 86 29 22    o f    06 - 55 36 81 10

t. 0546 - 86 29 22 of 06 - 55 36 81 10
Verbouw, Renovatie

Nieuwbouw en Onderhoud





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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PRINS WIM
sik richard

Hofdames
Carina en KarinBacking vocals: Prins Polka Piet & Sik Single Stopel


