Voorwoord

Redactie
Noblesse oblige
Het is weer gelukt! Voor u ligt de jaarlijkse stijlgids van Albergen, uw
trendy magazine voor een geslaagd carnaval, het glamourtijdschrift en
roddelblad in één. Echte onderzoeksjournalistiek vermengt zich hier
moeiteloos met riooljournalistiek, met als resultaat het Bokk’nblad:
enig en ongekend in Nederland en dus volstrekt uniek.
Hoe komt zoiets tot stand? Nou, er is een redactie, die denkt na, die
komt met ideeën, die stapt op de fiets en jakkert door Albergen voor
artikelen, ronkende reportages en interessante interviews. Daarnaast
heb je de commerciële afdeling, die onze gewaardeerde middenstand
benadert om toch vooral het blad op te luisteren met advertenties. En
dan heb je een cohort aan andere medewerkers, zoals correctoren,
mensen die het blad vormgeven en uiteindelijk een drukker.
Het lijkt simpel maar elk jaar is het weer een opgave van jewelste.
Toch doen de redacteuren en al die andere medewerkers het graag. En
trouwens: zou het carnaval echt kunnen losbarsten zonder het Bokk’nblad? Wij denken het antwoord wel te weten: nee dus!

Net als onze vaste rubrieken, zoals Belinda, die weer vragen beantwoordt van twijfelende jongelieden uit Albergen.

In dit nummer treft u weer verrassende artikelen, geestige verhalen en
leuke interviews aan, onder meer met Hoogheden van jong tot oud.
Nieuwe Hoogheden natuurlijk, die alles nog te wachten staat, maar
ook ex-Hoogheden, die hun functie reeds hebben neergelegd. Terugkijken op een succesvol jaar. Is er iets mooiers?
En dan zijn er die gesprekken met bekende en minder bekende dorpsgenoten, altijd weer leuk om te lezen.

Driewerf Alaaf

Niets ontsnapt aan de aandacht van de redactie. En met de opvallende
vormgeving en spetterende fotografie, is er weer een uniek magazine
geproduceerd. Zoals elk jaar zeggen we weer: ‘wij hebben het graag
gedaan.’ Bovendien, zoals de Fransman zegt: Noblesse oblige. Adel
verplicht. We kunnen niet anders dan dit niveau handhaven. Ook in
de toekomst.
Voor nu leggen de we de pen en papier even terzijde. We gaan carnaval vieren. En daarna: op naar de volgende editie!
Veel leesplezier, fantastisch carnaval en een driewerf Alaaf!
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Van de voorzitter:
Afgelopen jaar was het een hectisch jaar. Hadden we binnen onze
vereniging afgelopen jaar een aantal zaken aangepast of veranderd,
stonden er al weer een paar andere dingen te gebeuren.
Zo werd het podium voor de Gala’s geheel aangepast en wordt dit
jaar de Engelenbak onderhanden genomen. Ook dit jaar zetten we
TV Oost in om onze optocht te promoten. Dit kan alleen door ondersteuning van onze supersponsoren en cosponsoren.
We konden het afgelopen jaar zien dat deze opzet z’n vruchten had
afgeworpen. Niet alleen vanuit de nabije omgeving kwamen mensen
naar onze optocht. De hele regio wist Albergen te vinden.
Maar wat te denken van onze Hofhouding van het afgelopen jaar.

Prins Sjef en Sik Arjan met hun lieftallige Hofdames Estrild en Lilian
wisten als geen andere de titel als de Sleutelprins van de gemeente
Tubbergen waardig en met grote hoogheid te bekleden. Daar waar
deze hoogheden meenden ons als Sleuteldorp te moeten vertegenwoordigen, waren ze prominent aanwezig. We zijn als vereniging
dan ook blij met zo’n vierspan.
Maar we gaan er van uit dat onze nieuwe hoogheden, Prins Hugo 1,
Sik Wim met hun Hofdames Belinda en Carina ook hun mannetje
zullen staan. Wij als vereniging wensen hen dan ook alle succes toe.
Binnen het bestuur heeft dit jaar een bestuurswisseling plaats gevonden. Benno Oude Nijhuis en Marga Visschedijk hebben afscheid
genomen van het bestuur. Benno, die vanuit de Raad van Elf zitting
had in het bestuur, is opgevolgd door Jarith van der Hoef. Lilian van
de Bunt, Hofdame van onze Sik Arjan, heeft ook zitting genomen
in het bestuur. Marga vond het tijd om eens even uit te blazen. Ze
was twaalf jaar in het bestuur werkzaam. Afgelopen twee jaren was
ze samen met Nancy ten Brummelhuis druk doende om de statuten
op orde te brengen. Een hele klus. Nadat de dames de statuten in
grote lijnen met de notaris hadden bewerkt, kregen ze ondersteuning van een commissie vanuit de vereniging om alles af te werken.
Echt klasse en voor het hele team dank voor de inzet!
Overigens wordt in de komende jaren het huishoudelijk reglement
aangepakt.
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Naast deze belangrijke zaken hebben we met elkaar toch ook nog
tijd om eens goed feest te vieren. Het maakt dan ook niet uit of
je neus voorzien is van een carnavalsneus of niet, maar dat die de
goede kant op staat om feest te vieren. Om maar te denken aan de
Gala’s met hun afterparty’s, optocht, Kindercarnaval maar zeker niet
te vergeten het Narrenbal. De Bokk’n Hörnkes geven dan een goed
voorbeeld. Deze op zich zelf staande vereniging werkt en bespreekt
tal van punten met de Alberger Bökke. Maar ook andersom hebben
we soms de jeugd keihard nodig.
De Bokk’n Hörnkes hebben dit jaar een Prins en Sik, die zowel kameraden bij deze vereniging hebben, maar ook bij de Sjikke Bökke.
Het is gebruikelijk dat de kameraden de Jeugdprins en Sik een hofauto leveren. Hele klus dacht menigeen buiten die kameradengroep.
Niets daarvan, samen zullen ze ervoor zorgen dat er een gepaste
hofauto zal komen.
Dat is carnaval met elkaar en voor elkaar.
Bij menigeen borrelt het Bokk’nbloed al weer en ik denk dat u na
het lezen van dit Bokk’nblad zin krijgt in carnaval. En dat is een
goed teken, want dan mogen wij als vereniging u op één van onze
activiteiten verwelkomen. Tot dan.
Groet’n en een driewerf Alaaf,
Gérard Wagemans

Rust.

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

weten waar IT om draait.
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Elkaar
niet
beconcurerren
Beste carnavalsvrienden,
Als mij in juni al gevraagd wordt om een bijdrage te leveren
aan uw carnavalsblad dan gaat me dat echt niet lukken….
maar inmiddels is de wintertijd ingetreden, zijn de avonden
beduidend langer, ben ik al bezig met Sint-Nicolaasgedichten
en dus ook met carnaval. Het afgelopen jaar was een prima
carnavalsjaar met een hoog niveau aan Gala’s, optochten en
andere evenementen. Het lijkt alsof de beweging tegengesteld
is aan die in het zuiden van het land waar het steeds moeilijker
wordt om de kwaliteit te handhaven. In mijn directe omgeving
is er al een aantal mensen bezig met het voorbereiden van
verschillende sketches, liederen en grappen. Dat belooft veel
goeds. Ieder jaar komen er activiteiten bij en wordt er hard gewerkt aan kwaliteitsverbetering. Dat dit in sommige gevallen
zal leiden tot concurrentie is een bijverschijnsel dat moeilijk
is te voorkomen. Door alle verenigingen is mij verzekerd dat
het zeker niet de intentie is om elkaar op genoemde vlakken te
beconcurreren. Integendeel. Alle verenigingen zullen nu en in
de toekomst in de gelegenheid moeten zijn om uitbundig carnaval te kunnen vieren. Gezien de activiteiten die nu al worden
voorbereid gaat dat ook zeker lukken. Ik hoop u dan ook op
een van de Gala-avonden te kunnen ontmoeten en hoop dat
wij er samen weer in slagen een buitengewoon goed en fijn
carnaval te vieren.

M.K.M. Stegers
Burgemeester
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Prins Hugo I en Sik Wim
Ik, Hugo de Eerste, zön van Els Johan en Vronie van
Petiek
Derde generatie keuk’nbreuder bie oons an ’n
Ticheldiek
Ooit met Belinda Leushoes oet de stad an de haal
Woont wie noe met dree prachtige keender an ‘t
kanaal
Drok in de breuderie, langs de weg en op kantoor
Lid van ’t Sikkenfons, vanof ‘t allerearste joar
Ik, Sik Wim van Petiek, geboor’n op Almeloos grondgebied
Trouwd met Carina, van Meensen Beernd oet ’t Gesiet
Vanof dat moment bewoners van de Kapittelhoesstroat
Gezeagend met twee schiere meakens, woar wie
greuts op goat
Oold onderwiezer en noe bie SOWECO detacheringsconsulent
Bie de Tukkers secretaris van het Albeergse voetbaltalent
Kundigt oe an met ‘n dreewerf ALAAF…

1
2
3
4
5

Ten earste
Oawer de crisis en de Mexicaanse griep hebt wie noe
wa genog heurd
In oons regeringsjoar wödt doar dus nig oawer zeurd
Ten tweede
Prins en Sik nuchter as ’n kalf en ok nog ’t zölfde
Freese blood
Met hulp van oonze vlotte hofdames, komt dat vast
nog wa good
Ten dearde
Ok leu met nen beperking kunt nog heel wat good
wark verzett’n
Belt oonzen Sik ma bie Soweco aj doar meer oawer
wilt wett’n
Ten vearde
In disse zwoare tied muj de eagn ondernemmers
veural nig vergett’n
Oonzen Prins kuj help’n deur zovöl meugelijk kip te
bliem ett’n
Ten viefde
Oons Hofkoor kwam joar in joar oet op ‘n steeds heuger plan
Noa dit joar goat ze as de Cameltoes, met nen eang
CD, vedan

6
7
8
9
10
11

Ten zesde
Het complex van de Tukkers is seens kort meer dan
chique
Zee hebt zölfs gin grös mear oet zoad, mear oet nen
fabriek
Ten zeumde
Veur de vekaantiespöll’n bint nen bult vriewilligers drok
in de weer
Doarmet bezorgt zee joarlijks honderden keender
enorm völ plezeer
Ten achtste
Het oetbrengn van ’t Bokk’nblad is ieder joar wier een
heel gedoo
Mer op ‘t lest ligt der steeds wier een bookwark van ’n
enorm hoog niveau
Ten neengde
Nen gala-aowend met alleen mer eang Albeergs talent
Steet joarlijks garant veur veer moal nen oetverkochte
tent
Ten tiende
Dankzij ’t wijze beleid van oonzen wethoolder en zien
road
Is der binn’nkort een eang schoolgebouw veur iedere
stroat
Ten elfde en leste
Met de gezoondheid van oonze keendr bint wie onmeunig begoan
Daorum wilt wie geern achter ‘Tubbergen voor Kika’
goan stoan
Ie kunt bie Morshoes veur vief euro een armbandje
koop’n
Wie hopt dat wie voort heel Albeerg’n doarmet zeet
loop’n
Wie eindigt met oonze liefsprök:

Aj lach’n wilt, muj
oezölf mangs kietel’n

handelsonderneming
oude breuil BV

Elke vrijdag op de minimarkt.

DEn DRIJVER
V I S H A N D E L

de e

nige

ech

te

Nieuwbouw
Verbouw
Onderhoud
Utiliteitsbouw

Heeft u onze website al eens bekeken?
www.wesselinkalbergen.nl

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

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

&weinig
woorden

Droge humor

Prins Hugo en Sik Wim leggen
hun eieren niet in een mandje

Prins Hugo & Sik Wim
En Belinda is net begonnen met een eigen bedrijf, die is ook druk
genoeg. Dus al met al, was er even twijfel. Aan de andere kant ben ik
al sinds jaar en dag lid van de Alberger Bökke. Ik vond daarom dat ik
niet voor deze eer kon bedanken, zeker niet nu de vereniging in een
moeilijke situatie verkeerde.
De laatste hobbel was Wim Potijk, maar die stond, zoals te verwachten viel, zijn bloedeigen neef ‘half’. Zegt: ‘Tja, wie A zegt, moet B zeggen, ook al was er destijds sprake van enige benevelde overmoed.
We gaan er voor!’

Vrouwen zijn praktischer

Vreemd

genoeg zijn er bij Belinda en Carina geen bedenkingen te bespeuren.
Kennelijk zijn vrouwen dan een stuk praktischer, zeker als het gaat
om oplossingen zoeken voor oppas en dat soort zaken. En Belinda,
die met haar interieuradviesbureau ‘Wonen doe je thuis’, genoeg werk
heeft, kan ook wel een weekje zonder stofjes, kleurtjes en frutseltjes. En wat betreft de eieren: dat gaat ook door. Overigens: hoeveel
vraagt u zich af? Nou, Hugo broedt er zo’n slordige 800.000 tot een
miljoen uit per week. Ja, u leest het goed: per week. Dagelijks zijn
er drie vrachtwagens onderweg, om al die kuikens bij de klanten te
bezorgen. En dat worden dan weer mestkuikens, die later in de pan
verdwijnen.
Over het bedrijf vertelt Hugo met de passie die bij een ondernemer
hoort: ‘Mijn opa is er mee begonnen. En weet je dat er in Albergen
Dit jaar liggen de spreuken voor onze nieuwe Prins bij wijze van spre-

rond 1900 wel twintig broederijen waren.

ken op straat. Een half ei is beter dan een lege dop. Van een kale kip

Daar was Albergen helemaal niet uniek in. Later is die concentratie

kun je geen veren plukken. Een ei hoort erbij. Een eitje met iemand te

begonnen en wij zijn nu één van de grotere bedrijven in de sector.’

pellen hebben. Hij brengt zijn eieren goed naar de markt.
Ach, eigenlijk allemaal te flauw. Waar het werkelijk om gaat is dat
de gezagsdragers die dit jaar het narrenvolk door de stormachtige
periode zullen loodsen bepaald geen eitjes zijn.
Een ontmoeting met Prins Hugo en Sik Wim en de hofdames. Hun
eigen dames wel te verstaan: Belinda en Carina.
Het had nog even een aantal jaren mogen duren, vindt Hugo Elshuis
in de genoeglijk ingerichte keuken van de woning naast de broederij.
De kinderen zijn immers nog klein en dat maakt het qua oppas allemaal wat lastig. Maar weigeren, nee, dat was geen optie. Althans, één
ding moest dan wel duidelijk zijn: Wim Potijk moest wel zijn Sik willen
worden. ‘Want dat had hij jaren geleden al eens tegen mij gezegd.
Op een feestje ergens met het nodige bier op: als jij Prins wordt, word
ik jouw Sik.’ Toen Hugo Wim dan ook het eervolle voorstel deed, kon
Wim, die toevallig ook een volle neef is, niet weigeren.
Maar even een stap terug. Het is weer zo’n bizar carnavalsjaar. Met
een opkomst die u en wij, op het moment van schrijven, nog niet
hebben gezien. Lastig is dat, maar niet onoverkomelijk. Het is eerder
gebeurd en de Alberger Bökke zijn immers doordouwers, dus die weten er altijd wel weer een draai aan te geven. Het liefst op feestelijke
wijze. En daarom meldde Huub Brand, lid van een geheimzinnig genootschap, zich plotseling met het verzoek een babbeltje te maken.
Hugo: ‘Niks geen babbeltje: het was al snel duidelijk dat het ging om
de Prins. Nou ja, wat ik al zei: ik had de kinderen liever groter gehad.
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Mijn vader nam het bedrijf van mijn opa over en na hem ben ik dus
de derde in de rij. In eerste instantie was dat helemaal niet de bedoeling. Ik wilde automonteur worden en volgde daar ook de nodige
opleidingen voor. Op een gegeven moment begon ik te twijfelen. Ik
vond sleutelen prachtig, maar ik zag mezelf niet dag in dag uit als
automonteur werken. Uiteindelijk zag ik toch meer brood in het voortzetten van de broederij. Van het sleutelen heb ik nu maar mijn hobby
gemaakt. In de schuur staat mijn allereerste auto, een BMW, die ik
jaren geleden terug heb kunnen kopen. Die knap ik nu vanaf de carrosserie weer op. Voor mij een ideale uitlaatklep.
Waar Hugo ondernemer pur sang is, heeft zijn Sik Wim een andere
achtergrond, namelijk het onderwijs. Jarenlang stond hij voor de klas
om de jeugd niet alleen normen en waarden, maar ook intellectuele
bagage mee te geven. Dat lukte prima, maar het ging hem steeds
meer tegenstaan, vertelt hij: ‘Voor de klas staan is prachtig, maar ik
ging me steeds meer ergeren aan het gedoe er omheen. De figuren
met de geitenwollen sokken en de schoudertassen, zoals ik ze maar
noem, krijgen steeds meer een voet tussen de deur. Zelf nooit krijt
aan de vingers gehad, maar wel even komen vertellen hoe wij ons
werk moeten doen. Boekenwijsheid schijnt zo langzamerhand meer
waarde te hebben dan jarenlange ervaring en een nuchter verstand.’
Dus ging hij zelf weer de schoolbanken in, om een carrièremove mogelijk te kunnen maken. Wim werkt nu als consulent bij de Soweco
en detacheert groepen mensen bij verschillende bedrijven en organisaties. ‘De Soweco is een maatschap voor de sociale werkvoorziening, waarin zes Twentse gemeenten participeren. Iedereen kent
wel de mensen die in de plantsoenen werken, maar dat is maar een
deel van het werk dat door Soweco gedaan wordt. De laatste jaren
proberen we steeds meer mensen onder te brengen in het reguliere
bedrijfsleven. In totaal detacheren wij nu al zo’n 500 medewerkers als
bijv. conciërge, parkeerbeheerder, postbode of chauffeur. Goed voor
de ontwikkeling van onze mensen en vaak ook erg aantrekkelijk voor
de bedrijven waar ze gedetacheerd zijn. Het mes snijdt dus aan twee
kanten.

prima. Maar op een podium een toespraak houden, tja. Wat dat betreft zijn Wim en ik hetzelfde: d’r komt geen woord uit…’
Overigens weet Hugo waar hij over praat als het gaat om het hoogste
ambt want in de grijze oudheid was hij de Sik van de illustere Prins
Frank –the Photographer- de Eerste. Een prachtige tijd, daar niet van.
‘Verschrikkelijk veel lol gehad. Maar het was ook wel erg veel. We

In de belangstelling Overigens is Wim geen

moesten overal naar toe, geen moment rust.’

nog net op Almeloos grondgebied. Tja, toch een andere hoek van

niet zo’n enorme prater te zijn. Dat valt overigens wel mee. Zijn Sik

geboren en getogen Bok. Het geboortehuis stond bij Maria-Parochie,
het land, nietwaar. ‘Maar vanaf de middelbare school had ik allemaal
vrienden uit Albergen. We gingen samen naar school, samen uit. Ik
was meer in Albergen dan thuis. Het was dan ook min of meer vanzelfsprekend dat ik hier ben gaan wonen. Alhoewel, vanzelfsprekend.
In die tijd kon je niet zomaar een huis in Albergen kopen. Als buitenstaander moest je dan een sociale binding met het dorp hebben. Ik
was in die tijd wel behoorlijk actief in het verenigingsleven van het
dorp, maar dat was nog geen garantie. Doordat ik Carina tegenkwam,
geboren en getogen in Albergen, was dat probleem in ieder geval

Vrouwelijke intuïtie Hugo zegt van zichzelf

Wim houdt zich, zo lijkt het, op de achtergrond, maar tussen de neven is toch ook deze avond duidelijk sprake van een zekere chemie.
Beiden hebben, het kan haast niet anders dan een DNA-kwestie zijn,
een zelfde soort humor. De een mompelt iets nauwelijks verstaanbaars en de ander schiet in de lach. En dat gaat dan heen en weer.
Dus humor is er wel.
Carnaval is er bij de eierbroeder met de papsleef ingegoten: ‘Vroeger
werd hier stetkesavond gevierd. Dit is hier een historische plek wat

opgelost.’

dat betreft. Mijn ouders, Els Johan en Vronie, Sjoerd Oude Monnikhof,

Enfin, weer terug naar het carnaval. Want zoals we al constateerden:

eerste Bokken. Mijn moeder zat ook in het Hofkoor. Ja, die hebben het

de belangstelling. Zet mij met de kameraden maar aan de stamtafel,

carnaval wel gevierd, kan ik je zeggen.’
Waarna een anekdote volgt over de wijze waarop het hele gezel-

Belinda & Carina

er waren wat bedenkingen. Hugo: ‘Weet je, ik sta niet zo graag in

Joop Goossen, Harry van der Aa, Bertus Bos: dat waren eigenlijk de

Prins Hugo & Sik Wim
schap in de dorpskern vrolijk twee auto’s in elkaar reed na een avondje carnavalvieren. Geen gewonden, wel lachen. En geen veldwachter
in de buurt. Kon toen nog….
Bij Wim lijkt het carnaval een stuk minder in het bloed te zitten. ‘Op
school zat ik wel altijd in de carnavalscommissie, maar echt vrolijk
werd ik niet als ik ’s morgens om half negen met de kinderen in een
polonaise liep. Verder schrijf ik al jaren voor het Bokk’nblad. De laatste
jaren interviewde ik daarvoor telkens de oud-Prins en zijn hofhouding
en hun verhalen waren altijd even enthousiast. Dat gold ook voor de
oudgedienden die vooraf de nodige twijfels hadden. Ik denk dat dit
voor Hugo en mij niet anders zal zijn.’
Zoals gezegd: waar de heren kennelijk nog moeten wennen aan het
idee –we zitten nog ergens in november 2009 en het is allemaal erg
vers- zijn Belinda en Carina al veel verder. Sterker nog: er wordt door
beiden al zeer nadrukkelijk nagedacht over de kleding en de manier
van opkomen. Carina, werkzaam bij babyspecialist Prenatal, wist dat
dit zou gebeuren: ‘Vrouwelijke intuïtie, denk ik. Ik kwam terug van een
dagje winkelen met de schoonzussen. Toen Wim zei: ‘Hugo heeft
gebeld, het is zover’, wist ik meteen wat hij bedoelde. Ik was er al
helemaal klaar voor.’

Jurk of broek?Voor de dames is het een uitgelezen moment om samen op stap te gaan. Want hoewel er dus fa-

miliebanden zijn, overlopen ze elkaar niet. Hugo: ‘Ik heb niets met
verplichte visites. Het moet allemaal spontaan zijn, vind ik.’
Dat op stap gaan van de dames gaat zich, zo laat het zich aanzien,
afspelen bij de Bijenkorf en Piet Zoomers in Enschede. Een jurk of
broek, het wordt allemaal nog besproken.
En dan volgt er ook nog een discussie over de opkomst. Jammer dat
we zelf niet in de zaal kunnen zijn, constateert Belinda, die geboren is
in Almelo. Toen Hugo Sik was, was zij nog niet nadrukkelijk in beeld
en dus is het voor haar een absolute primeur. En dat maakt ook dat
ze met een tamelijk onbevangen blik naar het gebeuren toeleeft. Onbevangenheid die vervolgens weer tot nieuwe ideeën leidt. Want als
de heren geen al te grote sprekers zijn, is er dan geen rol voor de Hofdames weggelegd, zo vragen Carina en Belinda zich af: ‘We kunnen
toch samen iets doen of wat zeggen. Je staat er ook met z’n vieren?’
Of dit staaltje emancipatoire dadendrang bepaalde tradities in het
carnaval gaat verbreken, zal de tijd leren. Echter, dat er veranderingen
komen, is wel zeker. Hugo: ‘Alleen de meeste veranderingen, die weten we zelf nog niet…’

En zo kuiert het nog even voort daar in huize Elshuis. Op een metertje
of honderd afstand liggen een kleine miljoen eieren, dus met het eier
bakk’n zal er wel geen gebrek zijn aan basismateriaal. Want ja, ook
dat moet allemaal nog gebeuren. Net als de opkomst en de hele
heisa. Een andere carnaval, een wat ander interview met een Prins,
Sik en Hofdames, die alles op dat moment nog te wachten staat. Eén
ding is duidelijk: het gaat ze vast en zeker lukken. De humor is er. En
ach, hebben we het niet vaker meegemaakt: een Prins en een Sik die
maar stug bleven volhouden geen prater te zijn of die liever niet in de
belangstelling wilden staan?
Uiteindelijk bleken ze allemaal prima uit de verf te komen en achteraf
werden ze op de schouders gedragen. Zo gaat dat in Albergen. En
wat Prins Hugo en Sik Wim betreft: die leggen hun eieren niet in één
mandje…

Goede doel 2010: Kika Over het goede doel kun-

nen we dit jaar kort zijn, zegt Prins Hugo: ‘Het is de stichting Kika,
Kinderen Kankervrij. Het behoeft eigenlijk heel weinig toelichting en
iedereen weet dat deze organisatie heel goed werk doet.’
KiKa werft fondsen, die ten goede komen aan de zeven kinderkankercentra in Nederland.
De stichting heeft als algemeen doel: het werven van fondsen voor
vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn en strijd, meer genezing en een
hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd.
Meer dan 95% van de bestaande fondsen richten zich op alle vormen
van kanker bij volwassenen. Kanker bij kinderen is veel zeldzamer
dan bij volwassenen. Gelukkig maar! Dit is tegelijkertijd een probleem
want hierdoor richten deze fondsen zich niet speciaal op kinderkanker. Vernieuwend onderzoek voor kinderkanker vereist een aanpak
die gericht is op specifieke genetische eigenschappen voor kinderkanker. KiKa vraagt voor dit onderzoek extra steun
Prins Hugo: ‘We hopen dat iedereen een bijdrage levert, zodat we een
flink bedrag aan het fonds kunnen schenken. Voor de prijs van een
paar biertjes koop je al zo’n armbandje, waarmee je een bijzonder
goed doel steunt. We hopen dan ook echt dat straks heel carnaval
vierend Albergen zo’n bandje draagt.
Overigens is zwemkampioene Inge de Bruijn ambassadrice van het
fonds. Of ze meedoet aan de traditionele zwempartij in Borne is nog
niet bekend….
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Bouwplannen ?

Kijk eens op de website van

BouwTeam Oost BV

Geld besparen? Betrek vroegtijdig de
aannemer bij uw bouwplannen !
Bouwen zonder meerwerk, het kan !
Traditionele kwaliteit voor een betaalbare prijs.
Niet tijdig onderhoud van uw woning
betekent extra kosten.
Bouwen moet leuk zijn, ook voor u als
opdrachtgever !
Advisering van Aanvang tot Zorgeloos
wonen.

BouwTeam Oost BV - Zenderseweg 75 - Albergen - T. 0546 - 44 24 69 - www.bouwteamoost.nl
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meerwaarde die je voelt
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074 - 250 15 15

074 - 242 64 50

@ info@vanmarle.nl
www.vanmarle.nl

Bezoekadres:

Postadres:

7556 PH Hengelo (Ov)

7550 AH Hengelo (Ov)

Pasmaatweg 20

Postbus 310

E

en nieuw initiatief, dat wel past in dit tijdsgewricht waarin kunst en cultuur alle aandacht krijgen en verdienen. En bovendien, ook nog eens een
uitstekende manier om her en der en waar nodig de
financiën te versterken. Een kunstveiling dus.
Elk jaar zal een Albergse kunstenaar een kunstwerk maken en geheel belangeloos aanbieden voor
het goede doel. Dit jaar valt Marieke Bekke de eer te
beurt, de aftrap voor deze hopelijk lange en positieve
traditie te doen. We stellen haar graag voor.

D

e van oorsprong in Harbrinkhoek geboren
Marieke is al vanaf de HAVO bezig met tekenen en
schilderen. De verf stroomt als het ware door haar
aderen en haar vingers zijn vaak bedekt met alle
kleuren van de regenboog. Marieke denkt in kleuren
en vormen en bij alles wat ze ziet of meemaakt krijgt
ze inspiratie, zegt zij: ‘elk schilderij is een experiment
en vaak deel van een groter geheel’.

Z

o heeft ze diverse series gemaakt. Haar inspiratie haalt ze vooral uit de natuur. Vlinders, koeien,
kippen, vissen, herten en vogels zijn door haar prachtig vertaald in kunstwerken. Maar ook kinderen en
huizen kan ze op het papier of doek kwijt.

N

a de HAVO is Marieke in Zwolle gaan studeren. Op de hogeschool Windesheim leerde ze voor
docent beeldende kunst en vormgeving. Ondanks dat
de grote stad haar veel mogelijkheden geeft tot exposeren, kiest ze er toch voor om in het mooie Albergen te blijven wonen. Want ondanks dat Marieke in
Harbrinkhoek geboren is voelt ze zich echt thuis bij
de Alberge Bökke. Ze heeft drie jaar boven onze Residentie gewoond en is deze maand, samen met haar
vriend Rob, in het nieuwe huis aan de Boekweitmolen
ingetrokken. Binnenkort zal haar atelier daar worden
ingericht. Op dit moment schildert en werkt ze nog bij
haar ouders.

H

et liefste werkt Marieke met een vrije
opdracht, maar een enkele keer schildert ze omdat
een klant een speciale wens heeft. Bekend zijn haar
kinderportretten met wit krijt. Naast het schilderen,
geeft Marieke les op het St. Canisius in Tubbergen als
docent tekenen.

K

enmerkend is dat zij veel inspiratie heeft
en veel produceert. Schilderijen van twee jaar geleden vindt ze al oud. Ze maakt op dit moment een duidelijke groei door. Haar werk is steeds volwassener
en duidelijker opgezet. Ze werkt vaak met verschillende materialen die ze in verschillende lagen opzet.
Al het werk is op internet terug te zien op:
www.mariekebekke.nl.

H

aar werk hangt in heel Nederland en
vooral in Amsterdam heeft ze goede contacten met
diverse galerieën. Regelmatig wordt er een prachtig
werk verkocht. Er zijn zelfs galerieën die haar bellen
om meer werk te maken. Het gaat dus goed met de
nog jonge Marieke.

H

et feest vieren is voor Marieke een belangrijke ontspanning. Ze heeft haar vriend Rob zelfs
ontmoet op de Volksfeesten en tijdens het carnaval
geniet ze volop. Ook de optochten in Geesteren en
Oldenzaal worden jaarlijks met de vriendengroep bezocht. En dat ze niet alleen voor de optocht gaat, dat
begrijpen we ook wel.

V

oor de veiling heeft Marieke een prachtig
kunstwerk van een koe gekozen. De koe hoort bij het
Twentse land en vooral bij Albergen. Gelukkig is er
nog altijd een aantal melkveebedrijven actief in en
rond ons dorp. Wie geniet er niet van de prachtige
koeien in de weilanden rondom ons mooie dorp. Er
heeft zelfs een Albergse koe voor model gestaan, niet
bij haar in het atelier, nee, zij is in het weiland gaan
schilderen.

U kunt bieden op dit kunstwerk via de website: www.albergerbokke.nl

Kika

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

A lmeloseweg 113, 7615 NA Harbrinkhoek - T. 0546-866920

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

www.jonglaan.nl

Dit jaar anders dan anders

Serieuzer tussen Arjan en Lilian

Het is eind november, normaal gesproken zouden Prins

We beginnen bij het begin. Sjef wordt gevraagd om dit jaar

Sjef en Sik Arjan plaats gemaakt hebben voor een nieuwe

Prins te zijn. ‘Ik wou het gewoon nog een keer meemaken.

prins. Dit jaar is het anders. Zoals iedereen weet is door

Nadat ik Sik was geweest is mij al eens gevraagd of ik in

omstandigheden het aftreden uitgesteld. Toch is het mo-

de toekomst geen Prins zou willen worden. Dit leek mij

ment aangebroken om met Sjef, Arjan, Estrild en Lilian

natuurlijk heel erg leuk. Ik had het hier ook al soms met

om de tafel te gaan en het afgelopen carnavalsjaar te

Estrild over gehad, dus toen afgelopen jaar de vraag kwam

bespreken. Ondanks de drukke agenda’s van onze bijna

hoefde ik hier ook niet lang over na te denken.’ Tja en dan

oud-hofhouding is het gelukt om een afspraak met ze te

moet je op zoek naar een Sik, in dit geval lastig. Estrild:

maken.

‘We dachten al snel aan Arjan, maar op dat moment had

Het verschil tussen Prins en Sik

hij nog geen verkering. Het is toch leuker als je met twee
hofdames bent. Toen het tussen Arjan en Lilian serieuzer

Een paar dagen later zit ik aan de koffie bij Sjef en Estrild.

begon te worden hebben we ze dan ook snel gevraagd.’

Geen nieuwelingen bij het carnaval, in 2006 mochten zij

Arjan vertelt over de avond waarop Sjef langskwam om

aantreden als Sik en Hofdame. Al snel komt dus de vraag

hem deze vraag te stellen: ‘Sjef kwam langs bij de zaak,

naar boven, hebben jullie dit jaar anders ervaren? Zowel

ik had nog wat klanten zitten en heb Sjef maar even wat

Sjef als Estrild zeggen hierop volmondig : ‘Ja. Het was heel

koffie gegeven.

anders afgelopen jaar, we hebben er nog meer van genoten. Je weet beter wat je kunt verwachten. Dat was voor
dit sleuteljaar natuurlijk handig.’ Ook vindt Sjef dat er wel
degelijk verschil zit tussen het zijn van Prins of Sik. ‘Als Sik
stel je jezelf toch iets bescheidener op. Het is mooi om het
allebei meegemaakt te hebben.’
Inmiddels zijn ook Arjan en Lilian gearriveerd. Tijd om ook
hun ervaringen met mij te delen.

Even

uitblazen
De klanten waren inmiddels weg, maar Sjef bleef zitten.

Toen we hierna bij een optreden van Boet’n Aodem waren

Toen kwam hij met zijn probleem op tafel. Hij zocht nog

en iemand de foto’s wilde zien, was Sjef gelukkig oplet-

een Sik. Eerst dacht ik, wat moet jij met een Sik? Toen viel

tend. Snel heeft hij toen het fototoestel bij diegene uit de

het kwartje snel. Natuurlijk heb ik eerst met Lilian over-

handen gegrist. Dat was wel even schrikken.’

legd wat zij hier van vond. Zij vond het ook erg leuk. Dus
we hebben al vrij snel gezegd: dat doen we.’

En dan is het november, de prinsopkomst. Arjan vertelt
dat het voor hem een hectische avond was: ‘Ik moest

Bijna een keer Misgegaan…

eerst helpen bij het aftreden van de Prins, toen ben ik snel

Heel wat verhalen komen vervolgens op tafel. Ik vraag: ‘Is

naar Huub Brand gegaan. Omdat ik al bij de Raad van Elf

het nooit lastig geweest om het voor je te houden?’ Lilian

zat wist ik natuurlijk hoe het allemaal verloopt. Dit was

vertelt dat het wel bijna een keer is misgegaan: ‘Dit was

ook wel spannend, hoe zouden de andere leden van de

niet omdat ik het niet voor me kon houden hoor. Maar

Raad van Elf reageren? Gelukkig kreeg ik allemaal leuke

toen we met elkaar zijn wezen kleren kopen hebben we

reacties.’ Een hele gezellige avond, een goed begin van het

hier foto’s van gemaakt. Ik was totaal vergeten dat deze

carnavalsjaar.

foto’s nog op de camera stonden.

De ‘kleine’ dingen…
Als ik vraag wat ze als de mooiste momenten hebben
ervaren worden toch de prinsopkomst en de gala’s genoemd.

Een jaar heersen over
gemeente Tubbergen
BB 23

Bij de burgemeester aan tafel...

Brunch, lunch of een uitgebreid diner, Eetcafé de
Burgemeester is dè ontmoetingsplek met sfeer,
gezelligheid en heerlijk eten! Het menu vindt u op
www.oaleroadhoes.nl. Laat u alvast lekker maken, wij
dekken graag een tafel voor u!
Grotestraat 60 • Tubbergen • T 0546 622 775
www.oaleroadhoes.nl

Maar ook de ‘kleine’ dingen volgens Arjan: ‘Omdat Albergen dit jaar het Sleuteldorp was krijg je er nog wat andere

Sjef misschien ooit hofchauffeur
Nu zit het er op. Ik vraag ze of we Sjef en Estrild nog voor

activiteiten bij, dit was mooi om mee te maken.

een derde keer terug zien. Dit wordt door ze uitgesloten.

De vergadering met Burgemeester en Wethouders, de

‘Misschien als Arjan in de toekomst nog eens Prins wordt

sleuteloverdracht, die keer dat we met de sleutel naar Gijs

dat ik dan hofchauffeur kan fungeren. We blijven wel ac-

Bekhuis moesten om er onze namen in te laten slaan,

tief binnen het carnaval. Estrild als lid van het galabestuur

het terugbrengen van de sleutel naar de Burgemeester

en ik bij de Prinsengarde.’

en natuurlijk het gemeentegala.’ Volgens Sjef was het
Sleutelprins zijn extra leuk . ‘Je bent toch dé Prins van de
gemeente. Ook zijn we bij veel gala-avonden van andere
verenigingen geweest, we hebben geen kans onbenut
gelaten. Dit is ons heel goed bevallen en van de andere

‘Zeg dan maar
gelijk ja’
Ook Lilian en Arjan blijven we zeker zien bij het carnaval.

verenigingen hoorden we ook goede geluiden. We hebben

Lilian is sinds kort lid van het bestuur en Arjan blijft bij de

zelfs afgelopen zomer een barbecue gehad met alle hoog-

Raad van Elf. Zoals Sjef al zei, zullen we hem in de toe-

heden uit de gemeente. Een leuke bijkomstigheid.’

komst terug zien als Prins? ‘Wie weet, als we afgelopen
jaar ons best hebben gedaan.’ Volgens Lilian hoeft Arjan

Goede doel.

dan geen toestemming te vragen, ‘zeg dan maar gelijk ja.’

Dan het goede doel van afgelopen jaar. De stichting AED

Lilian wil ook nog even kwijt dat er geen betere manier is

Albergen. AED staat voor Automatische Externe Defibril-

om in te burgeren. ‘Ik heb heel veel mensen leren kennen

lator. Het geld dat is ingezameld gaat dus naar een doel

tijdens het afgelopen carnavalsjaar.‘Ik wilde altijd in Los-

dat van levensbelang is.

ser blijven wonen, maar nu hebben we toch in Albergen

‘Er moeten altijd nieuwe

een huis gekocht.’ Waar het carnaval allemaal niet goed

mensen opgeleid worden

voor is….

die met deze apparaten
kunnen defibrilleren en hoe

Het laatste woord is voor deze gezellige hofhouding. ‘Dat

meer apparaten er in Alber-

het heel mooi is om dit mee te mogen maken weet ie-

gen hangen, des te beter.

dereen. We hebben het met de hele vereniging gedaan, je

Het is belangrijk dat er snel

kunt dit niet alleen. Voor ons was het ook erg belangrijk

hulp kan worden geboden.

dat we een hele leuke band hebben opgebouwd met alle

In totaal hebben we € 2222,22 euro opgehaald. Geld dat

hoogheden uit andere dorpen. En laten we hier onze buren

in Albergen blijft en zeker goed besteed gaat worden’, al-

niet vergeten, ook zij waren geweldig.’

dus Arjan.
Sjef, Arjan, Estrild en Lilian bedankt voor het afgelopen
Terug naar het Carnaval. Ze zijn het met elkaar eens dat

carnavalsjaar. Jullie waren een waardige hofhouding!

het op het eind mooi geweest is, je stelt je er op in. Vooral
de dinsdagmiddag was erg zwaar, maar niet minder mooi.
‘Ik had nog nooit Redbull gedronken, maar toen had ik het
echt even nodig.’ Door de dames word ik er nog even op
gewezen dat het nogal een ‘knallend’ einde was. ‘Het bok
verbranden, er werd siervuurwerk omheen gezet. Dit verliep niet helemaal goed, we hebben gesprongen voor ons
leven, dit was zeker lachen. Een einde om niet te vergeten
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Ellen van Leijenhorst
polisadministratie

Gerbin van Beesten
buitendienst

Zijn wie je bent
Zijn wie je bent. Dat is het motto van Koopman Assurantiën.
Omdat een goede verzekering je de vrijheid geeft om jezelf te
zijn. Bij onze slogan hoort ook een nieuwe huisstijl. Een nieuw
gezicht. Maar voor de rest blijft Koopman dezelfde Koopman
als altijd. Omdat we nou eenmaal zijn wie we zijn.

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

www.brudas.nl
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Onze mogelijkheden zijn vrijwel onbegrensd.
Pecocar is specialist in sandwich oplossingen voor de carrosseriebouwer.
Graag ontwikkelen wij uw specifieke producten in de vorm van panelen,
bewerkingen, bouwpakketten, casco opbouwen, units, vormdelen, profielen
en onderdelen.
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Telefoon 0546-441719 - Fax 0546-442046

VOORHUIS
HENGELSPORT
Hengelsport, Dierenspeciaalzaak en Diervoeders

Klooster Esch Interieurs en Mode

Adres
Postcode
telefoon
@mail
internet

Ootmarsumseweg 169b
7665 RX Albergen
Tel. 0546-442550 - www.kloosteresch.nl

Hoofdstraat 33
7665 AN ALBERGEN
0546 441213
info@voorhuishengelsport.nl
www.voorhuishengelsport.nl
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Voor wonen en mode onder één dak.
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OUDE GEERDINK
Tegelzetbedrijf
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7665 VA Albergen
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Pastor José Boomkamp:

‘Het is goed werken
in Gods Kerk’
Carnaval en het geloof zijn nauw met elkaar verbonden. Het is een eeuwenoude traditie. Over geloof en
carnaval een gesprek met Pastor José Boomkamp.
Ook zij viert wel degelijk carnaval en heeft haar
spreuk al klaar, mocht ze worden gekozen tot Prinses Carnaval!
Pastor José Boomkamp was nog jong, toen ze begon met vrijwilligerswerk in haar toenmalige woonplaats Saasveld. Ze volgde, toen ze nog maar zestien jaar was, een bijbelcursus en deed de pastorale
kadertraining. De kerk en de Bijbel hadden haar belangstelling en ze wilde weten wat het geloof voor de
mensen betekende. Het verlangen om echt theologie te gaan studeren bleef, ondanks de afgeronde
studie als naailerares. Pas veel later, toen ze al getrouwd was, begon ze aan de opleiding. Ze werkte in
die tijd ook op de Zwanenhof in Zenderen. Voor haar

was dit een zware periode. Naast haar werk en het
gezin met drie opgroeiende kinderen, moest ze hard
leren, maar de studie en het geloof in God hielpen
haar in deze moeilijke tijd. ‘Alles heeft een reden, ook
als het soms moeilijk gaat’, zegt pastor José Boomkamp. Haar geloof in God en het lezen in de Bijbel
geven haar kracht. Ze heeft dan ook het volste vertouwen in de toekomst van de kerk. Ze zegt: ‘God is
met mensen op weg en zal dit altijd blijven doen. Dit
wordt meer zichtbaar, wanneer mensen een dienstbare houding hebben naar elkaar toe.’
Ze heeft binnen het pastoresteam ‘Catechese’ als
aandachtspunt en dit past dan ook bijzonder goed
bij haar. Al zeven jaar is ze nu werkzaam in het parochieverband Tubbergen en heeft hier een fulltime
baan. Alleen op maandag is ze vrij en dan past ze op
haar drie kleinkinderen. De vierde is op komst. Toen
haar eigen kinderen waren ‘uitgevlogen’, wilde ze

toch de zorg voor andere kinderen voortzetten. Na
een viering in de parochiekerk van Reutum, over de
hulpbehoevenden in Armenië, besloot Pastor Boomkamp om de mensen daar financieel te helpen. Ze
heeft in Armenië nu twee adoptiekinderen en ze gaat
hier jaarlijks op bezoek, samen met afgevaardigden
uit Neuenhaus en Reutum. Ze nemen geld mee voor
concrete hulp. Via de daar aanwezige Bisschoppen
krijgen ze adressen van kinderen die echt hulp nodig
hebben. Een prima initiatief!

Twee honden
en een paard
Naast al deze drukke werkzaamheden, heeft Pastor
Boomkamp ook nog tijd voor hobby’s. Ze woont met
haar man, twee honden en een paard in Bruinehaar.
Elke morgen gaat ze wandelen met haar honden.
Regelmatig spant ze haar paard voor de wagen en
rijden ze door de heerlijke Twentse natuur. ‘Je hoofd
en geest lekker leeg maken’, zo noemt ze het. En als
het weer het niet toe laat, dan gaat ze glas branden
en smelten. Zo heeft ze ook een ornament gemaakt
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op het doopvont in Vriezenveen. Kortom, een veelzijdige vrouw waarvan we ook nieuwsgierig zijn, of
ze iets voor carnaval voelt. Op deze vraag kan ze
bevestigend antwoorden, omdat ze al jaren actief is
als deelneemster aan de optochten in Bruinehaar,
Langeveen en Geesteren. Ze vindt het geweldig, dat
je als gemeenschap samen met elkaar aan iets kunt
werken en dit mooi uit kunt beelden. Dit schept een
band, net zoals de gemeenschapszin bij de kerk.
Mannen en vrouwen kunnen goed samenwerken.
Binnen de Kerk zijn veel vrouwen actief. Pastor José
Boomkamp voelt zich niet achtergesteld als vrouw
door alle regels van de Rooms Katholieke Kerk. ‘Het
is goed werken in Gods Kerk en er is respect van
beide kanten’ zegt ze. ‘Vrouwen kunnen hetzelfde
werk doen als de mannen’.
Volgens haar zou er dus ook gerust een Prinses Carnaval kunnen komen. Of dit werkelijk in de toekomst
nog een keer plaats zal vinden, dat moeten we dan
maar afwachten. Als zij hiervoor gevraagd zal worden, dan heeft ze haar lijfspreuk al klaar: ‘Begin de
dag met geestkracht en moed, dan ontdek je altijd
wat goeds!’.

2x MULTI WISH IN BORNE!
Multi Wish - De Bleek 20
Multi Wish Carnavalswereld - Hoek Hofstraat/Oude Deldensestraat

Ruim 1500 m2 Carnavalsartikelen
De goedkoopste van Nederland
CARNAVAL CARNAVAL CARNAVAL CARNAVAL CARNAVAL CARN
CARNAVAL CARNAVAL CARNAVAL
CARNAVAL
CARNAVAL CARNAVAL
Tel. 074-2665577
- www.multiwish.nl

(voor openingstijden zie onze website)

2X MULTI WISH IN BORNE!!!
2X MULTI WISH IN BORNE!!!
MULTI WISH

MULTI WISH

DE BLEEK 20

DE BLEEK 20

MULTI WISH CARNAVALSWERELD

MULTI WISH CARNAVALSWERELD

HOEK HOFSTRAAT / OUDE DELDENSESTRAAT
Hoofdstraat
- 7665 AP Albergen - Tel 0546 -443008 Mob. 06-53514922
HOEK HOFSTRAAT
/ OUDE36DELDENSESTRAAT
Email: wilfried.masselink@home.nl

RUIM 1500M2 CARNAVALSARTIKELEN

RUIM 1500M2 CARNAVALSARTIKELEN

ONS

CIJFERS

ZIJN

MENSEN

ALBERGEN

VOOR

Daarom mag u van ons
meer verwachten dan

ENSCHEDE

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

aandacht voor uw eigen
ambities en plannen.

W W W

.

B O R D A N

.

N L

|

I N F O

@

B O R D A N

.

N L

Zandhuisweg 2b
7665 SH Albergen
T 0546 44 16 71
F 0546 44 23 28

op ’ n proatstoal
Miriam Wesselink

‘Nooit meer los van
het carnavalsgeweld’
Dat carnaval en muziek onlosmakelijk
met elkaar zijn verbonden wordt al jaren bewezen door Miriam Wesselink.
Muzieknoten vormen voor haar een
belangrijke leidraad in haar leven. Het
waren namelijk diezelfde muzieknoten
die jaren geleden de deuren voor haar
openden voor een glorieuze entree bij
de carnavalsvereniging. Als actief lid
van de drumband was zij frequent bij
Morshuis te vinden waar fanatiek werd
gerepeteerd.

En laat in dezelfde locatie nu ook de carnavalsvereniging
haar residentie houden. Van het één kwam het ander en
voordat Miriam het goed en wel in de gaten had zat ze
midden in het carnavalsgeweld. Om er vervolgens nooit
meer van los te raken.
Het was de periode van de illustere namen. Mannen als
Sjoerd Olde Monnikhof, Harrie Scholten en Gait oet ’t
Klooster beleefden hun gloriedagen toen Miriam Wesselink de eerste schreden zette in de carnavalsvereniging.
Het moet ergens eind jaren tachtig zijn geweest dat Miriam zitting nam in de Galacommissie. Nog steeds kijkt
ze met veel plezier terug op die beginjaren. Ook toen was
er al een strak geregisseerd programma en een draaiboek
van de eerste tot de laatste minuut. En ook toen werd er al
volop gebruik gemaakt van de technische mogelijkheden;
in een periode waarin de digitale revolutie overigens nog
in de kinderschoenen stond. En omdat je niet beter wist
kon je je in die tijd vergapen aan de prachtige beelden die
tijdens de Gala’s vanuit een ultramoderne diaprojector
werden gepresenteerd. Aangestoken door een zekere mate
van melancholie kan Miriam met weemoed terugdenken
aan het roemruchte afscheidslied waarmee in vroegere jaren de Gala’s steevast werden afgesloten. Dat Frans Degger het niet kan laten om in deze nieuwe tijd na elke Gala
nog steeds de eerste tonen te laten horen van dit lied van
weleer, stemt haar en de andere kenners opperbest.

van het Bokk’nblad. Marga zag voor Miriam een mooie
taak weggelegd voor het niet onbelangrijke onderdeel
“advertenties”. Miriam hapte toe. Wat in de beginjaren betekende dat er als volwassen kleuters geplakt, geknipt en
getekend moest worden om de commerciële boodschappen van de regionale ondernemers goed en professioneel
over te laten komen bij het publiek. Daar waar het Bokk’nblad in de loop der jaren uitgroeide van het jaarlijks
sufferdje tot een kinky magazine, daar professionaliseerde
ook de advertentieopmaak zich tot het uitzonderlijk hoge
niveau, zoals ook in deze uitgave maar weer eens wordt
bewezen. Een eindresultaat waarbij de samenwerking met
Van Marle Grafische Bedrijven in de ogen van Miriam
Wesselink absoluut niet onvermeld mag blijven. Met dit
bedrijf is een partner gevonden die precies begrijpt wat
de redactie wil en in staat is daarvoor de juiste technieken
en mensen in te zetten. En dat is maar goed ook, want
de mensen achter de schermen steken veel vrij uren in
een hoogwaardig Bokk’nblad. Elk jaar wordt er reeds voor
de zomervakantie gebrainstormd over spraakmakende
onderwerpen, kleurrijke figuren en technische verbeterpunten. Vooral dat laatste element is een lastige. Fanatiek als de club is, is men niet zelfgenoegzaam. Doch het
wordt elk jaar duidelijker dat het steeds moeilijker wordt
het Bokk’nblad nog verder te verbeteren. Dit hoge niveau
vasthouden is al een opgave op zich.

La Bella Bok

Rosenmontag

In 1989 werd vanuit de Galacommissie een bijzonder initiatief genomen. Omdat er een sterke behoefte bleek te
zijn aan een carnavalesk dweilorkest werden de koppen
bij elkaar gestoken. Eens te meer werd in die periode het
bewijs geleverd dat een dorp als Albergen met actieve bewoners en een rijk verenigingsleven in staat bleek dromen
te realiseren: dweilorkest La Bella Bok zag het levenslicht.
Afgelopen najaar werd het twintig jarig jubileum gevierd
van deze actieve club muzikanten. Fijntjes laat Miriam weten dat er in het orkest nog altijd plaats is voor enthousiastelingen die met hun instrument de mooiste klanken
weten te produceren. Dus beste lezer van dit Bokk’nblad,
mocht u de Alberger optocht ooit eens vanaf de Prinsenwagen willen meemaken, dan kunt u twee dingen doen.
Of u wacht tot u wordt gevraagd als Prins, of, en dat hebt
u geheel in eigen hand, u meldt zich aan bij deze gezellige
groep muziekfanaten.

Wanneer Miriam Wesselink terugkijkt op de periode sinds
haar eerste stappen in de Galacommissie trekt ze een tevreden conclusie. Het heeft haar veel mooie herinneringen,
legendarische momenten en nieuwe vrienden opgeleverd.
Vrienden door dik en dun waarmee ze vreugde en verdriet
kon delen. En eigenlijk is het geen toeval te noemen dat
Miriam haar vriend ontmoette op niet zomaar een dag. Ze
vierde met haar vrienden van La Bella Bok Rosenmontag
in Vasse toen ze werd voorgesteld aan een Reutummer Pin
met ook al een bijzonder rijk carnavalsverleden. Een ontmoeting met grote gevolgen. De klik was er direct. Toeval
bestaat dus toch niet.
En zo is er een treffend beeld geschetst van een zeer betrokken en actief lid van onze carnavalsvereniging. Iemand die vele vrije uren heeft besteed aan het verzamelen
en bewerken van de advertenties voor het Bokk’nblad. Het
is de vraag of Miriam zich dit allemaal realiseerde toen ze
meer dan twintig jaar geleden werd gevraagd om eens iets
voor de Alberger Bökke te gaan doen …

B okk’nblad

Het is inmiddels alweer zeventien jaar geleden dat Marga
Visschedijk de stoute schoenen aantrok en Miriam Wesselink benaderde om zitting te nemen in de organisatie
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Moutmolen 5
7665 EK Albergen
T 0546 - 44 32 32
F 0546 - 44 21 84
info@persburo-oudebreuil.nl

Sterk in elk merk!

•

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

•

Odette Kuipers

• www.odet-reclame.nl

•

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

•

De Zegge 5

• info@odet-reclame.nl

•

In- en verkoop nieuwe en gebruikte automobielen

•

7665 EG Albergen

• 06 - 53 46 65 25

•

Aanhangers-aanhangwagens service

WWW.AUTOSERVICELETTEBOER.NL

Tel. 0546 - 491297

AUTOSCHADEHERSTEL
DEALER VAN DE
TOPMERKEN

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

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

Wij gaan nog

lang niet naar huis!
Bannering
Nieuwsbrieven
Huisstijlen
Advertenties
Drukwerk

Automatisering
Telecom
Webdesign
Webhosting
Applicaties

Lucas IT B.V.
Creatiestudio B.V.

Zandhuisweg 1

Zandhuisweg 1

7665 SH

7665 SH

T 0546 - 442322

T 0546 - 624087

E info@lucasit.nl

E info@creatiestudio.nl

I www.lucasit.nl
I www.creatiestudio.nl

Onderzoek bewijst: de magie van nummer Elf werkt ook binnenshuis
Wanneer je aan het getal Elf denkt, dan denk je aan…. Carnaval!

Böggelrieders en Daansers, de bekende folkloristische dans- en

Maar hoe zit dit, wanneer je het over huisnummer Elf hebt? Zijn de

fietsvereniging. Léons grote hobby is zijn werk en hij zit dus

bewoners van de huizen op nummer Elf net zo carnavalsgezind?

ook in zijn vrije tijd nog regelmatig achter de laptop te surfen

Om hier een antwoord op te krijgen bezocht de redactie elf

op internet.

willekeurige huizen met huisnummer Elf. Dit alles voor een nader

Marieke en Léon zijn erg enthousiast over de buurt: ‘We hebben

onderzoek en uiteraard een kennismaking met de bewoners.

een heel gezellige buurt! Daar hebben we het echt mee getroffen.’
Elk jaar een buurtfeest; naar de tent met de volksfeesten en naar
een gala-avond van de carnaval. Daarnaast buurten de vrouwen
één keer per maand, om met elkaar bij te kletsen.
Marieke is een fanatieke carnavalsvierder: haar moeder komt
uit Oldenzaal en heeft het haar met de paplepel ingegoten. Ze
doet elk jaar mee aan de carnavalsoptocht in Losser. Léon is een
iets minder fanatieke carnavalsvierder, maar het gala slaat hij
niet over. Het afgelopen carnavalsjaar was voor het gezin heel
bijzonder omdat Léons broer Arjan Sik was van de Alberger
Bökke. Léon: ‘We hebben toen zelfs in Albergen meegelopen met
de optocht. Het was een geweldig seizoen om mee te maken!
Erg jammer dat Prins Sjef en Sik Arjan het stokje weer moeten
overdragen aan hun opvolgers. Maar ook de nieuwe hoogheden
zullen er vast weer een fantastisch feest van maken in Albergen!’

Veel vertier
Wij vervolgen de tocht door Albergen richting de Zonnedauw. Op
nummer Elf doet de familie Hesselink de deur voor ons open. Zij
Voor dit project zijn we gestart in de Dijnsel, waar wij op nummer

wonen hier met z’n vieren: Harald (42), Renate (39), Sharon (11),

Elf een jong gezin aantreffen: de familie Lucas. Zij wonen hier

Lieke (8) en hun hond Ruby. Renate is een geboren en getogen

met z’n drieën, Léon (33), Marieke (34) en hun piepjonge dochter

Albergenaar. Harald komt oorspronkelijk uit Tubbergen en woont

Sophie (1). Léon is een rasechte Albergenaar, opgegroeid aan

nu ongeveer vijftien jaar in Albergen. Dit bevalt hem erg goed

de Zondermansweg en Marieke komt oorspronkelijk uit Losser.

vertelt hij: ‘Albergen is een dorp waar alles aanwezig is voor veel

Hun dagelijks leven draait om het bedrijf van Léon: Lucas IT,

vertier en waar iedereen elkaar nog kent!’

waar ze beiden werken. Léon runt dit bedrijf samen met zijn broer

Harald werkt bij Borggreve in Tubbergen als autospuiter en

Arjan. In hun vrije tijd gaan ze samen weekendjes weg, naar de

houdt zich voornamelijk bezig met het spuiten van vrachtwagens.

sauna of gewoon ouderwets bankhangen met een leuke film of

Renate zoekt momenteel werk als administratief medewerkster.

serie. Daarnaast is Marieke al bijna twintig jaar lid van de Losser
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De Mösbrink Elf is het volgende adres. We worden hier zeer
enthousiast ontvangen door de familie Eenkhoorn, bestaande uit
Ronnie (40), Janine (37), Verona (11) en Jesse (6). Zij wonen
zoals ze zelf zeggen ‘aan het leukste brinkje van Albergen’. Er zijn
volgens ons, ook niet zoveel brinkjes te vinden in Albergen. Dus
is het niet zo moeilijk om ze op hun woord te geloven! Janine,
Verona en Jesse zijn geboren en getogen Albergenaren. Ronnie
Sharon en Lieke zijn dagelijks te vinden op basisschool Kadoes
in respectievelijk groep 7 en groep 5. In zijn vrije tijd gaat Harald
graag klootschieten, tennissen of vissen. Renate houdt van
wandelen en winkelen. Sharon en Lieke hebben beide dezelfde
hobby’s: volleyballen, computeren en spelletjes spelen.
Harald was al jong bij het carnaval betrokken met de Oranjewijk
en de jeugdraad in Tubbergen. Hij helpt graag met het bouwen
en spuiten van carnavalswagens. Renate houdt wat minder van
carnaval, maar kijken en luisteren naar het feestvierende volk
vindt ze wel leuk! Ook Sharon en Lieke vinden carnaval een leuk

woont sinds twaalf jaar in Albergen.
Verona en Jesse gaan beiden naar basisschool Kadoes in
Albergen. Daarnaast houdt Verona van volleyballen, zwemmen
en computeren. De hobby’s van Jesse zijn voetbal, zwemmen,
fietsen en ook computeren.
Ronnie werkt fulltime en gaat daarnaast graag biljarten of
mountainbiken. Janine leest naast haar werk graag een boek.
Met de buurt bezoeken ze elk jaar het gala en dit vinden ze erg
leuk en gezellig. Ook de optocht vinden ze mooi om te zien en
natuurlijk is het ook erg leuk om mee te doen.

feest. Lieke zit dit jaar zelfs in de Raad van Elf van Kadoes! Ook de
muziek is natuurlijk fantastisch. Het gaat ze dan ook niet snel te
hard. Op de vraag wie dit jaar de nieuwe Prins en Sik worden van
Bokk’nlaand zijn ze het al snel eens: ‘Dat worden dit jaar Prins
Wim Weerink en Sik Theo Huis in t Veld!’

Leukste brinkje?

Het volgende adres is de Zegge Elf. Hier wonen Rob Schuurman
(41), Anita Bekhuis (40), Britt (11), Rob (10) en Cas (8).
Rob is geboren en getogen in Albergen en heeft een uitstapje van

acht jaar naar Tubbergen gemaakt. Anita woont nu ruim acht jaar

kinderspeelgoed en de trampoline in de tuin. Bij oma hoeven

in Albergen.

ze zich dus geen moment te vervelen. Gebeurt dit wel, dan is

‘Aan de Zegge wonen over het algemeen gezellige mensen met

oma niet te beroerd om samen met de kleinkinderen een kaartje

dezelfde ideeën. Dat maakt het een leuke straat, aldus Rob. Hij

te leggen of een potje mens-erger-je-niet te spelen. Anny is op

vindt Albergen een dorp met sterke sociale bindingen en dit

haar leeftijd nog zeer actief. Naast het oppassen heeft ze ook

merkt hij overal waar hij komt. ‘Dat maakt het een leuk dorp.’

nog een tweetal gezinnen waar ze hand- en spandiensten in het

Rob heeft een eigen bedrijf in de industriële automatisering,

huishouden verricht. Daarnaast is ze elke dinsdagochtend in het

waar hij de electrokant voor zijn rekening neemt. Zodoende zit

zwembad in Tubbergen te vinden. In het voorjaar en de zomerdag

hij ook regelmatig in het buitenland. Anita zorgt dat thuis alles op

is de kans groot dat je haar in de tuin aantreft. Tuinieren doet

rolletjes loopt en daarnaast werkt ze als kok bij Ria’s eetcafé. Rob

ze graag en de grote tuin vraagt zeker de nodige uurtjes aan

gaat in zijn vrije tijd graag mountainbiken en hij restaureert een

onderhoud. Anny woont al jaren in Albergen en al ruim dertig

Corvette uit 1982. Anita wandelt en sport graag. Beiden vinden

jaar op deze plek. Dat bevalt haar prima. Ze vindt het goed

ze carnaval een leuk feest voor jong en oud!

vertoeven in Albergen.
Carnaval gaat trouwens haar deurtje wel voorbij. Nou ja ..

Gezellige boel

….behalve de optocht dan natuurlijk. De Kapittelhuisstraat
is, naast de Hobergenstraat, de straat waar de wagens worden
opgesteld en dus onderdeel van het feestgedruis. De wagens
staan letterlijk bij haar voor de deur. Natuurlijk neemt ze graag
de moeite om al die pracht en praal, het liefst samen met de
kleinkinderen, te aanschouwen.

Leuk koppel

Weer een straatje verder belanden wij bij de Kapittelhuisstraat
Elf. De deur wordt opengedaan door een meisje. Ze blijkt Nora te
heten en is de kleindochter van bewoonster Anny Weghorst (67).
Binnen worden wij opgewacht door Anny en haar overige vijf
kleinkinderen, die deze maandagmiddag allemaal bij oma zijn.
Niet per toeval, want op maandag fungeert oma als oppas voor
de kinderen van haar dochters Esther, Hilda en Carole. Als de
kleinkinderen bij oma zijn, is het een gezellige boel bij huize
Weghorst. Oma zorgt voor iets lekkers op de boterham en de
kids wisselen over en weer verhalen uit. Dat de kleinkinderen
regelmatig over de vloer zijn, blijkt uit het aanwezige

Aan een rustige straat, de Smeding, in een twee onder een kap

schoonheidssalon. Henk doet allerlei bezigheden in en rondom

woning op nummer Elf woont de familie Paus. De oudste bok van

het huis. Zijn hobby’s zijn de tuin, oldtimers en motoren.

dit gezin is Gerard met zijn 52 jaar, de sik Anneke is 48 en het

Henk en Gerda zijn erg enthousiast over carnaval! Vooral het gala

geitje Kim is 15. Gerard is een geboren Albergenaar, zoon van

vinden ze geweldig: ‘Die avonden zijn zo met zorg voorbereid!’

Kösters An en Ha Hein. Anneke is een geboren Papsleef met een

En dan ook niet te vergeten de grote optocht: ‘Een pluim aan

Rood-Geel hart.

de organisatie!’ En ook hier is weer slechts één woord van

Ze zijn erg blij met de buurt waarin ze wonen: ‘Een fantastische

toepassing: ‘Geweldig!’

buurt waar de mensen altijd voor elkaar klaar staan: in goede en
slechte tijden. En…altijd in voor een feestje!’
Het dorp Albergen vinden ze ook een mooi dorp, er is veel te
doen en er wordt veel georganiseerd. Wel zouden er wat hun
betreft nog meer winkels mogen komen.

‘Dat is toch super!’

In het dagelijks leven werkt Gerard bij Bolletje in het magazijn en
daarnaast zit hij in het jeugdbestuur van r.k.s.v. de Tukkers. Anneke
is als facilitair medewerkster werkzaam in het gemeentehuis
Tubbergen en doet vrijwilligerswerk op de Eeshof. Kim gaat naar
het Canisius en zit in het vierde jaar, het examenjaar. Kim gaat
in haar vrije tijd graag winkelen en uit met haar vriendinnen.
Anneke is lid van O.L.C. hardloopclub Ootmarsum. Ze heeft al
enkele halve marathons gelopen! Gerard voetbalt graag (vooral
de derde helft is zijn favoriet) en hij fietst regelmatig. Anneke en
Gerard zijn lid van de Alberger Bökke en gaan elk jaar met de
buurt naar het gala. Het echte actieve carnaval vieren laten ze
over aan dochter Kim.
Tot slot komt Gerard nog met een leuke suggestie voor de Prins
en Sik voor volgend seizoen: ‘Gait Lansink en Gait Asman! Een
leuk koppel, dat het bejaardencarnaval kan regeren!’
In een prachtige woning aan de Bennekerstraat Elf wonen Henk
(72) en Gerda (65) Rikhof. Het stel is hier tien jaar geleden
gekomen en ze wonen hier zeer tevreden in een gezellige, maar
rustige buurt. Ze zijn helemaal op hun plek in Albergen en
vinden in het dorp een ontzettende eenheid, veel verenigingen en
vrijwilligers. Hier is maar één woord voor: ‘Geweldig!’
In het dagelijkse leven werkt Gerda met veel plezier in haar eigen

In de Oude Schoolstraat was het even zoeken naar nummer Elf,
maar op een mooi beschut plekje in een zijweg hebben we het
toch gevonden. Het enthousiaste en actieve gezin Hennie (51),
Riet (49), Bart (22) en Niels (19) Oude Middendorp woont hier.
Riet is opgegroeid op de boerderij aan de Zenderseweg samen
met pa (haar moeder overleed toen ze 16 was), vier broers en
twee zusters. Hennie woont nu 28 jaar in Albergen. Hiervoor

woonde hij in Saasveld. Alle vier zijn ze zeer tevreden met de

Niels heeft ook wel een idee wie de nieuwe hoogheden worden

buurt waarin ze wonen. ‘Er is altijd wat te beleven en iedereen is

van Bokk’nlaand dit jaar. De Prins van de Alberger Bökke wordt

in voor een feestje!’ aldus Bart. Riet vult aan: ‘Een fijne plek, met

volgens hem Jeroen Bekke met Sik Frank Oude Geerdink. De

fijne buren. We overlopen elkaar niet, maar als we elkaar nodig

Prins van J.C.V. de Bokk’n Hörnkes wordt volgens hem Freek

hebben, zijn we er voor elkaar. Dat is toch super!’

Evers, maar wie zijn Sik wordt weet Niels niet.

Niels zegt tot besluit: ‘Er is altijd wel wat te kuieren en te lachen!’
In het dagelijkse leven werkt Hennie als onderhoudsmonteur
en lasser. Riet biedt huishoudelijke hulp aan ouderen. Dit geeft
haar veel voldoening: ‘Je betekent voor de mensen zoveel
meer dan alleen de huishoudelijke hulp.’ Daarnaast runt ze het

Passie voor voetbal

huishouden voor het drukke gezin. Ook is zij nog vrijwilligster
bij de Zonnebloem; lid van het avondwakekoor en op zaterdag
is ze als hostess werkzaam in de modelwoning van Groothuis
Woningbouw (freelance). Een echte bezige bij dus!
Bart werkt bij Advies- en Constructiebureau Wessels in
Ootmarsum als constructietekenaar. Op zaterdag werkt hij
bij Tasche Staalbouw in Albergen. Niels volgt de Beroeps
Begeleidende Leerweg ‘meubel maken/interieurbouw’. Hij volgt
deze opleiding aan het ROC en in verschillende leerbedrijven.
Naast deze drukke levens houdt het gezin ook nog tijd over voor
de vele hobby’s. Hennie gaat graag op zondagmorgen een eind
fietsen of wandelen. Riet wandelt ook graag, met zo af en toe
het fototoestel op zak. Ook houdt ze van koken, Libelle lezen,

We trekken verder naar het volgende nummer Elf en wel aan

winkelen met vriendinnen (niet te vaak!), aerobic, dansen en

de Floris Radewijnstraat. Hier woont de familie Van de Weer,

zingen.

Bennie (57), Marian (57) en Niels (27). Na hun huwelijk in 1976

Bart voetbalt en gaat soms fitnessen. Maandagavond hoort hij bij

hebben Bennie en Marian ruim tien jaar in Almelo gewoond in

de leiding van de seniorengroep van Jong Nederland. Daarnaast

het Rosarium. Op 14 februari 1987 zijn ze in ons dorp komen

(waar haalt hij de tijd vandaan?) zit hij bij de Recordcommissie

wonen, wat voor Marian weer een thuiskomst was, want ze is in

en in de Raad van Elf van J.V.C. de Bokk’n Hörnkes.

Albergen geboren en opgegroeid als Marian Rikmanspoel.

Niels sleutelt graag aan zijn auto en trekker en in het weekend

Al tijdens hun verkering (1972) ging Bennie veel naar Albergen

gaat hij graag uit. Verdere hobby’s van hem zijn mountainbiken,

door te voetballen bij r.k.s.v. De Tukkers. Tevens werd hij

fitness, Jong Nederland, beunen, singles draaien, modelbouwen,

jeugdleider bij deze club. Hij is nog steeds actief bij de

vissen, karten, toeren met zijn trekker en het bezoeken van

vereniging, want hij voetbalt nu in het zevende elftal en maakt

oldtimerdagen met de Trekker Club van Albergen.

deel uit van het Algemeen Bestuur en de Technische Commissie.

Hennie en Riet doen zelf niet meer actief mee aan het feestvieren

Ook Niels heeft de passie voor de voetbalsport overgenomen,

tijdens carnaval, zij laten dit over aan hun zoons. Wel gaan ze

want hij is ook al weer ruim twintig jaar lid van De Tukkers en

altijd de optochten in Albergen, Tubbergen en Oldenzaal bekijken.

voetbalt al negen jaar in het eerste elftal.

Bart kan niet wachten tot het carnaval weer begint! Hij vindt het

Sportief zijn ze wel ingesteld bij de familie Van de Weer, want

een geweldige tijd en is op bijna elk carnavalsfeest in de buurt

Marian is al jarenlang lid van de tennisvereniging TVA en speelt

aanwezig; ofwel met de Raad van Elf, ofwel met de kameraden!

wekelijks nog haar partij tennis met een groep dames. Ook speelt

Hij heeft wel een idee wie dit jaar de Jeugdprins en Sik worden,

ze in het voorjaar competitie. Daarnaast is ze ook nog wekelijks

hij denkt: jeugdprins Jorn van der Aa en jeugdsik Pim Borgerink.

te vinden in de sportschool in Tubbergen. Alle drie zijn ze dol

Ook Niels is gek van carnaval. Tijdens dit feest kan en mag

op de wintersport; elk jaar gaan ze een week skiën in Oostenrijk.

alles! Hij gaat naar het gala en samen met de kameradengroep

De buurt waarin ze wonen is erg gezellig en heeft gemiddeld

gaat hij alle dorpen in de gemeente langs om feest te vieren.

een relatief hoge leeftijd; de meeste mensen hebben hun huis

gebouwd rond de jaren ‘70 en zijn hier altijd blijven wonen. Er
is een buurtvereniging actief die jaarlijks gezellige activiteiten
organiseert. Ze verwachten wel dat de buurt de komende tien jaar
wat gaat verjongen, omdat de oudere mensen zullen beslissen
gemakkelijker en kleiner te gaan wonen.
In het dagelijkse leven werkt Bennie bij de ING als Agrarisch
Adviseur Verzekeren in Noord-, Oost- en Midden-Nederland.
Marian werkt enkele ochtenden per week in de huishouding en
is werkzaam als oproepkracht bij Café Morshuis. Niels zorgt
er als projectadministrateur voor dat de financiële cijfers van
Wagenborg Nedlift in Hengelo in de pas lopen.
Niels heeft ook nog een andere passie en dat is al bijna twee
jaar zijn vriendin Marijke Klein Haarhuis uit het papsleef’ndorp
Geesteren. Het carnaval hebben beiden hoog in de lijst van
favoriete bezigheden staan. Ze hebben elkaar zelfs ontmoet op
het carnavalsfeest in Albergen. Niels is jarenlang penningmeester
geweest van J.C.V. de Bokk’n Hörnkes. Het sociale leven in het

veel leuke uren doorgebracht. Zo kregen ze er nieuwe vrienden

dorp vindt hij dan ook geweldig, waarin hij ook nog deel uit

bij. In het dagelijkse leven werkt Thijs in de technische dienst

maakt van de kameradengroep ‘t Schap.

bij Ekoblok en Carbo in Almelo. Kim is juffrouw van groep 3 in

Bennie en Marian hebben eerdere jaren wel carnaval gevierd,

Langeveen. Thijs houdt naast zijn werk ook van voetbal, skiën en

maar houden het de laatste tijd bij het bezoeken van het gala,

klussen. Kim maakt graag sieraden en houdt van lezen, winkelen,

samen met enkele buren. Bennie heeft ook nog een paar jaar het

skiën en hardlopen. Tijdens carnaval kijkt het stel samen met

onderdeel “Wel en Wee van Albeerg” voor het gala geschreven.

vrienden naar de optocht en duiken ze na afloop met z’n allen

Bovendien hebben beiden een aantal jaren geholpen achter de

de kroeg in. Kim helpt tijdens het gala achter de coulissen met

bar in de feesttent van Morshuis, tijdens de optocht.

schminken en heeft jaren zitting gehad in het bestuur van J.C.V.

De familie Van de Weer denkt dat Gerrit Kamphuis dit jaar

de Bokk’n Hörnkes. Volgens Kim en Thijs wordt dit jaar Gerrit

de nieuwe Prins wordt van het Bokk’nlaand met als Sik zijn

Kamphuis de Prins van de Alberger Bökke, samen met Sik Ben

kameraad Vennegoor.

Evers.
Om het laatste nummer Elf op te zoeken lopen wij de gloednieuwe

Keet in de keet

straat de Beltmolen in. Hier woont Erwin Bloemenkamp, 42

De familie Van de Weer is met z’n drieën niet compleet, althans:

kwam in 1973 naar Albergen. Hij vindt Albergen een leuk dorp:

dochter Kim woont al een hele tijd samen met Thijs Kemerink.

‘Als er wat gebeurt wordt het samen met elkaar gedaan: denk aan

En wat schetst onze verbazing wanneer wordt aangebeld bij de

de kunstgrasvelden bij de Tukkers.’ Erwin werkt als postbode bij

nieuwbouw aan de Kanaalweg nummer Elf? U raadt het al: Kim van

TNT Post in Hengelo Westermaten. Ook is hij jeugdtrainer bij

de Weer opent de deur. Ze kon haar roots niet helemaal loslaten

r.k.s.v. De Tukkers: hij traint team F7. Hij houdt van wielrennen,

en is opnieuw op nummer Elf gaan wonen… In een gloednieuw

mountainbiken, wandelen en hardlopen. Erwin is ook vrijwilliger

huis aan de Kanaalweg hebben Thijs (31) en Kim (29) hun plekje

bij de Zonnebloem tijdens de vakantieweken. Hij gaat dan met

gevonden. Het stel kent elkaar al vanaf de basisschool in Almelo:

verschillende groepen een week op vakantie en onderneemt daar

de Jan-Jansschool. 23 jaar geleden is Kim in Albergen komen

activiteiten met de mensen. Hij vindt het erg leuk om te zien hoe

wonen, Thijs zeven jaar geleden. Ze wonen nu evenveel jaren

hij mee kan helpen de mensen een plezier te doen. ‘In het begin

samen, eerst aan De Weer en sinds september aan de Kanaalweg.

ben je nog vreemden voor elkaar, maar tijdens de week leer je

De jonge buurt bevalt ze erg goed. Tijdens de bouw van hun huis

elkaar steeds beter kennen. Je komt als een soort familie weer

zijn er al veel feestjes gevierd en vooral in de keet hebben ze

thuis’, vertelt hij.

lentes jong. Erwin is in 1967 ter wereld gekomen in Heeten, maar

BB 45

Kuk’ns tellen!
In het Bokk’nblad zitten
op meerdere pagina’s
kuikens verstopt.
Tel ze en mail de
goede inzending aan:
marga@foto-visschedijk.nl
Hij gaat niet alleen met de Zonnebloem op vakantie, hij is ook
al meerdere keren met single-reizen mee geweest. Dit zijn
georganiseerde groepsreizen voor alleenstaanden. Hij heeft
deelgenomen aan zowel wintersport- als zomervakantiereizen.
Kirchberg, Zell am Ziller, Hinterglem, Provence, Ierland, al deze

ondervermelding van naam,
tel.nr en aantal kuikens.

plaatsen heeft Erwin al onveilig gemaakt tijdens zijn reizen. Op
deze manier heeft hij veel nieuwe vrienden gemaakt en veel leuke
vakanties beleefd. Tijdens carnaval bezoekt Erwin altijd het gala.
De optocht vindt hij ook erg mooi: ‘Die wordt elk jaar groter en
mooier!’
Met Erwin Bloemenkamp als laatste, komt de ‘Elfentocht’ door
Albergen ten einde. De conclusie van dit onderzoek: er wonen
veel carnavalsgezinde mensen op nummer Elf. Het gala ziet
men als een jaarlijks terugkerend uitje en een feestje gaan de
bewoners niet uit de weg. Kortom, het carnaval helpt in Albergen
mee om de eenheid en het saamhorigheidsgevoel te behouden.
Zo is iedere Albergenaar op nummer Elf, op zijn eigen manier
een beetje carnavalsgezind!

Onder de goede inzenders
worden 200 eieren
en 2 pakketten
van Poelier ten Velde verloot.

Sleutelweg 70 - 7532 PD Enschede
Tel. 06-25351903

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

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

r.v.s. en aluminium
verwerking
knip- en zetwerk
reparatiewerkzaamheden
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Ootmarsumseweg
Ootmarsumseweg
42 - Albergen
42 - Albergen
- Tel: 0546
- Tel: 44
0546
13 44
85 13
- www.depannenloods.nl
85 - www.depannenloods.nl
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ma t/m
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07:00
vr 07:00
- 18:00
- 18:00
uur en
uur
open
zaterdag
op zaterdag
van 07:00
van 07:00
- 12:00
- 12:00
uur u

de optocht ziet ons dorp zwart van de mensen. Ze komen
van heinde en verre om de eerste optocht van het jaar te
aanschouwen. De auto’s staan geparkeerd tot ver buiten
onze dorpskern en de bezoekers leggen te voet soms kilometers af om langs de route de bont gekleurde stoet
voorbij te zien trekken. Albergen staat weer eens voor
een dag volop in de schijnwerpers. Daarom zouden onze
carnavalsverenigingen het geweldig vinden wanneer de
wijken/buurten zich zouden uitdossen met vlaggetjes,
vaandels en zo meer.
Om te laten blijken dat wij dit ook bijzonder waarderen,
loven we net als voorgaande jaren weer ‘best versierde
wijk’-prijzen uit.
De eerste prijs bedraagt honderdvijftig euro, de tweede
prijs honderd euro en de derde prijs bedraagt vijftig euro.
Leuke bedragen om een aanzet te zijn voor een geweldig
buurtfeest.

Nieuw voorstel Net als vorig jaar moet

een wijk of buurt zich eerst aanmelden, zodat het voor de
jury duidelijk is wie er allemaal meedingt naar de prijs.
Ook wijken/buurten die niet aan de carnavalsroute liggen, kunnen natuurlijk meedoen, bovendien moet een
wijk/buurt uit meer dan acht deelnemers bestaan.
Onder deelnemers verstaan wij: versierde woningen.
Simpel dus, acht woningen versierd en u kunt mee doen
aan de prijs voor best versierde wijk/buurt.
U hoeft slechts een telefoontje te plegen naar Erik Dam
om u aan te melden. Erik is hoofd van de jury. Zijn telefoonnummer is 0546-623212. U geeft de wijk/buurt
door: de straatnaam(en) en de deelnemende huisnummers en voilà. Zo simpel.
Tussen 10.00 en 11.00 uur fietst de jury langs de route en
beoordeelt de versiering op uitstraling, thema, enthousiasme en originaliteit. Aan de hand van het juryrapport

worden de prijswinnaars BB 45 direct na de optocht bekend gemaakt.
De winnaars kunnen dan direct de prijs in ontvangst
nemen.
Voor diegene die dan nog niet op de hoogte is van de
uitslag; deze is ook direct na de optocht te beluisteren
bij Morshuis. Indien u verstek moet laten gaan bij de
prijsuitreiking, geen probleem: in de eerstvolgende ‘Op
en Rond de Essen’ worden de prijswinnaars bekend gemaakt, tegelijk met het adres waar u alsnog de prijs op
kunt halen.

Handen
uit de mouwenVoorgaande jaren be-

hoorden de Oude Schoolstraat, de Hoofdstraat en de Kapittelhuisstraat vaak tot de winnaars van de straatprijs.
Hun inzet was enorm. Misschien is het ook wat voor uw
buurt. Dus handen uit de mouwen, figuurzaag op tafel,
kwast en verf in de hand en laat gaan die onuitputtelijke
bron van inspiratie. Wie weet is uw wijk volgend jaar
‘Best Versierde Wijk’ van Albergen.

Confetti in de goot Gelukkig heb-

ben we de gemeente Tubbergen bereid gevonden om de
dag na de optocht de straten schoon te vegen. Was er
vorig jaar wat vertraging in het gemeentelijk apparaat, dit
jaar is beterschap beloofd en zal tijdig worden begonnen
met het ruimen van de pretzooi.
Dus voor de mensen die aan de route wonen; zondag alle
confetti en andere bonte versiersels in de goot vegen. De
gemeente komt het de dag erna opruimen! En dat is dan
mooi geregeld, nietwaar?!
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w
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Zet je straat of buurt
in de schijnwerpersIeder jaar met
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DSchoolstraat:
e Oude

‘Heerlijk,
we konden
weer aan
de slag’

Feest en versieren
zit ze in het bloed
Het is guur weer, de bladeren zijn gevallen, de wind blaast ons in het gezicht. Toch
wordt dat allemaal door de redactie van dit blad getrotseerd om in Albergen op bezoek
te gaan bij de mannen en vrouwen die de kunst van het versieren verstaan!
Wij kwamen daarvoor terecht in de Oude Schoolstraat, want daar wonen ze allemaal:
De echte, stoere, enthousiaste, grote versierders van ’t eerste uur! Een hartverwarmend gesprek.
Wat in deze knusse straat een jaar of achttien geleden begon met een vlaggetje en
een trosje ballonnen aan de deur tijdens de carnavalsoptocht, is uitgegroeid tot een
compleet versierde themabuurt. Annet, Josefien en Monika doen voor deze keer als
afgevaardigden van de straat hun verhaal. ‘Vanaf het moment dat in1982 de eerste
huizen werden gebouwd, waren we al een hechte buurt. De ene na de andere boog
moest worden gezet als er weer een stel ging trouwen. En de jaren erna kwamen al
snel de ooievaars in beeld, dus werd er weer gevierd en versierd. Het versieren zit ons
wel in het bloed, dat snap je’, aldus de dames van de Oude Schoolstraat.
‘Zo’n tien jaar geleden hebben we met z’n allen voor het eerst meegedaan aan de
playbackshow tijdens het Volksfeest. Vooral de voorbereiding was super gezellig, maar
toen het weer voorbij was bleven de creatieve breinen borrelen!’
Met als resultaat dat de straat in 2002 meedeed in de Aladdin-optocht. Er werd heel
wat afgebouwd, getimmerd en genaaid met als resultaat prachtige pakken en een
schitterende wagen.
En toen in 2006 Jacky Prins Carnaval werd stond de straat helemaal op z’n kop, een
heuse Prins in de straat, geweldig!
De dames: ‘Dat werd weer vergaderen en onder het genot van een borreltje of pilsje
kwamen de plannen voor de versiering al gauw. Want het moest natuurlijk groots
worden aangepakt.
Omdat Jacky bij Albo deuren werkt, kwam het idee dat we iets met deuren moesten
gaan doen. De deuren werden gesponsord door Albo en iedereen ging aan de slag om
een deur te beschilderen en er een spreuk op te zetten, bijvoorbeeld deurdonderen,
deurzakkers, deurtje intrappen enz. In iedere tuin kwam zo’n prachtig exemplaar
te staan.’
Ze vervolgen: ‘Omdat het Prinselijk paar ook nog als achternaam Bijen heeft, hebben
we alles in geel en zwart versierd en hingen er zwermen ‘bijen’ in de Oude Schoolstraat.’

Zoemend
achter de Prins
En dan het meedoen met de optocht zelf: een feest op zich, want weer werden alle
koppen bij elkaar gestoken en werd er tot laat in de nacht ‘vergaderd’. De dames vertellen: ‘Het resultaat was dat we met alle bewoners als één grote zwerm bijen achter
de Prinsenwagen zoemden. En na de tijd vierden we net als elk jaar buiten ons eigen
carnaval.’
Dat buiten vieren kan nog best in de winter, maar toch werd er maar besloten een
eigen (feest)tent aan te schaffen…
‘Die tent kwam trouwens goed van pas, want wat schetste onze verbazing: in 2007
hadden we weer een Hoogheid in de Oude Schoolstraat. Dit keer leverden wij zelfs de
gehele Hofhouding!
Prins Herald en Sik Maurice en de Hofdames Monika en Francien’, aldus de enthousiaste woordvoersters: ‘En ja, heerlijk: we konden zo weer aan de slag. Weer vergaderen tot in de late uurtjes.’

in balans

Redelijk
in balans
Om de geest helder te houden was er voor de heren geestverruimend sap met een
witte kraag en de dames bedienden zich met een ‘activa-oplaad’ drankje. Dat was
ook nodig want weer volgde een lange periode van noeste arbeid. De dames: ‘Maar
zonder alcohol want ons motto is: als je werkt, niet drinken! Als je drinkt niet werken!’
Nou hielden ze dat daar in de Oude Schoolstraat redelijk in balans en weer werd in
elke schuur en garage geschilderd en getimmerd en in de keukens werden net als
vorig jaar zo’n 1.200 roosje in elkaar geknutseld, bestemd voor de boog die het huis
van de Prins een Koninklijke uitstraling zou geven.
Ditmaal was het thema Mexicaantjes en in plaats van deuren had nu iedereen een
houten beschilderde bus in de tuin. Dit naar aanleiding van de beroemde bus- en
kameradengroep van Herald. Er kwam zelfs een heuse bushalte!
‘Dat was handig, want af en toe ontstond er gewoon een file in de straat van mensen
die met de auto kwamen om alles te bezichtigen: nu konden ze dat lopend doen
en via ons bushokje uitgerust weer vertrekken. In de optocht waren we natuurlijk
ook weer van de partij, maar dit jaar hoefden we niet te lopen. We zaten als echte
Mexicanen aan de bar op een tapfiets en konden we naast onze Prins en Sik, heerlijk
zittend het ‘defilé’ afnemen.’
Hofdame Monika is van origine Pools en haar ouders waren van de partij om dit
carnavalsspektakel mee te maken. Ze werden met een in het Pools geschreven bord
welkom geheten aan het begin van de straat.

Internationaal
bezig…met wodka
Het enthousiaste gezelschap daarover: ‘Nou, dat zij er waren hebben we geweten! Ze
hadden zelfgestookte wodka meegebracht. Heerlijk maar… Overmoedig als wij O.S.
bewoners zijn, hadden we net iets teveel geproefd. Nou, daar is ons Hollandse gerstenat of zelfs Mexicaanse tequila echt niks bij. Het leek na de tijd wel of je een compleet
dweilorkest in je hoofd had. Maar de door Monika’s moeder gemaakte soep volgens
echt Pools recept maakte echt alles weer goed. Ja, we waren dat jaar wel behoorlijk
internationaal bezig!’
In 2008 waande de hele buurt zich op vakantie met elkaar, want er was geen Prins in
de straat dat jaar. ‘Moe als we waren van al die drukte en lawaai, kiepten we vrachtwagens vol zand in de straat. Zo had iedereen een privéstrand, net als op Hawaï. Okay,
misschien was de gemeente hier niet zo blij mee maar ach: in Tubbergen wordt af en
toe wat door de vingers gezien’, aldus de dames.
Na al die warmte op Hawaï stonden ze in het afgelopen jaar toch plotseling in de
kou, want Sjef Hagel, een ex-bewoner van de O.S. was Prins Carnaval. De link was
gauw gelegd!
Koning Winter groet Prins Hagel, stond op het grote bord aan het begin van de straat
te lezen.
‘Deze keer lieten we geen vrachtwagens met zand, maar met piepschuim komen.
Helemaal uit Drenthe. Er werden iglo’s gebouwd, sneeuwpoppen gemaakt, pinguïns
met warme mutsen gezaagd, véél witte ballonnen geblazen, witte slingers gehangen
en witte muren gebouwd. Kortom, de straat was onherkenbaar, het leek wel de Hoofdstraat in Tirol midden in de winter.’
Eenheid, saamhorigheid, gezelligheid dat is wat voorop staat in de Oude Schoolstraat. Al die jaren dat ze samen de straat versieren is het net een bedrijvig mierennest.
In september begint het al te kriebelen en worden ze druk. Tussendoor wordt door de
dames voor het natje en droogje gezorgd, worden er kilo’s hamburgers, frikadellen
en worst gebakken in eigen keuken en iedereen komt wel eens aanzetten met iets
lekkers. Als de optocht dan weer voorbij is getrokken, blijft het nog lang gezellig in de
Oude Schoolstraat. In hun eigen feesttent…
Foto’s: Lotte Vriezema
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Bruin Café - Sfeervol restaurant met gerenommeerde keuken - Zaal tot 150 pers.
Thema avonden in overleg - Kanoverhuur - midgetgolf - keverevents.
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sponsoren

Lucas-IT

Leo & Arjan Lucas met Ilse Wolbers
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B&K Bouwbedrijf

Jeroen Bekke & Robin Keemers met Agnes Luttikhuis

In navolging van het succes van vorig jaar heeft de vereniging

Investeren

Veel verenigingen zouden ophouden te bestaan zonder sponso-

gemeend het fenomeen “Supersponsorschap” door te zetten.

ren. Want alleen met contributie en ledengeld zouden veel ver-

En ondanks tijden van recessie en crisis hebben de “Supers-

enigingen onvoldoende in kas hebben..

ponsoren”, de “Co-sponsoren”, de “Bokk’n veur een lintje” en

Daarom willen wij dan ook alle leden, lezers en in ons geval de

de adverteerders ons niet in de steek gelaten.

carnavalsvierders vooral op het hart drukken te investeren bij

Daar zijn wij als vereniging bijzonder dankbaar voor! Want voor

ondernemers die de verenigingen steunen.

ons is het van essentieel belang dat we sponsoren houden.

Wanneer wij met ons allen zorgen dat de ondernemers een

Want zonder sponsoren en adverteerders géén Bokk’nblad en

bloeiende onderneming houden, dan alleen kunnen zij ook blij-

géén optocht.

ven adverteren en sponsoren. Het mes snijdt dan aan twee kanten!

Wel is er dit jaar de extra optie van Co-sponsorschap opgenomen in ons wervingsbeleid. Een laagdrempelige manier van
deelnemen aan de sponsoring van onze vereniging.
Maar ook de Bokk’n veur een lintje willen wij hartelijk danken
voor hun extra jaarlijkse donatie voor de optocht. Ook deze gelden stromen direct naar bijvoorbeeld kleine loopgroepen, verklede kinderen, duo’s of sololopers.

Volgens de Van Dale;

Spon’sor (Eng.), m. (-s) hij die de kosten
van iets draagt, hij die financieel steunt,
met als tegenprestatie dat het programma of de club reclame maakt voor de
sponsor.

Café Restaurant Fraans Marie

De Pannenloods Bouwmaterialen

Café Zalencentrum Morshuis

Yvonne & Aloys met Martijn Schepers

Ben & Ron Oude Nijhuis met Iwan

Olga Morshuis met Wilma van der Aa
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Kortom, dat zijn naam door alle leden van de vereniging positief
wordt uitgedragen.
Bij het Bokk’nblad durven we zelfs nog wel een stap verder te
gaan. Zodra we goederen nodig hebben die ook door onze
sponsoren kunnen worden geleverd, zullen we allereerst een
prijsopgave aanvragen bij deze sponsor. Bovendien drukken we
onze kerngroepleden met enige regelmaat op het hart niet aan
onze sponsoren voorbij te gaan.
En dit alles heeft te maken met wederzijds respect en waardering.

De formule

Net als vorig jaar hebben we de formule van sponsoring voor
onze vereniging voortgezet. Zodra een sponsor het totale pakket afneemt, krijgt deze sponsor de titel Supersponsor.
In een iets afgeslankte vorm krijgt de sponsor de titel Co-sponsor. Een Supersponsor en een Co-sponsor doneert een extra
aanzienlijk bedrag dat geheel ten goede komt aan de optocht.
Met één gedeelte van het geld wordt de prijzenpot verhoogd
voor de grote wagens en de loopgroepen. Daardoor hoopt de
optochtcommissie dat meer grote loopgroepen en praalwagens
Albergen tijdens de optocht bezoeken. Het andere gedeelte van
het geld wordt uitgegeven aan advertenties en TV-spotjes bij
RTV Oost om de optocht meer bekendheid te geven.
Vorig jaar bleek dit succesvol te zijn want er kwamen meer grote
loopgroepen en praalwagens naar Albergen. Ook nu hebben
zich al weer nieuwe loopgroepen opgegeven.
En dat er vorig jaar meer bezoekers waren, was duidelijk. De
auto’s stonden geparkeerd ver buiten de bebouwde kom.
Wij willen u even voorstellen aan de Super- en Co-sponsoren
van dit jaar. Net als vorig jaar hebben de sponsoren minder valide dorpsgenoten uitgenodigd om Carnaval te vieren.
Dit doen ze op de speciaal gemaakte praalwagen die tegelijkertijd met de Prinsen in de Hoofdstraat het defilé zal afnemen
tijdens de optocht.
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DIZZE ADVERTEERDERS VERDEENT
’N LINTJE
Elk jaar weer vragen we de hulp van de ondernemers. Mensen waar niet alleen wij maar ook zoveel andere
verenigingen telkens weer een beroep op doen. Zoals altijd staan ze ons terzijde. Wij vinden dat grandioos.
Belangeloos stellen zij ons in staat dit bokk’nblad aan u te presenteren door middel van hun advertentie. Maar
daarmee is nog niet alles gezegd. Velen van hun sponsoren ook nog de jaarlijks carnavalsoptocht. Dit jaar hebben vele sponsoren weer diep in hun buidel getast om dit kleurrijke schouwspel te laten plaatsvinden. Daarom
willen we deze sponsoren allemaal hartelijk bedanken voor hun niet te evenaren gulheid.

Super Hoofd Sponsoren
Morshuis Café - Zalencentrum
Lucas IT
De Pannenloods Bouwmaterialen

Co-Sponsoren
B & K Bouwbedrijf

aRt Hoveniers

Fraans Marie Café Restaurant

Foto studio Frank Visschedijk
Koopman Assurantiën

Bokk’n veur ’n lintje.

Rabobank
Klumpers Installatiebedrijf

Lammerink Vroonk

Tassche Staalbouw

Albo Deuren bv

Voortman Autobedrijf

IBZ Ingenieursburo

Haarhuis Bouwbedrijf

Tijhuis Partyservice

Bavo Opleiding

Busscher Assurantiekantoor- Harbrinkhoek

Van Mil Wonen – Almelo

Elshuis Kuiken Broederij

Bambino Kinderopvang

Rikmanspoel Shop & Agro / HUBO

Broekhuis Autobedrijf

Arends Tweewielers

Marcel Schouten Kaashandel

Maurice Oude Geerdink

Gijs Bekhuis Metaal & Kunststoffen

Hofhuis Schoenen – Tubbergen

De Marke Tuincentrum

Star Travel - Geesteren

Pine Apple

Combiglas - Geesteren

It Mundi Internet

De Roedel Hondenschool

BouwKONsult

Bekhuis Spuitinrichting

Kemperink Bouwbedrijf

Auto Alberink

Ter Mors Wonen

Scholte op Reimer Aannemers

Brudas Groente & Fruit

Wissink Schilders

Letteboer Autoservice

K WA L I T E I T

• Deskundig advies gedurende
het hele bouwproces.

• 1 Centraal aanspreekpunt
binnen het bouwbedrijf.

• De keus uit diverse bouwsuggesties
en schetsontwerpen.

GARANT

VOOR

B E TA A L B A R E

• Degelijke en traditionele bouw.

Eenhuisstraat 11 • 7665 PZ Albergen • Tel.: 0546 - 44 25 12 • Fax:
F : 0546 - 44 25 13 • info@bouwbenk.nl
i f @b
b k l • www.bouwbenk.nl
b
b k

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

Gespecialiseerd in koper-,
zink-, lood- en dakbedekking
EETCAFE ‘T COOPHUYS
Verwen uzelf met een heerlijk wild, vlees of visgerecht Op onze
uitgebreide menukaart is voor elk wat wils, zie onze website www.coophuys.nl
Tevens het adres voor uw feestje in ons sfeervolle restaurant,
nu ook Oud-Hollandse spelen beschikbaar
Elke zondag BRUNCH
van 11.00 tot 14.00 uur, € 13,75 p.p., kinderen tot 10 jaar € 8,75
Hiervoor is reserveren nodig, dit kan tot zaterdag 12.00 uur

Eetcafé ’ t Coophuys, Ootmarsumseweg 182, Albergen, tel. 0546-443080
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d e e l n emers:
D e o p tocht is
a l c o h olvrij. Bij

Opgave voor de optocht
bij Walter Lansink
tel. 0546-442619 of
bij José Velthof
tel. 0546-441247.

g e b r uik van alco h o l k unt u uit de
o p t o cht verwij d e rd worden.

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

en weet wat
nog gezelliger
is: uw huis
versieren

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

Optocht 2010

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

de Prins zal
direkt na de
optocht de
prijzen bekend
maken.
Dit gebeurt
voor de kindere n
op het kerk-

Ni e t ve r g e t e n !
Dit jaar is de optocht
o p 7 fe b r u a r i !

plein en voor d e
loopgroepen e n
praalwagens b i j

H e t s t a rt s e in is o m
1 3 . 3 0 u u r b i j d e ke rk .

de feesttent b ij
Café Morshuis.

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

De kinderen die aan de
optocht meedoen,
krijgen een presentje in
de Geert Grootestraat!
Hoera

En vergeet niet:
‘Met uw duit kan de
Albergse jeugd en de
optocht vooruit!’

Graag de route
autovrij houden!

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

Collage: Lotte Vriezema

Van schets tot
oplevering

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

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

Gewoon goed

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

Column
door Haas
Niet de drank…
In mijn beleving is carnaval een

feest met mu-

ziek, polonaise, lachen en drank. Vooral dat laatste.
Véél drank. Als er een alcoholvrije carnavalsavond zou
worden georganiseerd, dan zouden bij Morshuis geheid Olga en Edward alleen -en nuchter- achter het
schap staan. Om over een polonaise al helemaal niet
te beginnen want, dat is nu eenmaal onmogelijk met

nul komma nul bezoekers. Daarom;

drank hoort er gewoon bij.
Jaren geleden heb ik met vrienden enkele keren meegedaan aan de optocht en zelf een wagen gebouwd.
Een uurtje bouwen en daarna de hele avond uitgebreid nazitten. Pilsje erbij en gewoon dom zeuren.
Prachtig! Het budget voor de wagen was erg krap,
maar op een paar kistjes bier werd niet gekeken. Dat
zagen we als

randvoorwaarde.

Ook tijdens de optocht werd stevig ‘ingeladen’. Hoe
anders is het nu. Her en der komt er nog een verstopt flesje bier te voorschijn, maar verder is de optocht

‘clean’.

De commissie heeft namelijk

de laatste jaren besloten om er op toe te zien dat er
geen alcoholhoudende drank op de deelnemende carnavalswagens aanwezig is. En de jury is streng. Misschien wel onder druk van regels en wetten, daar kan
ik niet over oordelen. Maar niet alleen op
is er

drank

controle. Ook de kwaliteit van de wa-

gens moet tegenwoordig ‘op niveau’ zijn, anders worden ze niet toegelaten. Deze stap lijkt me trouwens
overbodig want het één heft het ander op. Al die zogenaamd ‘kwalitatief mindere’ maar oh zo gezellige

zuipwagens, zoals wij ze vroeger bouwden, zijn niet
meer. ‘Das war einmal’. Want de optocht is de laatste
jaren

alcoholvrij geworden.

Dus, anno 2010, kunnen we genieten van een sociaal verantwoorde carnavalsoptocht op hoogstaand
niveau. Sociaal verantwoord? Ammehoela! Het niveau is inderdaad hoog maar zo staat ook de

vo-

lumeknop. Voor mij maakt niet de drank,
maar het aantal decibellen meer kapot dan me lief is.
Als ik sta te kijken voel ik soms -door de schokgolven
van honderden

decibellen- mijn nieren

achter de oren rammelen. Buggy’s en kinderwagens
die niet op de rem staan kiezen spontaan het hazenpad. Het is onvoorstelbaar. Soms zie je meer box dan
wagen. Ik ben geen ‘ouwe sok’ die niet tegen lawaai
kan. Begrijp me niet verkeerd. Harde muziek? Prima. Leuk zelfs, het hoort er bij.

Keiharde

muziek? Ook oké. Maar als ik mensen die

een kunstgebit dragen, hun tanden stevig op elkaar
zie houden om te voorkomen dat het ding een eigen
weg naar buiten gaat zoeken, is de grens overschreden. Dát zou naar mijn mening een controlepunt moeten worden. Misschien nog wel meer dan de drank
want dat hoort bij carnaval. Maar dat zal waarschijnlijk
wel nooit gebeuren.
Ach ja, zo belangrijk is het ook weer niet en het went
vanzelf. Hoe dover je wordt, hoe minder je hoort. Daarom wil ik iedereen met een

dónderend

Alaaf een prettige carnaval(soptocht) toewensen!

• Avia service station
• In en verkoop nieuwe en gebruikte auto’s
• Reparatie en onderhoud alle merken
• Auto diagnose
• Airco service station
• Gespecialiseerd in schade herstel
• Leen auto beschikbaar
• Ruitreparaties
• APK keuringsstation

T. 0546 - 458 900

info@art-hoveniers.nl

www.art-hoveniers.nl

BASISSCHOOL

...basis voor de toekomst!
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info@garagehaarman.nl

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

LEUS Opleidingen
Almelo tel.: 0546-861238

BOUW

?

BESLUIT IBZ
CONSTRUCTIE
BOUWBESLUIT

BOUWADVIES
GELUIDSWERING

WONINGBOUW

TEKENWERK

UTILITEITSBOUW
RENOVATIE

REKENWERK

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

7B8;H=;D

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

0546 54 50 50

info@ibz-albergen.nl

WWW.IBZ-ALBERGEN.NL

Van cafetaria tot

Tafeltje Dekje

Duizendpoot Rietje Busscher
blijft onvermoeibaar bezig
Het was een rustige herfstavond in oktober. Rustig tot
19.00 uur…wanneer de verslaggever arriveerde bij Huize
Busscher aan de Weemselerweg nr. 20. Vanaf dat moment
was het een waterval van enthousiasme, herinneringen,
gepaste trots en gedrevenheid. Zittend in de keuken van
het ruime huis werd de koffie gezet, maar vervolgens vergeten in te schenken. Springend van de ene belevenis naar
de andere gaf Rietje haar dagelijkse leven weer.
Rietje Busscher, Rietje Haarhuis, Rietje van Miets, allemaal namen waar ze graag naar luistert. Weinigen weten
echter dat haar echte meisjesnaam Herbrink is want als
Rietje Herbrink werd ze geboren op 27 oktober 1948. De
oudste dochter van Haarhoes Miets en Bernard aan de
Ootmarsumsestraat 168. Haar ouders runden het bekende
café Miets. Na Rietje werden nog twee kinderen geboren,
Jan en Ansje. Ze groeide met veel plezier op in het bekende
café. Vanaf haar dertiende jaar heeft ze, door drukke werkzaamheden van pa en ma, gedurende twee jaar op het

internaat in Steenwijkerwold gezeten. Toentertijd werd ze
weggebracht door haar moeder en de kapelaan. Ongeveer
één keer per maand reisde ze met de trein naar huis, waar
ze op het station in Zwolle kroketten kon halen. Rietje: ‘die
heerlijke kroketten brachten mij op het idee om een cafetaria te beginnen. En waar kon dat beter dan bij het café
van mijn ouders in Albergen’.

‘Patat an vearkens’
Op haar zestiende opende ze de eerste cafetaria in Albergen. Ze weet nog goed dat Marie Demmer (Leungs Marie),
verkleed als Sinterklaas, de opening verrichtte. De patat
was die dag gratis. Rietje: ‘asof de patat vearkens wun
voert, zulk ett’n’. Ook daarna bleven de mensen terugkomen en was het een goed lopende zaak waar ze met veel
plezier werkte. Na tien jaar verhuurden Haarhoes Miets
en Bernard het café en de cafetaria. Rietje besloot ook om

niet verder te gaan en ging werken bij tankstation Bolk
op de Schelforst in Almelo. Ze leerde Rien Busscher kennen en inmiddels meer dan dertig jaar geleden trouwde
ze met hem. De eerste tien jaar van hun huwelijk hebben
ze doorgebracht op de Schelfhorst in Almelo en werden er
de trotse ouders van Loes (28) en Mark (26). Ook in Almelo
kende iedereen Rietje, en Rietje iedereen, want ze praat
graag met mensen en zegt iedereen altijd goedendag, of
op z’n Rietjes: ‘moi’n’. Dat heeft ze haar kinderen ook vroeg
geleerd. Toen Mark nog kleiner was en in Almelo kwam, en
al die mensen zag vroeg hij verschrikt: ‘mama, moet ik al
die mensen hallo zeggen?’.
Rietje en Rien besloten terug te keren naar Albergen, nadat de vader van Rietje was overleden. Ze gingen wonen
bij Rietjes moeder aan de Weemselerweg, zodat Rietje
goed voor haar moeder kon zorgen. Rietje en Rien wonen
daar nu nog. Ze zou na de geboorte van Loes gewoon weer
aan het werk gaan. Echter, Loes kreeg een griepje. Rietje:
‘ik kon het op dat moment niet meer over mijn hart verkrijgen Loes door anderen te laten verzorgen. Als moeder
vond ik dat ik dat niet kon maken. Sinds die tijd heb ik geen
betaalde baan meer gehad’. Dat wil zeker niet zeggen dat
Rietje vervolgens heeft stil gezeten. Integendeel, ze ging
veel vrijwilligerswerk doen, vooral voor de oudere inwoners van het dorp en de gemeente.

Ogen glinsteren
Als je met Rietje spreekt over ouderen gaan haar ogen
glinsteren. Je merkt aan alles dat ze erg veel plezier heeft
in het omgaan met oudere mensen. Rietje: ik heb bij mijn
eigen moeder gezien hoeveel plezier het haar gaf dat er af
en toe eens een bezoek gebracht werd. Eigenlijk zou iedereen dat eens moeten doen’. Namens de gemeente werkt
ze mee aan het project ‘Eigen kracht ouderen’ waarbij ze
door interviews met ouderen in kaart brengt waar en hoe
hulp nodig is bij ouderen. Vaak verricht ze tijdens de bezoeken ook een aantal hand- en spandiensten als boodschappen halen, afwassen en schoonmaken. Een andere
passie van haar is Tafeltje Dekje, waar ze coördinator is.
Ophalen, rondbrengen en indien nodig achteraf nog even
een bezoekje brengen. Onlangs is ze nog gehuldigd op de
Eeshof voor het feit dat ze dit werk al 12,5 jaar doet. Ook
hielp ze bij de dagopvang voor ouderen in het Kulturhus
in Albergen. Rietje heeft daarnaast rollators in huis voor
(tijdelijk) minder validen. Rietje: ‘zelf heb ik gelukkig nog
niets nodig, maar mensen die wel wat nodig hebben kunnen bij mij wat lenen’.
Rietje lijkt op alles voorbereid….

‘Wel hef t’er dust?’
Bij elke activiteit in het dorp is Rietje aanwezig. Ze vindt
het ook niet meer dan normaal om je te laten zien en te
helpen. Poffertjes bakken op Koninginnedag, Tukkerstochten meelopen en openingen en open dagen bezoeken. Ze
is vele jaren oversteekmoeder geweest samen met Rita
Kamphuis en dat terwijl ze zelf nog helemaal geen moeders waren. Zoals ze zelf zegt: ‘Ik wist toen nog nauwelijks
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Ik heb mij
toen over hem
ontfermd’.
hoe het allemaal in elkaar stak’.
Er is ook geen club in Albergen waar Rietje geen donateurskaart van heeft. Dus ook zeker van de Alberger Bokke.
Wel geeft ze toe zelf nooit echt carnaval gevierd te hebben. Ze vindt het mooi dat iedereen er veel lol aan beleeft,
maar meer dan de optocht ziet ze normaal gesproken niet.
Zo heeft ze ook een donateurskaart van de Tukkers, maar
heeft in al die jaren slechts één wedstrijd bezocht. En zelfs
toen kwam ze niet voor de voetbal, maar voor John de Wolf
die toen met Feyenoord een oefenwedstrijd tegen de Tukkers speelde. Bij de jeugd is ze bekend geworden toen ze
tijdens de wereldrecordpoging ballonnen oplaten snel in
de gaten kreeg dat men veel last had van nadorst. Even
later liep ze al roepend door de tent met een emmer water
en een paar bekers: ‘Wel hef t’er dust?’
Rietje denkt ook graag terug aan de tijd van de motorraces
in Tubbergen. Zo gauw ze erover begint raakt ze niet uitgepraat. Zij en Rien onderhouden nog steeds contacten met
een aantal coureurs. Rietje ziet de motoren zo nog vanaf
Fleringen komen en rechtsaf slaan richting Tubbergen.
Een fantastisch gezicht. In die tijd werd café Miets vaak als
een soort rennerskwartier gebruikt. De diepvries in de tuin
deed zijn werk om alle koelelementen op de juiste temperatuur te krijgen. Zo hadden de renners de volgende dag
koel eten en drinken. Theo Timmer had tijdens één van de
races pech gekregen met zijn motor. Om deze weer op te
lappen voor de race van de volgende dag had men echter
niet genoeg licht. De garage bij het café diende toen als
monteurplaats. Er is de hele nacht doorgewerkt en Theo
werd tweede. Met Theo Timmer hebben ze nog steeds
contact. Jaarlijks reizen Rietje en Rien nog naar Assen om
races van dichtbij te kunnen horen en ruiken. Rietje heeft
zich ook ontfermd over de broer van de Zuid-Afrikaan die
in de jaren zeventig zwaar gewond raakte op het circuit.
Rietje: ‘iedereen was alweer aan het inpakken en hij stond
moederziel alleen en wist niet meer wat te doen. Ik heb
mij toen over hem ontfermd’.

Hobby’s
Schaatsen is een grote hobby van Rietje. Niet dat ze zelf
ooit geschaatst heeft. ‘Dan heb ik wel een looprek nodig’
aldus Rietje, maar ze volgt het schaatsen maar wat graag
op de televisie. Met plezier gaat ze ’s nachts haar bed uit
om de schaatsers te kunnen volgen als er wedstrijden
aan de andere kant van de wereld zijn. Ze was ook altijd
nauw betrokken bij de schaatstrainingsgroep Albergen.
Ze reed vaak mee naar de overdekte ijsbanen in Assen en
Heerenveen. Rietje: ‘Ik zorgde altijd voor de warme choco-

lademelk. En dan niet de gewone uit de supermarkt. Nee,
de melk haalde ik ’s ochtends om half zes bij Beernsboer
direct van de koe. Verder nam ik echte cacao mee en mixen
maar. Marietje Telgenkamp zorgde voor de cake en reken
maar dat er genoten werd!’
Rietje helpt ook graag mee aan de bijzondere hobby’s van
Rien. Rien restaureert en maakt ramen van glas in lood.
Tijdens Glasrijk Tubbergen zijn Rietje en Rien te vinden
in de schoenenzaak van Hofhuis in Tubbergen, waar Rien
dan demonstraties verzorgt. Daarnaast maakt Rien akoestische gitaren. De verslaggever werd al snel meegenomen
naar een ruimte waar vijf schitterende eigen gemaakte
gitaren hingen, gestemd en al. Hij speelt af en toe in een
band en maakt zo goed gebruik van zijn kennis en kunde.
Ook al gaat Rietje veel met ouderen om en praat ze graag
over het verleden, ze gaat ook zeker met haar tijd mee. Zo
heeft ze bijvoorbeeld een eigen Hyves pagina. Al onderhoud haar dochter die, want zelf vindt ze dat ‘computergedoe’ maar niets. Ook rijden zij en Rien sinds kort op elektrische fietsen. Als de weersomstandigheden er naar zijn
stappen ze er graag op. Rietje: ‘die elektrische fietsen raad
ik echt iedereen aan’.

‘...moet ik al die
mensen hallo
zeggen?’.
Gespreksstof
Elke dag om zes uur gaat de wekker bij huize Busscher. Een
langslaper is Rietje niet. Ze leest eerst rustig de kranten
door. Nieuws vindt ze erg belangrijk, al is het maar om gespreksstof te hebben. Daar hoef je bij Rietje overigens niet
zo snel bang voor te zijn. Na thuis de boel op orde te hebben gemaakt, gaat ze op pad voor Eigen Kracht ouderen. In
de middag brengt ze vaak bezoekjes aan de vele mensen
die ze kent. Vaak gaat ze even langs bij ouderen die alleen
zijn om vervolgens te zorgen dat het tafeltje gedekt wordt
bij de hulpbehoevende mens. En als Loes en schoonzoon
Martijn niet thuis zijn laat ze ook nog drie tot vier keer per
dag hun hond uit. Rietje: ‘Ik ben helemaal gek op die hond.
Als ik soms even lig te rusten komt ’ie heerlijk bij me op de
bank liggen’. En voor Rietje is de dag pas om na Pauw en
Witteman, want dat wil ze niet missen.
Alles wat Rietje doet, doet ze met veel plezier. Ze denkt
er meestal geen seconde over na als haar om hulp wordt
gevraagd en zet zich met volle overtuiging ergens voor in.
Met recht een persoon met een gouden randje. Inmiddels
mag ze dan 61 jaar zijn, met oud worden heeft ze absoluut
geen problemen. Ze ziet zich gezellig oud worden in Albergen. Het dorp waar ze is opgegroeid en ook niet meer weg
zou willen.

UW INSTALLATEUR VOOR AL UW
TECHNISCHE WERKZAAMHEDEN

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

Giis Bekhuis Metaal & Kunststoffen

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

Onze Reisgids 2010 is uit !
Wij zijn er trots op u een gevarieerd programma te kunnen
aanbieden met maar liefst 9 nieuwe reizen. We gaan in 2010 onder
andere naar Londen, het Weserbergland, de Loire & de Provence,
Zuid Engeland met zijn tuinen en kastelen en we hebben een
nieuwe verrassingsreis. Ook treft u een aantal sfeervolle kerstreizen
aan. Nieuw is onze Adventreis. Prachtige en goedverzorgde reizen
die in alle opzichten de moeite meer dan waard zijn.

Skiën in Winterberg !
Busprijs € 29,50 p.p.

Skihuur en verzekering mogelijk.
Groepsprijzen op aanvraag.

HORSTMAN
KUNSTSTOFFEN

HORSTMAN
KUNSTSTOFFEN

snelheid en kwaliteit tegen vriendelijke prijzen

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

Transpirerende voeten?

JuMar

Bezorgdiensten & Folderverspreiding

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

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

Talent
voor
taal
?
Werk dan mee aan het Bokk’nblad
Ziet u zichzelf wel als schrijver, omgeven door een
gezellige kring van medeschrijvers en creatief talent? Dan bent u waarschijnlijk diegene die we zoeken! Want het Bokk’nblad heeft altijd behoefte aan
veelzijdige medewerkers en medewerksters.
Aarzel niet langer en bel met de volgende contactpersonen:
Marike Masselink
Tel 0546-442498 (bbredactie@home.nl)
of
Marga Visschedijk
Tel 0546-441110

De eerste verhalen kunt u
altijd schrijven met een collega-schrijver. Dus u staat
er niet alleen voor!
Denkt u echter de Nederlandse taal goed te beheersen en
vindt u het leuk om teksten
door te nemen op eventuele
spelfouten?
Dan zijn we ook op zoek naar
u. U kunt zich eveneens melden bij bovenstaande contactpersonen.

E. Borgerink
Ootmarsumseweg 125

TUINCENTRUM

DE MARKE

A L B E R G E N

7665 RW Albergen
Tel. 0546-441330
Fax 0546-442033

Feestelijke Binnenkomers
Zak ’s lekker deur

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!

www.albo.nl

Op bezoek bij de

oudste inwoner
van Albergen.
Mevrouw
An Rietmeijer,
vitaal en nog
steeds tevreden.
Twente en Albergen in het bijzonder natuurlijk, is een
gezonde plek. Frisse lucht, gezelligheid, ruimte en
geen files met Co2-uitstoot. Kortom, een plek om gezond oud te worden. Het Bokk’nblad toog erop uit
om de oudste inwoner van Albergen te interviewen.
Unieke anekdotes leverde het op!
In het prachtige buitengebied van Albergen, bezoek
ik op een mooie herfstdag, mevrouw Rietmeijer-Olthof. Zij is 99 jaar en daarmee de oudste inwoner van
Albergen. Ze is geboren op een boerderij in Langeveen. Mevrouw Rietmeijer vertelt dat haar vader deze
boerderij zelf gebouwd heeft. Haar vader was naast
boer ook timmerman. Het gezin Olthof bestond uit
vader, moeder en acht kinderen: drie jongens en vijf
meisjes. Mevrouw Rietmeijer wist al vroeg van aanpakken. Ze hielp overal mee. Als ze uit school kwam
maakte ze de melkbussen schoon en schuurde deze
met zand. Ook leerde ze koeien melken.
Wanneer ze tijd over had maakte ze samen met moeder en zus stenen. Hier was veel vraag naar en ze
konden het nauwelijks bijbenen. Een schuurtje bij het
huis werd destijds van deze stenen gebouwd.
Het gezin Olthof verkocht ook scherp zand. Het
scheppen van dat zand op een platte wagen behoorde tot de taak van de kinderen. Dit zand werd
gebruikt om op de deel te strooien om zo vieze inloop in huis te voorkomen

foto archief ORE

Drank in een
varkensblaas
De boerderij van haar ouders stond dicht bij de grens

Later betrok de familie Rietmeijer het huidige boeren-

en er werd in die tijd veel gesmokkeld. De commie-

huis aan de Mekkelenberg, waar voorheen de ouders

zen, die aangesteld waren om dit te voorkomen,

van haar man woonden. In 1998 overleed haar man.

hielden streng toezicht op smokkelaars. Ze hielden

Ze woont er nu samen met zoon Hennie en dochter

echter ook van koffiedrinken en kwamen zodoende

Agnes, die beiden heel goed voor haar zorgen.

altijd op dezelfde dag en op hetzelfde tijdstip voor

Onze oudste inwoner is erg sterk van lichaam en

een kopje koffie bij het gezin Olthof binnen. Op het

geest. Ze weet goed wat ze wil en leest nog dagelijks

moment dat de commiezen binnen zaten werden de

de krant. Ze is er trots op het oudste lid van de biblio-

kinderen naar de grens gestuurd, zodat de smokke-

theek in de gemeente Tubbergen te zijn. Ook is ze

laars wisten dat ze hun smokkelwaar ongezien de

dol op tv kijken. Lingo en The bold and the beautiful

grens over konden brengen. Naast schapen bestond

zijn haar favoriete programma’s.

de smokkelwaar onder meer uit sterke drank, die

Vorig jaar kreeg ze een hartaanval maar hier is ze

verpakt zat in een varkensblaas.

gelukkig goed van hersteld. Volgens Agnes heeft ze

Mevrouw Rietmeijer hield (en houdt nog steeds) ont-

het aan de goede behandeling van dokter Hehen-

zettend veel van lezen. Als ze met twee van haar

kamp te danken dat ze nog leeft. Mevrouw Rietmeijer

zusters in de bedstee lag, moest één van haar zus-

is hem hier erg dankbaar voor. De dokter kreeg dan

sen een brandende kaars vasthouden, zodat zij kon

ook altijd een banaan, een appel en een reep cho-

lezen. Als vader dan langskwam om te kijken of ze

colade van Agnes’ moeder als hij haar bezocht. Op

sliepen, doofden ze gauw de kaars.

19 april 2005 brak ze haar pols en was zij de eerste

Toen ze van de lagere school af kwam, ging mevrouw

patiënte die een plaatje in de pols kreeg. Ze kwam

Rietmeijer in betrekking bij Dr. Westenberg. Ze stond

hierdoor met een mooi verhaal en foto in de krant

altijd vroeg op om de kachel aan te maken voordat

samen met dokter Van der Velde.

het gezin Westenberg uit bed kwam.
Na de betrekking bij Dr. Westenberg heeft ze ook

Aju paraplu

nog bij Modehuis Koopmans in Almelo gewerkt. Bij
Koopmans had ze de zorg voor de huishouding en
daarnaast maakte ze ook kleding passend. Ze was

Mevrouw Rietmeijer is een heel tevreden vrouw. Ze

heel handig met de naaimachine, maakte later zelfs

wandelt geregeld achter haar rollator door de tuin.

kostuums voor haar man, kleding voor zichzelf en

Als haar zoon Hennie haar ’s avonds naar bed brengt

haar kinderen. Ook kon ze volgens dochter Agnes

komt altijd haar gezegde: Welterusten, kop in’t kus-

heerlijk koken!

sen, gat in arm, dan sloap ie lekker warm! Als Hennie de deur achter zich dicht wil trekken, voegt ze
hier nog aan toe: Aju paraplu!

Boerenhuis

Vol bewondering voor haar levenskracht verlaat ik de
knusse woning en denk ik bij mezelf: ‘Op deze ma-

Toen ze trouwde met de heer Jans Rietmeijer kwam

nier wil ik ook wel de oudste inwoner van Albergen

ze te wonen in het Dikkersbos. Hier werden twee zo-

worden!’

nen en een dochter geboren.

BB 79

- AED en reanimatie

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

- EHBO
- BHV
- VCA
- Interntransport
- Nascholing chauffeurs

NIEUW IN ALBERGEN

Pedicuresalon
Ellen Harink
- reumatische voet
- diabetische voet

tel. 0546 - 442290
mob. 06 - 251 261 45
Steenkampsweg 12a
7665 RA Albergen
ellen_harink@tele2.nl

Adviseurs in de agrarische sector
en het midden- en kleinbedrijf
Galvanistraat 32 Tubbergen
Postbus 19 7650 AA Tubbergen
Tel.: 0546-622332, Fax.: 0546-623775

De stormachtige loopbaan van
Superbok Arthur Pouwels

Van
rapper
tot
La Bella Bok

Elke vereniging heeft ze: de onvermoeibaren, de doorzetters, de
werkers. Mannen en vrouwen die zich inzetten met hun talenten
om de vereniging in de vaart der volkeren op te stoten. Ook onze
vereniging kent ze: een superbok die multifunctioneel inzetbaar
is. Dit keer de borrelproat met Arthur Pouwels.
Op de meest stormachtige avond van november, echt zo’n avond
waarop je de gezelligheid opzoekt en uitkijkt naar een lekkere
borrel, ontmoeten we Arthur Pouwels in ons Borrelproatcafé.
Lekker warm en met regen en wind buitengesloten raken we
met een bokbiertje erbij al snel in een geanimeerd gesprek met
Arthur. Met zijn jarenlange ervaring binnen de Alberger Bökke
zit Arthur ook niet snel om gespreksstof verlegen.
Toen Arthur in 1993 met zijn Yvonne in Albergen kwam wonen, kon hij waarschijnlijk niet voorzien dat hij zo snel en zo
diep het carnavalsgebeuren zou worden ingezogen. Toenmalige
buurmannen Johan Bouhuis en Huub Brand, gezegend met
een neus voor carnavalstalent, hadden niet veel tijd nodig om
Arthur te scouten en over te halen om actief te worden binnen de
Alberger Bökke. Dat Huub en Johan hierbij de koe resoluut bij
de horens vatten wordt wel duidelijk uit Arthurs verhaal want de
deal werd beklonken aan de koffietafel na een begrafenis. Vier
weken later stond Arthur met de Raad van Elf op het podium
bij de gala-avond. Nauwelijks geoefend en met de tekst van het
opgevoerde rapnummer op een bezemsteel geplakt bracht hij
het er zeer goed af. Een talent voor de gala-avond was geboren!

Achter de schermen

Arthur kreeg vervolgens een belangrijke functie, vooral in organisatorische zin. Elf jaar lang bekleedde hij de functie van voorzitter van de Galacommissie en jarenlang nam hij de presentatie
voor z’n rekening op de gala-avonden. Nu na elf jaar, een mooi
getal volgens Arthur, stopt hij daarmee. Het vraagt toch ieder
jaar weer een hele investering want de voorbereidingen beginnen in september en dan treedt het draaiboek al in werking. Als
voorzitter had Arthur de belangrijke taak om vervolgens toe te
zien of het draaiboek liep. In de periode dat hij voorzitter was
vond er ook een uitbreiding van drie naar vier gala-avonden
plaats, waar hij vervolgens de boel aan elkaar praatte.
Het wordt ons wel duidelijk dat Arthur zowel voor als achter de
schermen een heleboel taken en verantwoordelijkheden had en
er voor moest zorgen dat alles vlekkeloos verliep.
Zijn veelzijdigheid blijkt wel uit de vele ervaringen die hij opdiept uit z’n carnavalsverleden. Arthur was woordvoerder van de
internetcommissie en initiator van het opzetten van de website

van de Alberger Bökke. Daarnaast blijkt hij ook nog muzikaal te
zijn. Vijf jaar geleden begon hij zonder muzikale voorgeschiedenis aan het saxofoonspelen en toen anderen hier na een tijdje
lucht van kregen was hij binnen de kortste keren gestrikt voor
La Bella Bok. Hier voelt hij zich erg op z’n plek en hij belooft dat
we de komende tijd nog veel gaan horen en zien van La Bella
Bok en van een saxofoonspelende Arthur. Het spelen in La Bella
Bok is voor Arthur een feest. ‘Het is een hele gezellige club en er
staan mooie optredens gepland, zoals het jaarlijkse dweilfestival
in Bemmel. En ook in Vasse zullen we dit jaar de boel weer eens
flink gaan opvrolijken.’
Arthur benadrukt dat hij La Bella Bok belangrijk vindt voor de
carnavalsvereniging en dat hij mede daardoor zo gemakkelijk
over te halen was om in dit unieke orkest te gaan spelen.

Gemoedelijk
en zakelijk

Binnen de carnavalsvereniging doorliep Arthur een stormachtige carrière. Van lid van de Raad van Elf klom hij via Sik op tot
Prins van ‘t Bokk’nlaand in 2003. In z’n jaren als Sik en Prins
vond hij naast Yvonne ook Edward en Olga Morshuis aan zijn
zijde. Hieruit is een waardevolle vriendschap ontstaan.
‘Hej nog ’n uur?’, is het antwoord op de vraag wat carnaval hem
in al die jaren heeft gebracht: ‘Allereerst een geweldige vrienden- en kennissenkring, verder heb ik ongelofelijk veel geleerd.’
Bijvoorbeeld de ervaring om regelmatig voor een grote zaal te
hebben gestaan komt nu in zijn werk soms goed van pas: ‘Voor
een presentatie draai ik nu m’n hand niet meer om.’ En al die
jaren hebben hem ook ontzettend veel plezier gebracht, vertelt
hij met zijn karakteristieke lach. Het is ook belangrijk volgens
Arthur om jezelf niet al te serieus te nemen, want het is per slot
van rekening wel carnaval. En daarin schuilt dan ook meteen de
paradox, want aan de ene kant is het carnaval het feest van de
gemoedelijkheid, anderzijds vragen de Alberger Bökke ook om
een soort zakelijkheid die past bij zo’n grote vereniging. ‘Het is
belangrijk om daar een goede balans in te vinden.’
Vooral de gemoedelijkheid en de saamhorigheid voelt als een
warme deken en de belangeloze inzet van zoveel mensen om
de gala-avonden en andere carnavalsactiviteiten goed te laten
verlopen. Het geeft hem dan ook elke keer weer ontzettend veel
voldoening als de gala-avonden goed zijn verlopen. Ieder jaar
na de laatste galavoorstelling is het dan ook lekker om even helemaal los te gaan.

Langeveense

Baco...
proost!
Precies goed
gemixt

Ook Arthur ontkomt niet aan onze vraag wat voor hem één van
de meest hilarische momenten was in al zijn carnavalsleven.
Dat dit een voorval is waarbij ook kastelein Edward Morshuis
behoorlijk door de mand viel, doet ons bulderen van het lachen.
Arthur en Edward, samen op een gemeentelijke gala-avond in
Langeveen, bestellen allebei een bacardi-cola. Nadat deze baco
is geserveerd zijn beide heren het er unaniem over eens. Dit is
de beste baco die ze ooit hebben geproefd. Precies, maar dan
ook precies goed gemixt! De bacardi en de cola zó subtiel in
verhouding! Ja, als ware,ware kenners wordt er door beiden van
het drankje genipt en genoten. Voortreffelijk! Tot de ober met
een licht rood aangelopen hoofd z’n verontschuldiging komt
aanbieden en alsnog de bacardi brengt die hij vergeten is in de
cola te doen. Langeveense baco, zo wordt het drankje nu nog
steeds genoemd.

Buiten raast de storm, binnen wordt het steeds gezelliger. Met
nog een bokbiertje en Arthur op de praatstoel vliegt de avond
om. Ai, is het alweer zo laat. Met een glimlach om de mond,
kramp in de vingers van het schrijven, een hoofd vol verhalen
en een paar lekkere bokbiertjes achter de kiezen fietsen we dit
keer met de wind in de rug naar huis. Echt lekkere bokbiertjes
trouwens. Ja, beter, veel beter dan Langeveense baco!

p r o at

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

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

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

-

demo opnamen
re-mastering van bestaande opnamen
cd producties

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

Studio:
Dorfstrasse 51
49828 Lage (Duitsland)
Tel. 06-25342804 /
0049 (0) 9891445

Email: info@geelensoundservice.nl

www.geelensoundservice.nl

-

www.tuincentrumheerdink.nl

W’j neugt oe

Wi’j neugt oe

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

• APK keuringsstation

www.autodalhoeven.nl

• Schadetaxatie en herstel

• Onderhoud alle merken

Site
Seeing.
Elke site van Itmundi Internet
mag gezien worden.
Bezoek onze website met
uitgebreide portfolio.

Itmundi Internet | Zandhuisweg 2e | 7665 SH Albergen | T 0546-535000 | E info@itmundi.nl | www.itmundi.nl

Eén en Al beerg

Het profiel van onze
Spreekstalmeester Bertus
Kijkend naar de liggende Bertus Bossink onder aan de
pagina moest ik direct denken aan het prachtigste kerkdorp van de gemeente Tubbergen. Het is één en Al beerg
(waar Photoshop niet goed voor is, red.). Het kerkdorp
waar wij terecht trots op mogen zijn en waar we ons
wederom opmaken voor een knallend carnavalsjaar.
U zult tijdens de gala niet om deze man heen kunnen.
Deze Don Juan, dan wel brildragende Adonis of welbespraakte Amor praat alle buuts met een knipoog aan
elkaar. Dit betekent dat hij alle gala-avonden de totale
presentatie op zich neemt en constant paraat moet
staan. Dit is een soort van ultieme carnavalsmarathon.
Maar nu rijst de vraag hoe hij zich op deze grote klus
voorbereidt. ‘Niet dus’, is zijn antwoord. Oftewel: u kunt
nog tal van verrassingen en spraakmakende wendingen
meemaken. Bertus heeft ongeveer vier of vijf gala’s nodig om in zijn rol te groeien. Op het moment dat alles
onder de knie is en zijn presentatie en draaiboek vloeiend verlopen, is het gala reeds afgelopen.

Maar wie is deze spraakmakende persoonlijkheid, die
straks met steek ten tonele verschijnt?

Wist u dat:

- Hij het liefst stamppot moos eet met ribben, rookworst
én speklappen. Dat verklaart de beerg in zijn silhouet!
- Hij alle eigen tanden nog bezit. Hij daar beretrots op is
en daarom altijd aan het lachen is.
- Hij vaak lampenolie on the rocks drinkt. Spa rood met
droge witte wijn en ijsblokjes.
- Zijn moeder de allerlekkerste aangemaakte peren kan
maken.

- Hij tussen zijn vakanties door elke vrije minuut aan het
werk is.
- Hij een oude motor heeft. Op deze Velocette uit 1935
maakt hij af en toe een ritje en hij dan per afgelegde
kilometer € 1,50 aan verzekering moet betalen.
- Dit niet komt door de dure verzekering, maar door
heeeeeel weinig kilometers.
- Zijn favoriete vakantieland Oostenrijk is.
- Hij één oog dichtknijpt als hij op het podium heel
zenuwachtig wordt. Hij kan met het andere oog maar
30% zien zodat hij zichzelf wijs kan maken dat hij voor
een lege zaal aan het praten is.
- Zijn meisje Inge heet.
- Hij in zijn leven al wel 50 keer de Keukenhof heeft bezocht. Niet om de bloemen en de bijtjes te onderzoeken, maar om de touringcar met dagjesmensen te besturen.
- Bertus gemiddeld vier keer per jaar een formule 1 race
bezoekt.
- Hij geen 10 kilo te zwaar is, maar 10 cm te kort!

Anekdote

Hoe is Bertus overigens Spreekstalmeester geworden?
Een kleine anekdote uit de rijke historie van de vereniging: nietsvermoedend zat Bertus ’s avonds in zijn luie
stoel toen Estrild Hagel binnenkwam met een vraag. ‘Wil
je Spreekstalmeester worden? En ik ga pas weer weg als
jij ja hebt gezegd!’ Ze heeft woord gehouden. Om drie
uur ’s nachts is ze weer vertrokken. In de tussentijd is ze
een paar keer naar boven gelopen om Bertus wakker te
maken om hem wederom de vraag voor te leggen.

‘De oude

Dansmariekes
zijn écht goed’
Wat bedeesd staan zes meisjes in het café dat ze over een paar jaar hun
huis zullen noemen. Giechelend en verlegen nemen de nieuwe Dansmariekes plaats op de hoge witte stoelen van Morshuis. Allemaal zijn
ze elf jaar en horen ze bij de oudste leerlingen van Kadoes. Volgend
jaar begint niet alleen een nieuwe schoolcarrière, maar maken ze ook
kennis met de wereld van het carnaval. Of ze dat leuk vinden? Volmondig en in koor klinkt er een ‘Ja!’ door het nog lege café. Het is vier uur
’s middags en voor deze meiden begint een nieuwe hobby.
Volledig uit gewoonte wordt er cola en Red Bull achter de bar weggetoverd. Waarop de dames naar de zaal lopen waar ze repeteren. Ze
voelen zich thuis bij Morshuis. Niet gek, want al zes jaar zijn ze de
persoonlijke cheerleaders van het carnaval. Automatisch is Morshuis
dan ook de stamkroeg van de “oude” Dansmariekes. Begonnen zij met
dansen toen ze elf en twaalf waren, inmiddels zijn ze allemaal de leeftijd gepasseerd om legaal in een auto te mogen rijden. Merel, Ellen en

Yvette beginnen vrolijk te ratelen over hun tijd als dansmarieke. Ellen:
‘Carnaval wordt nu meer bijzaak.’ Want de dames hebben het druk:
twee wonen er in Amsterdam en allemaal zijn ze aan de studie. Het is
dan ook onmogelijk om ze alle vijf bij elkaar te krijgen. Femke en Jiske
konden er helaas niet bij zijn. Als het gaat over hoe het allemaal begon,
verschijnt er een glimlach op de gezichten van de meiden. Merel: ‘We
wisten echt niet wat het inhield. Wij dachten dat we met stokjes moesten zwaaien.’ Yvette lacht: ‘En met van die pompons.’

Zelfverzekerde glimlach
Zoals bekend, zijn de “oude” dansmariekes dikke vriendinnen. Carnaval is niet het enige feestje waarop ze samen verschijnen. Het kon
dan ook niet anders dan dat de nieuwe garde bestaat uit een clubje
vriendinnen. Lisa Masselink, Edmaé van de Aa, Judith Olde Monnikhof, Danaé Nijland, Lynn Braakhuis en Roos Kemna; het zijn de
namen die je niet meer mag vergeten. Zij zullen de komende jaren
de extra twist geven aan de gala-avonden, de kers op de appelmoes
zijn tijdens de optocht, de… nou ja, het punt is duidelijk. Dit zijn
de nieuwe dansmariekes. Of ze zenuwachtig zijn? Tegen de optredens
opzien? Weer zijn de meisje het helemaal met elkaar eens. Natuurlijk
zijn ze niet zenuwachtig. Op het gezicht van Roos verschijnt zelfs een
zelfverzekerde glimlach: ‘We hebben allemaal toch al eens aan de playbackshow meegedaan.’

Stuiteren door de kleedkamer
Over het moment voor het optreden moet je het met de “oude” Dansmariekes niet hebben. Merel trekt een zuur gezicht. ‘Als ik er nu aan
denk...’ Het gezicht van Ellen neigt ineens naar het groene als ze Merel

aanvult: ‘... word ik spontaan misselijk.’ Alle dames hebben op hun
eigen manier last van de zenuwen. Ellen’s maag begint te draaien, in
Yvette’s hoofd spoken alle doemscenario’s rond, Femke stuitert door
de kleedkamer en Jiske is … enorm rustig. Waar Merel last van heeft?
Laten we het maar op haar darmen houden. Het zenuwachtige onderbuikgevoel is uiteindelijk nergens voor nodig geweest. De carrières
van de Dansmariekes kennen amper blunders. Yvette: ‘Ik ben één keer
heel hard door mijn knie gegaan.’ Merel: ‘Toen moest zij zichzelf echt
van het podium afslepen.’ Ellen kijkt bedenkelijk. ‘Dat is ook het enige
dat fout is gegaan, maar het was ook echt goed fout.’
De nieuwe Dansmariekes hebben enorm veel zin in het aankomende

‘De nieuwe
Dansmariekes

komen eraan’

jaar. Eerst zullen ze nog een jaar meekijken met de veteranen om ver-

Een echt mooie tijd!

volgens zelf de planken op te gaan. Alleen al door de gedachte begin-

Met alleen positieve gevoelens kijken Ellen, Merel en Yvette terug

nen de gezichten aan tafel één voor één te stralen. Of ze het beter gaan

naar hun tijd bij de Dansmariekes. Ellen: ‘Het is superleuk geweest.’

doen dan de “oude” Dansmariekes? Lisa trekt een ernstig gezicht: ‘De

Yvette: ‘Een echt mooie tijd!’ Het hoogtepunt van de hele reeks mooie

oude Dansmariekes zijn écht goed.’ Meteen beginnen de meisjes te

herinneringen is voor de dames toch echt het winnen van het dans-

vertellen. Roos: ‘We hebben een keer proberen mee te doen en dat

mariekeconcours. Merel: ‘Het was ons derde jaar en zo’n goede band

ging heel snel!’

met de Raad van Elf hadden we toen nog niet. Maar ik weet nog goed
hoe blij ze voor ons waren.’

Met grote ogen wordt Roos’ uitspraak door alle meisjes bevestigd. Het
meest kijken ze uit naar het dansconcours. Zelfverzekerd als de meis-

Dat is het begin geweest van de vriendschap tussen de Raad en de

jes zijn, gaan ze de winst van de oude Dansmariekes zeker herhalen.

Dansmariekes. Merel lacht: ‘Het zijn onze zuipmoaten!’ En, zo voegt

Lisa: ‘Met de majorettes hebben we al best veel wedstrijden gedaan.’

Ellen eraan toe; ‘De Raad zal ik het meest missen.’ Voor het eerst is

Judith voegt daaraan toe: ‘We hebben ook al veel gewonnen.’ Dat komt

het even stil aan tafel. Yvette: ‘Ik had het echt niet willen missen.’ Ellen

helemaal goed dus met de nieuwe aanwinsten van het carnaval. ‘We

en Merel knikken instemmend. ‘Ik heb ervan genoten’, besluit Merel.

gaan heel veel plezier maken en lekker dansen!’, aldus Roos.

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

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

kaartverkoop

voor gala-avonden
van De Alberger Bökke
GALA - VOORSTELLINGEN
Data:
Vrijdag

29 januari 20.00 uur

Zaterdag

30 januari 20.00 uur

Matinee voor bejaarden en minder validen
Zondag
31 januari 13.00 uur
Vrijdag		

5 februari 20.00 uur

Zaterdag

6 februari 20.00 uur

KAARTVERKOOP
Op zondag 24 januari start de kaartverkoop om 09.00 uur
in Residentie De Vette Bok. Vanaf 06.00 uur is de zaal
geopend en kunt u een nummer halen.
Om 09.00 uur wordt gestart met de verkoop, die op nummervolgorde zal plaatsvinden.
Net als vorig jaar kunnen alleen leden van de carnavalsvereniging om 09.00 uur kaarten kopen en per lid worden
maximaal tien kaarten verkocht. Van al deze kaarten moeten de ledenkaarten kunnen worden overhandigd. Dus
zorg dat u de ledenkaarten meeneemt.
Bent u geen lid maar wilt u wel naar het Gala, meldt u
zich dan z.s.m. aan, vóór zaterdag 30 januari, bij Frank
Oude Breuil 06-25194273 of Herald Degger 0546-442693.
Niet-leden kunnen die dag tussen 10.30 en 11.00 uur in
zaal Morshuis kaarten voor de drukbezochte Gala-avonden kopen (als er dan nog kaarten zijn) voor € 10,00 per
stuk.
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Collage: Lotte Vriezema

Alles voor u onder één dak

Shutters

Behang

PVC Vloeren

Gordijnen

Ben Groothuis
06 23219814
Ootmarsumsestraat 221c
7603 AD • Almelo
Tel. 0546-491740
www.vanmilwonen.nl

Gratis Woonadvies

Tapijt

Raambekleding

Vouwgordijnen

Heerlijk huis.
Mijn Groothuis.

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

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

*conform NEN5128 voor standaard woningtype.

www.groothuis.nl

Tel. (0546) 48 00 00

Onderscheiden met het keurmerk:

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

Rabobank. Een bank met ideeën

www.rabobank.nl

“Alaaf Alberger Bokke,
Liroz heeft net een onwijze partij, carnavalskleding
ingekocht. Dus wil jij dit jaar het middelpunt van
de optocht zijn!
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Openingstijden:
bi
Maandag van 13.00 – 18.00
Neem dan snel eens een kijkje...”

Di, Wo, Vr van 09.30 – 18.00
Donderdag van 09.30 – 20.00
Zaterdag van 09.30 – 17.00

Ootmarsumsestraat 177
7603 AC Almelo

T. (0546) 49 39 97
E. info@liroz.nl
W. www.liroz.nl

Wij zijn van dinsdag t/m vrijdag tussen
de middag gesloten van 12.30 – 13.30.
Gratis parkeren.
Extra koopavond:
vrijdag 15-02-2009 tot 20.00 uur.

!

							 van binnen
Broers
						 & buiten
Laus en Luuk Steenbeke:

Wie vraagt het zich nou nooit eens af: Wat maakt nou Albergen zo leuk?
Is het de serene rust die ons kloosterdorp uitstraalt of juist het levendige karakter in de kern en in de kroegen?
Misschien zijn het wel de onafwendbare tradities van het Bokk’nlaand of toch de ontegenzeggelijke en welkome vernieuwingen? Het kan ook
de gevestigde orde zijn met haar karakteristieke en herkenbare normen. Of zijn het toch de nieuwkomers met onbekende rare fratsen en met
andere gewoontes? Het antwoord is zo als zo vaak simpel, doch complex: het is een combinatie van dit alles! Combinaties die meestal niet
direct gemaakt worden, maar boven komen borrelen bij het zoeken naar een diepere achtergrond.

Zonder nu al te filosofisch te worden, vormen deze achtergronden vaak het decor voor de talrijke verhoudingen en de
omvangrijke gesprekken tussen de inwoners in ons kakeldorp.
Een blinkend voorbeeld hiervan is de inbreng van twee
ogenschijnlijke buitenstaanders die elk op hun eigen manier
ons dorp verrijken en opfleuren met creatieve bijdragen. De
één is al bijna dertig jaar ingezetene en getrouwd met een
rasechte Albergse. Hij is jarenlang gastheer geweest in Café
Haarhuis en is dat nu in het sportcafé van De Danne. Bovendien is hij bekend van zijn volleybalkunsten bij VVA en van
de backhandslices bij TVA. En natuurlijk was hij jarenlang

artiest tijdens het jaarlijkse Gala in de rol van Bets uit het
duo Bets en Tonia, die het wel en wee van Albergen op zo’n
typerende wijze neer hebben gezet.
Terwijl de ander juist op een geheel andere manier van zich
doet spreken. In de vorm van acteur komt hij hier veelal
direct de huiskamer binnen via de TV of de DVD. Mogelijk
kent u hem als Hennie uit Flodder of in de creatie van Huipie in ’t Schaep met de vijf pooten (later ’t Vrije Schaep) om
maar twee rollen te noemen uit zijn inmiddels tamelijk rijke
oeuvre.
Via het Klokhuis of onlangs de Club van Sinterklaas komt hij
zich regelmatig melden via uw beeldbuis.

Kattenkwaad en
beschermheren
Maar genoeg opsommingen, ik zal u
niet langer in het ongewisse laten. We
hebben het hier over de broers Laus en
Luuk Steenbeeke. Bij ons bekend als
Luuk van Paula en Laus van TV. Voor
de redactie een goede reden om eens
dieper te graven in de zielenroerselen
van dit illustere en humoristische stel.
Geboren in de vijftiger jaren in Borne
en zodanig als Melbuul gemarkeerd,
zijn ze opgegroeid in een gezin bestaande uit zes koters dat genesteld was
aan de Brinkstraat. Luuk kan bijzonder smakelijk vertellen over het ‘oude
politiebureau’, dat verbouwd werd tot
hun woonhuis, over het Rientjesbos en
drogist Martha. Hutten bouwen met
de broers Piet, Jelle en Miel, het kattenkwaad en andere ondeugendheden
uithalend, die zo treffend passen bij de
jeugdige leeftijd en over het jongere
zusje Jonne, die vanzelfsprekend moest
opboksen tegen de oudere broers; overigens wel haar beschermheren.
Pa was destijds onderwijzer en ma had
haar handen vol aan de opvoeding van
de kinderen.
Laus is ruim vijf jaar jonger dan Luuk
en komt tijdens het ophalen van de
jongste ervaringen in eerste instantie
niet verder dan ‘oh ja’ en ‘hoe zat dat
ook al weer?’ Maar als de tijd verstrijkt,
blijkt dat ook de jeugdherinneringen
bij deze jongste telg weer in overvloed
boven komen borrelen en zijn de verhalen niet van de lucht. De snoepwinkel, die eigenlijk een sigarenwinkel
was, cowboy spelen, voetballen op het
terrein van B&E en de Johannesschool.
Allerhande jeugdverhalen passeren de
revue. Zoals die keer dat Laus om één
uur ’s nachts wakker gemaakt werd en
van zijn broer een knal oranje draagbare pick-up kreeg. Dat was pas sensatie
in die tijd. De walkman kwam immers
pas twintig jaar later op de markt. Met
dit fenomeen kon hij de bink uithangen op school door een playbackact
met ‘Fire’ van Arthur Brown in te studeren. Trouwens het woord playback
bestond nog niet, maar dat acteren, ja
dat zat er al vroeg in.

Dan komen de verhalen over hoe het
was om bij je vader in de klas te zitten
en welke komische voorvallen dat soms
opleverde…

Die
zorgzaamheid…
Op dat moment echter moet de redacteur helaas passen, omdat de snelheid
van de pen niet op kan tegen de enthousiast opgevoerde woordenschat van de
broers. Als de jaren verstrijken kruist
de middelbare school het pad. Eerst
die van Luuk, die de horecaopleiding
gaat doen, terwijl Laus op dat moment
nog lager onderwijs volgt maar later
via het Atheneum naar de toneelschool
zal gaan. Luuk werkt dan inmiddels in
de horeca in het westen van het land,
maar iedere keer als hij thuis komt is
het feest. Natuurlijk heeft Laus dan precies op dat moment net zijn huiswerk
af (geschoven in een laatje onder het
bureau) en gaan de heren naar de film
of de kroeg in. ‘Zorgen voor zijn jonge
broer’, zegt de jongste: ‘Dat blijft mij altijd bij, die zorgzaamheid.’
Het was ook de tijd van de brommers.
Pa kreeg op vaderdag eens een mooie
Bosch gereedschapsset. Hij had het
amper uitgepakt of de broers, die het
cadeau hadden gegeven, verdwenen
met deze set naar de schuur om hun
brommers op te voeren. ‘Luuk had later
nog eens een witte Tomos en dan hoor
je er helemaal bij’, zegt Laus met broederlijke trots, al moest deze natuurlijk
eerst de opvoerwoede doorstaan van
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Piet, want vijftig km per uur dat kon
echt niet.
Niet veel later keert Luuk terug naar
het oosten, terwijl Laus juist richting
Amsterdam gaat voor de toneelschool.
In eerste instantie wordt hem afgeraden
om toelatingsexamen te doen vanwege
zijn geringe levenservaring. De acteur
in de dop gaat dan een jaartje werken
op een tankstation, maar hij wil definitief het acteervak in en een jaar later
wordt hij aangenomen
op de toneelschool. Als dan de tijd
voortschrijdt volgt het examenjaar.
Hierin voert hij zijn eindopdracht uit
bij het Zuidelijke Toneel Globe in Eindhoven in ‘Drie Zusters’.
Dan krijgt hij ook zijn eerste televisierol
aangeboden. Een tweeluik van Nescio
genaamd
‘Titaantjes’, waarin Laus de rol van koekenbakker speelt. Daarna volgde ‘Het
verhaal van Kees’, gebaseerd op een
oorlogsverhaal van Willem Wilmink,
een NCRV productie en nog vaak herhaald op RTV Oost. Hij had afgeleerd
om Twents te proat’n op de toneelschool maar nu kwam het weer goed
van pas.

Vonk slaat over
Luuk komt in dezelfde periode, vanuit
Amsterdam via restaurant La Provence
in ’t Gooi en een paar jaar als plaatsvervangend restaurantleider bij de Hema,
terecht in Albergen. Zijn studiegenoot
Johan van de Vleerboer biedt hem een
baan aan bij Café Haarhuis als kok en

gastheer. Deze baan komt ogenschijnlijk per toeval op zijn pad, maar is het
begin van de meest bloeiende en kleurrijke periode in zijn leven. Bij Haarhuis leerde hij Paula kennen en na een
tijdje begon het te kriebelen en is bij
beiden de vonk langzaam maar zeer
zeker overgeslagen. Het vervolg is bekend. Luuk en Paula vormen al 25 jaar
een paar en zijn in het rijkelijk bezit
van drie opgroeiende kinderen: Jiske
(negentien jaar), Jonne (achttien) en
Bram (veertien). Al dat mooie is uiteindelijk voortgekomen uit de tijd bij
Haarhuis. Hij vertelt: ‘Ik leerde in deze
periode zowat heel Albergen kennen en
de mentaliteit en het karakter paste mij
wel. Zo kwam ik Hans Kamphuis tegen
die na zijn diensttijd graag aan de slag
wilde in de horeca. Ook dat paste precies want wij kwamen een vakkundige
persoon te kort en Hans bleek een gouden greep te zijn.’
Hans is tegenwoordig partner van
Luuk in het Sportcafé De Danne. ‘Vele
andere contacten heb ik bij Haarhuis
opgedaan: van jong tot oud. Van gezellige en spraakmakende stamgasten tot
sportmensen, van passanten tot notabelen en niet te vergeten, daar heb ik
het carnaval ontdekt.’
Over het verleden kan nog wel uren
gesoebat worden, met prachtige anekdotes en onvervalste verhalen van de
diverse gebeurtenissen, maar even terug naar het heden. Laus is momenteel
net klaar met de Club van Sinterklaas,

tourt nu met het Thrillertheater door
Nederland met de voorstelling ‘De
Spooktrein’. In 2004 won hij de John
Kraaijkamp Musical Award, voor de
beste mannelijke bijrol in de musicalproductie The Lion King, als Zazu.
Luuk is tevens leraar op het ROC en gaf
jarenlang kookles. Nu coacht hij deelnemers met een beperking die werkzaam zijn in diverse technische beroepen.

Spontaniteit
en energie
Bij deze gelegenheid doet de kans zich
voor om er achter te komen wat de
broers van elkaar vinden, dus wordt
de vraag voorgelegd. Naast het feit dat
Laus zo eerlijk en betrouwbaar is, heeft
hij gevoel voor humor en straalt hij altijd spontaniteit uit. Dat maakt hem zo
prettig in de omgang, vindt Luuk.
Andersom waardeert Laus juist de
nooit aflatende energie en het positivisme van Luuk.
‘Dit is echt kameraadschap voor mij.
In wezen geldt dat voor het hele gezin.
Ik ben bijvoorbeeld peetoom van Jiske
en dat is een band voor het leven. Maar
ook met Paula, Jonne en Bram heb ik
een hechte band.’
Over carnaval denken de heren verschillend. Laus verkleedt zich beroepsmatig al het hele jaar uitbundig en
kan zich uitleven in allerlei vreemde,
mooie, spannende situaties en de raarste uitdossingen. Daarom voelt hij die
behoefte met carnaval niet meer zo.

Wat niet wil zeggen dat hij niet van
feest en een biertje houdt! Voor Luuk is
carnaval op z’n hoogtepunt tijdens de
Gala’s. ‘De optredens zijn daar zo gaaf.
Om zelf mee te doen, maar zeker ook
om te zien.’ Acht jaar speelde hij naast
Harry Scholten als Bets in het wel en
wee. Daarna heeft hij vanuit de galacommissie aankomend talent begeleid
en diverse optredens van de jeugd gecoached, ook heel boeiend.
De brede culturele achtergrond van
beide heren verraadt de interesse voor
muziek, lectuur, film, theater en sport.
Diverse titels en uitvoerenden komen
over de tafel, terwijl de kastelein nog
een gerstenat serveert. Joe Cocker en
Santana, maar ook Percolesi en John
Legend kunnen de trommelvliezen
in extase brengen. Dat geldt ook voor
Brainbox en The Stones, vult Luuk
aan. Draadstaal is een mooie satirische
persiflage op de maatschappij en Will
& Grace lekkere Amerikaanse humor.
Als boek moet Bloedverwanten (toeval
of niet) van Michael Cunningham genoemd worden. Tennis, handbal en volleybal zijn voor Luuk de favoriete sporten. En Laus daar voetbal aan toevoegt.
De favoriete TV-serie voor beide heren
is toch weer jeugdsentiment: Rawhide
en The High Chaparral. Daar kon je
nog eens cowboytje op spelen. Zo mijmeren beide heren nog even door over
films, muziek en auto’s. Al pratende
komen de spitsvondigheden en de niet
aflatende lachsalvo’s boven tafel. Het is
echt genieten om met twee zulke markante persoonlijkheden om tafel te zitten terwijl de klok gulzig en hatelijk
de minuten opslurpt. Time flies when
you.., u weet wel. Het wordt tijd om de
pen terzijde te leggen en vingers uit de
benarde houding te bevrijden. Hoewel
het noteren van de steekwoorden en de
verscheidenheid van vertelkunst chronologisch ongelijk is verlopen, kan met
terugwerkende kracht nog net een juist
beeld geschetst worden, waarvan u per
omgaande getuige bent.
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Openingstijden
Maandag + Dinsdag
09.00 - 18.00 uur
Woensdag t/m
Vrijdag
09.00 - 21.00 uur
Zaterdag
9.00 - 17.00 uur
Zondag
12.00 - 17.00 uur

Haarspray

e 0,99
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Boa
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e 25,-

kozijnen – deuren – serres – vliesgevels
gevelbetimmering

Tegen inlevering
Openingstijden
van deze advertentie

Lutkeberg 79, 7678 AJ Geesteren
Maandag + Dinsdag
E-mail: info@owkozijnen.nl
09.00 - 18.00 uur
Tel: 0546-631697 – Fax: 0546-631055
Woensdag t/m
Vrijdag
09.00 - 21.00 uur

Nu in
het centrum
van 16
Borne
Nieuwe
Kerkstraat

Zie o

BORNE

Tel.. 074-2670504
Openingstijden tot carnaval:
Dagelijks van 09.00 tot 21.00 uur

Nieuwevan
Kerkstraat
16 inuut
Borne - Tel: 074
Zaterdag
09.00 tot 17.00
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Nu in het centrum van Borne
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Zaterdag
9.00 - 17.00 uur
Zondag
12.00 - 17.00 uur
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e 0,99
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e 25,Tegen inlevering
van deze advertentie

Nieuwe Kerkstraat 16 in Borne - Tel: 074

we b sho p : c ar n avalslan
Tapijt - Laminaat - Gordijnen - Raamdecoratie - Zonwering
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Hofband: bedankt!

De Hofband bestaat uit de volgende leden: René Hoek: zang - Miranda Kranenberg: zang
Karin Egberink: zang - Renate Olde Monnikhof: zang - Arjan Lucas: keyboard - Jeroen Stopel: basgitaar Stef van der Aa: slagwerk - Ruud Steenwelle: gitaar - Robert Peij: gitaar - Erik Dam: zang, gitaar en tekstschrijver

Tijd voor een
nieuwe
generatie
De Zondermansweg in Albergen is
normaal gesproken een rustige landweg, maar vanaf september wordt
het hier levendig, want bij de familie
Lucas gaat figuurlijk het dak er soms
af. De Hofband repeteert daar eens
per week, in een opgeruimde garage.
Het erf wordt keurig geharkt en het is
‘bladvrij’, wat op zich al een hele klus
is met al die eikenbomen. De garage
moet ook wel opgeruimd zijn, want als
de leden van de Hofband met hun instrumenten en apparatuur komen, dan
is hij zo weer vol!
Het is een gemêleerd gezelschap.
Met tien mensen komen ze bij elkaar
om te repeteren. Ze zijn geen echte
vrienden, maar wel een hechte vriendengroep geworden in de loop van de
afgelopen jaren. Vanaf 2001 treden ze
op tijdens de Gala-avonden. Het jaar
dat Bennie oude Nijhuis prins was. Het
toenmalige Hofkoor onder leiding van
Erik Dashorst stopte en er werd een
oproep geplaatst in het Bokk’nblad.
Marietje olde Lohuis vroeg aan Stef
van der Aa en Miranda Kranenberg of
dit niet iets voor hen was. Gerard Lohuis, die al jaren lid was van het jongerenkoor, meldde zich aan en hij vroeg
Karin Egberink. Zij voelde er wel iets
voor om aan iets nieuws te beginnen.
Karin vroeg op haar beurt aan Renate
Olde Monnikhof, zo tijdens het boodschappen halen bij Kamphuis, of ze
mee wilde doen. Stef belde Arjan Lucas, Jeroen Stopel en Ruud Steenwelle en zo was de groep bijna compleet.
Gerard Lohuis, die steevast ‘Glohuis’
wordt genoemd, sloot zich ook aan bij
het Hofkoor, dat inmiddels meer weg
had van een band, dan van een koor.
Na een paar jaar verlieten de laatstgenoemde twee mensen de Hofband
en kwamen René Hoek (ook wel Elvis genoemd), en de uit Fleringen afkomstige Robert Peij en Erik Dam de
band versterken. Met name Erik Dam
is naast gitarist en zanger een bijzonder
goede tekstschrijver en iedereen kent

ongetwijfeld ‘Oons mooie Albeerg’,
dat door hem is geschreven. Ook de
mooie nummers als ‘Vleerbos-Gerard’
en ‘Ie Leu’ zijn gemaakt als herinnering aan bekende Albergenaren. Veel
van deze geweldige liederen zullen op
de cd verschijnen die de Hofband uit
gaat brengen.

Een daverend
einde
Deze cd, die tijdens het Gala te koop
is, zal niet alleen een aandenken zijn
aan de Hofband, maar ook aan heel
veel dingen die in het verleden zijn gebeurd in ons dorp. Een kroon op het
werk, zo zou je het kunnen noemen.
Een hoogtepunt uit de carrière. Een
daverend einde. Want: de Hofband
stopt! Ze willen plaats maken voor andere jonge mensen. Het mooiste zouden ze het vinden wanneer er opnieuw
een groep muzikanten zou ontstaan,
die eigenlijk niet in de ‘kerngroep’ van
de Alberger Bökke zitten. Compleet
nieuwe gezichten. Zelf zeggen ze: ‘we
willen niet discrimineren, maar ‘twintigers’ moeten maar reageren, want er
komt een oproep in het Bokk’nblad’.
Het zal een moeilijk karwei worden, om
deze hechte en plezierige groep op te
volgen. Een tip die ze willen meegeven
aan de nieuwkomers is: ‘Blijf jezelf en
zorg dat het een hecht geheel wordt,
dan beleef je plezier aan de muziek’.
Want plezier heeft de Hofband in de
afgelopen jaren wel gehad. Met name
tijdens de voorbereidingen voor het
gala. Als anekdote werd genoemd het
opnemen van de clip, waarin Stef van
der Aa in vrouwenkleren samen met
Jeroen Stopel, aan het ‘vrijen’ was bij
het kanaal. Ze stonden lekker tegen
een boom geleund, toen er plotseling
een vrouw uit Albergen langs kwam
fietsen. Wat zij gedacht moet hebben,
dat kan iedereen wel raden.
Ook toen het plaatsnaambord ‘Geesteren’ een keer ‘geleend’ moest worden. En natuurlijk vond de hele groep
het ook fantastisch, dat Arjan Lucas
vorig jaar ‘Sik Arie’ werd.
Verder is het tijdens de repetities zo
gezellig, dat er eigenlijk in de helft
van de tijd wel geoefend kan worden.

De Hofband zal nog één keer zorgen
voor een spetterend optreden tijdens
het Gala. Voor die tijd zullen ze als gewoonlijk eerst een bakje koffie drinken
bij Renate aan de overkant. Dan, als
achter de schermen de altijd drukke
Arjan op tijd klaar is, zal de groep van
tien de zaal laten genieten van hun allerbeste nummers. Het is overigens
wel mooi dat uit deze Hofband een
nieuwe groep is ontstaan: ‘The Cameltoes’. Het repeteren is dus nog niet
voorbij aan de Zondermansweg. Marjan en Frans Lucas zullen hun garage
dus nog niet kunnen gebruiken voor de
auto en de tuin zal na september weer
bladvrij zijn. Maar de Hofband zal er volgend jaar niet meer komen. We nemen
afscheid van een groep, waartegen we
nu zeggen: ‘Hofband, bedankt voor al
die mooie nummers geschreven en gezongen voor ‘Ons mooie Albeerg’!

Dan ben jij de juiste persoon voor een nieuwe Hofband of een Hofkoor.
Reageer zo snel mogelijk, want we zijn op zoek naar een groep enthousiaste,
muzikale mensen, die volgend jaar een verrassende act op het gala willen presenteren.
Heb lef en neem contact op met:
Marloes Braamhaar-Oude Breuil, tel. 0546 841 386

BRILLEN
CONTACTLENZEN
HOORTOESTELLEN
GEHOORBESCHERMING

Grotestraat Zuid 121
7607 CH Almelo
Tel. 0546 - 45 52 04

www.berkhofoptiek.nl
E-mail: info@berkhofoptiek.nl

Puzzel mee en maak kans op verschillende super prijzen van Albergse Ondernemers.
Hiernaast ziet u in elk vakje een stukje van een advertentie, het cijfer (bijv. 3 6) in het vakje
refereert aan de letter van de naam van de ondernemer, dat u nodig hebt om tot de oplossing
van de puzzel te komen.

Wij gaan nog

Vul het ‘antwoord’ in op het onderstaande inleverstrookje.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28+

29

31

32

33

34

35

36

37

38

39

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Automatisering
30
Telecom
Webdesign
40
Webhosting
Applicaties
50

Lever de oplossing van de puzzel in voor 12 februari 2010 bij Tuincentrum de
Marke of Basisschool Kadoes. Mailen mag ook naar: bbredactie@home.nl

Naam:
Adres:
Woonplaats:
Tel.:
Oplossing puzzel
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Feestelijke Binnenkomer
Zak ’s lekker deur

BouwTeam Oost BV - Zenderseweg 75 - Albergen - T. 0546 - 44 24 69 - www.bouwteam

Wat is er mis met gezonde drukte? Helemaal niets. Zolang er maar rust is tussen de oren. Mensen m

Haal-je-feestneusuit-de-kast-tijd

soepel en ongestoord door kunnen werken. Dat blijkt in de praktijk vaak nog helemaal niet zo eenvo

Volgens ons ligt daar dan ook een dankbare taak voor IT. Rust in de tent, daar willen we voor zo

Daarom kiezen we voor simpele, maar doeltreffende oplossingen waardoor mensen prettig en eff

werken. In elke organisatie, van klein tot groot. We zorgen ervoor dat alles op het juiste moment doe

het moet doen. Een lekker idee. Wij
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weten waar IT om draait.

BÖKKE

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

In polonaise naar Kachelhuis Keemers!

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

Denkt u na het lezen van het
Bokk’nblad: ‘Dit zou ook een leuk
onderwerp kunnen zijn’ of
‘Dit heb ik gemist’?
Dan roepen we u op om dit massaal
te gaan melden bij de Bokk’nblad
Tiplijn!
De e-mail adressen van de Tiplijn:
marikemasselink@home.nl
of marga@foto-visschedijk.nl
Uw Tip zorgt voor een nog leuker
en completer Bokk’nblad!

Portretten: Lotte Vriezeman

‘Het zal wel een soort feest
van cowboys zijn’

Daar gaan we weer: de traditionele interviews met
de wetenschappers, piloten, chirurgen, timmermannen, secretaresses, verpleegsters en ondernemers van de toekomst. Kortom: de kinderen van
Kadoes!

Rens ter Mors

Naam:
Groep: 2

Juf/Meester: Juffrouw Carla en Juffrouw Nicky
Hoe ga je dit jaar verkleed? Weet ik niet. Hoe ik
vorig jaar verkleed ging weet ik ook niet meer.
Wat is het leukst aan carnaval? Carnaval op
school.
Zou je wel prins/ prinses carnaval willen zijn?
Nee, niet op school en ook niet als ik later groot ben.
Welke juf of meester gaat altijd het leukst verkleed? Ik denk dat mijn juffrouwen het leukst verkleed gaan.
Doe je dit jaar mee met de optocht of ga je kijBB 114

ken? Ik doe niet mee. Want dan kan ik het niet zien
en ik vind het heel leuk om de optocht te kijken.

Julia Hunink

Naam:
Groep: 2
Juf/Meester: Juffrouw Karin en Juffrouw Marlies
Hoe ga je dit jaar verkleed? Als prinses, dan mag je
een jurk aan en een kroontje op.
Wat is het leukst aan carnaval? De optocht kijken,

samen met Pip en Suus, dat zijn mijn nichtjes. De
wagens vind ik erg leuk.
Hoe denk je dat carnaval is ontstaan? Weet ik
niet, vroeger gingen er mensen altijd al naar een optocht kijken.
Zou je wel prins/ prinses carnaval willen zijn? Ja,
dan mag ik hopelijk op de wagen naar mensen kijken.
Dat vind ik niet eng.
Welke juf of meester gaat altijd het leukst verkleed? Mijn juffrouwen, ze gaan leuk verkleed maar
doen niet gek. Zelf doe ik ook niet gek, maar ik ga wel
dansen.
Doe je dit jaar mee met de optocht of ga je kijken? Nee, ik ga alleen kijken met papa, mama en familie.

Demi Stroot

Naam:
Groep: 5

Juf/Meester: Juffrouw Sabine en Juffrouw Christel
Hoe ga je dit jaar verkleed? Weet ik nog niet. Vorig
jaar was ik Micky Mouse maar dat wil ik niet nog een
keer.
Wat is het leukst aan carnaval? Verkleden en gek
doen in huis, alleen papa en mama doen dit niet. Mijn
broers hebben altijd een boeren overall aan. Mama
schminkt mij altijd, zij kan dat heel goed.
Hoe denk je dat carnaval is ontstaan? Weet ik
niet, komt uit vroeger.
Zou je wel prins/ prinses carnaval willen zijn?
Ligt eraan hoe ik er uit moet zien, ik wil geen jurk aan.
Doe je dit jaar mee met de optocht of ga je kijken? Vorig jaar heb ik met de majorettes meegelopen, dat doe ik dit jaar niet meer. Ik ga kijken met
papa en mama.

Juf/Meester: Juffrouw Hilde
Hoe ga je dit jaar verkleed? Als prinses. Vorig jaar
ben ik heks geweest.
Wat is het leukst aan carnaval? Alle carnavalswagens, sommige mensen gaan verkleed, ik weet niet
zeker of iedereen dat doet.
Hoe denk je dat carnaval is ontstaan? Ik denk
door God, het bestaat al heel lang, ik denk dat ze het
toen alleen zonder carnavalswagens deden.
Zou je wel prins/ prinses carnaval willen zijn?
Ja, alleen wil ik dan een roze jurk, lippenstift, hakken, oorbellen en een kroon. Ik vind het alleen wel een
beetje eng zo hoog op de carnavalswagen.
Welke juf of meester gaat altijd het leukst verkleed? Juffrouw Hilde.
Doe je dit jaar mee met de optocht of ga je kijken? Ik heb een keer meegelopen met de minirettes
in de optocht, maar normaal ga ik altijd met papa en
mama kijken.

Tess Huis in het Veld

Naam:
Groep: 6
Juf/Meester: Juffrouw Josine
Hoe ga je dit jaar verkleed? Dat weet ik nog niet.
Wat is het leukst aan carnaval? Gek verkleden en

Lotte Campheus

Naam:
Groep: 3

gek doen.
Hoe denk je dat carnaval is ontstaan? Van vroeger, een soort feest van cowboys die dat hebben bedacht.
Zou je wel prins/ prinses carnaval willen zijn? Ja,
want dan mag ik me als prinses verkleden.
Welke juf of meester gaat altijd het leukst verkleed? Meester Frans, die doet ook altijd lekker gek

met carnaval.
Doe je dit jaar mee met de optocht of ga je kijken? Volgend jaar doe ik misschien mee, dit jaar ga ik
kijken met papa, mama en mijn broertje.

Silke Klaassen

Naam:
Groep: 7

De Kadoes

Juffen

Kim Stamsnijder

Juf/Meester: Juffrouw Judith en Juffrouw Sanne.
Hoe ga je dit jaar verkleed? Weet ik nog niet, vorig
jaar ging ik als snoepje, maar dit jaar ga ik denk ik
anders verkleed.
Wat is het leukst aan carnaval? De optocht, en
carnaval op school. Eigenlijk vind ik alles leuk.
Zou je wel prins/ prinses carnaval willen zijn? Jawel, op de carnavalswagen lijkt me leuk. Ook al is het
soms heel druk. Mijn ouders vieren ook carnaval, dus
ik weet er wel dingen van.
Welke juf of meester gaat altijd het leukst verkleed? Alle juffen en meesters gaan even leuk.
Doe je dit jaar mee met de optocht of ga je kijken? Met de optocht van school doe ik wel mee, de
grote optocht in Albergen ga ik kijken met mijn ouders, zus en broer.

Naam:
Groep: Juffrouw in groep 3
Vier je veel carnaval? Ik houd wel van carnaval,
meestal vier ik alleen carnaval in het weekend. Dan
ga ik vaak naar Albergen, Bornerbroek en Enter. Soms
vier ik ook nog carnaval op Rosenmontag.
Wie van de leraren gaat het leukst verkleed?
Meester Remco, die is zo origineel om elk jaar als vogelverschrikker te verschijnen.
Hoe ga je zelf verkleed? Ik ga verkleed als Chinees,
net zo makkelijk.
Pas je het carnavalsthema in de klas ook toe?
We versieren de klas wel, we proberen het sfeertje van
carnaval in de klas te creëren.
Loop je mee in de optocht? Dit jaar niet, ik heb wel
een keer meegelopen met school in de optocht.
Wat is je favoriete carnavalslied? Het cowboy lied.

Josine Timmers

Naam:
Groep: Juffrouw in groep 6
Vier je veel carnaval? Ik ben geen echte carnavalsvierder. Meestal ga ik naar Albergen en natuurlijk Fleringen, want daar woon ik. Vorig week nog een feestje
gehad want de buurman is prins.
Wie van de leraren gaat het leukst verkleed? Juffrouw Ilona, ze was vorig jaar als grasmat verkleed.
Hoe ga je zelf verkleed? Waarschijnlijk als indiaan, ik
moet het nog even bekijken.
Pas je het carnavalsthema in de klas ook toe?
Ik probeer meestal wel wat te vertellen over carnaval
in de lessen. Tevens gaan we de klas versieren met
vlaggetjes.
Loop je mee in de optocht? Met schoolcarnaval
loop ik mee in de optocht. En heel vroeger toen ik jong
was heb ik meegelopen in de grote optocht.
Wat is je favoriete carnavalslied? Het lied van de
ijsbeer.

Josine

Kim

Sanne Nijhuis

Naam:
Groep: 8b
Meester: Coen
Hoe ga je verkleed dit jaar? Als Jonkvrouw.
Loop je nog mee in de optocht, met wie?
Ja, ik sta op de carnavalswagen van de school.
Ik ga waarschijnlijk nog wel in andere dorpen naar de
carnavalsoptochten kijken.
Welke juf/meester gaat het leukst verkleed?
Meester Coen. Hij doet altijd heel gek in de klas, het
hele jaar door is het carnaval voor hem!
Hoe denk je dat carnaval ontstaan is?
Het is vroeger ontstaan, mensen vonden het leuk om
zich te verkleden en feest te vieren en zo werd het
een traditie.
Wat houdt carnaval precies in?
Het is een feest waarin iedereen zich eens per jaar
mag verkleden en gek kan doen.
Hoe vind je het om Jonkvrouw te zijn?
Leuk, we mochten zelf aangeven of we het leuk zouden vinden om Jonkvrouw te worden. Er werd in de
klas gestemd en daar kwamen dan twee jongens en
twee meisjes uit, de meesters kozen een Jonkvrouw
en een Jonker.
Hoe lijkt het je om op de wagen te staan?
Het lijkt me leuk om op de wagen te staan, ik heb
geen last van hoogtevrees.
De gezelligheid op de wagen lijkt mij het leukst.
Zouden jullie later lid willen worden van de Alberger Bökke?
Nee, het lijkt me heel duur om alle feestjes te betalen.

Rick Zuithof

Naam:
Groep: 8a
Meester: Remco
Hoe ga je verkleed dit jaar?
Als Jonker.
Loop je nog mee in de optocht, met wie?
Ja, met de carnavalswagen van de school doe ik mee
aan de carnavalsoptocht in Albergen. Misschien ga ik
nog in andere dorpen kijken.
Welke juf/meester gaat het leukst verkleed?
‘Gaan ze verkleed?’ was zijn eerste reactie.
Meester Remco gaat het leukst verkleed, vorig jaar
had hij nog een roze hoed op!
Hoe denk je dat carnaval ontstaan is?
Mensen begonnen vroeger met verkleden omdat ze
dit leuk vonden, zo is carnaval ontstaan.
Wat houdt carnaval precies in?
Gewoon een feest, één keer in het jaar lekker gek
doen!
Hoe vind je het om Jonker te zijn?
Leuk, vorig jaar was mijn oom Adjudant in Fleringen
en het leek me leuk om dit zelf ook eens mee te maken.
Hoe lijkt het je om op de wagen te staan?
Dat lijkt me heel leuk! Ook omdat Max, mijn vriend
in de Raad van Elf zit en we dus samen op de wagen
staan.
Zouden jullie later lid willen worden van de Alberger Bökke?
Ja, wel in de Raad van Elf maar niet als Prins of Sik.
Als Prins of Sik moet je de Raad van Elf ook altijd
biertjes geven.

Lijfspreuk:

Met Jonkvrouw Sanne

beleven wij
met Carnaval
veel schik!

& Sik Rick
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Neem je
verkleed mee!!

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

Inleveren voor 6 februari 2010 bij basisschool Kadoes
Naam

Groep:

Adres:

Leeftijd:

Online bladeren
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Drogisterij Ypma
Grotestraat 49
7651 CH Tubbergen
Telefoon: 0546 - 62 19 10

De Kleurling
		

(Bron: Satish en personeel Super de Boer)

Als ik in de zon lig, ben ik zwart
Als ik kwaad ben, ben ik zwart
Als ik ziek ben, ben ik zwart
Als ik het koud heb, ben ik zwart
Als ik het warm heb, ben ik zwart
Als ik dood ben, ben ik zwart
Als jij in de zon ligt, ben je bruin
Als jij kwaad bent, ben je paars
Als jij ziek bent, ben je geel
Als je het koud hebt, ben je blauw
Als jij het warm hebt, ben je rood
Als jij dood bent, ben je wit
En dan noem je mij een kleurling?

Het
groot
Albergs
Het
naar
g r o odet

Hét onderzoek
naar ons
algemene
dorpskarakter
Het onderzoek naar de gemiddelde Albergenaar wordt
weer vervolgd. Door zorgvuldige, systematische en geduldige studie komen we steeds nauwkeuriger bij het totaalbeeld van de doorsnee dorpsgenoot. Een profiel waar heel
Albergen zich aan kan spiegelen.

Ben ik gemiddeld?

ders?

Ben ik anHeb ik een andere mening dan ande-

ren?

volksonderzoek

Vragen die elke Albergenaar aan de hand van dit onderzoek
kan trachten te ontrafelen. Want wie is nu de gemiddelde
Albergenaar? Wij hebben het voor u onderzocht door een
enquête die op internet in te vullen was. Dit jaar bestond
dit formulier weer uit nieuwe, actuele vragen waarover u
uw licht kon laten schijnen. Vele reacties stroomden bin-

Albergs

nen, waardoor de Albergse Jan Modaal ook dit jaar weer
vrij dicht bij de werkelijkheid komt. De vraag rijst natuurlijk

gemiddelde

of de Albergenaar wel modaal wíl zijn? We leven immers in
een samenleving waarin iedereen uniek wil zijn. En juist dat
gegeven maakt dat we allemaal zo op elkaar lijken.

Albergenaar
volksonderzoek

In deze uitgave is gepoogd u een beeld te geven van wat
de Albergenaar denkt van actuele onderwerpen. Ook kunt

naar de

u het wel en wee van uw dorpsgenoten peilen of als volwaardig amateurpsycholoog het gedrag van de Albergenaar analyseren.
Natuurlijk gaat de strijd tussen de Heraclieden en de Twentenaren weer onvermoeibaar door. Ofschoon Heracles
Almelo een ongekend succesvol seizoen draait, valt het

gemiddelde

moeilijk te ontkennen dat een groter percentage Albergenaren de trotse koploper FC Twente steunt. Verder blijkt
de Albergenaar heel calvinistisch vast te houden aan de

Albergenaar

vertrouwde Super de Boer, is de nieuwe AOW-regeling niet
in goede aarde gevallen en lijkt de Mexicaanse griep op de
Albergenaar geen vat te krijgen.
Uiteraard komt uit dit onderzoek naar voren dat Carnaval
als het favoriete feest wordt gezien. Dit gegeven is an sich
niet zo verrassend. Opvallend is echter wel dat geen van
de ondervraagden, dat wil zeggen 0%, aan de van oudsher
aansluitende vastentijd mee doet. Een typisch geval van
wel de lusten, maar niet de lasten…
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Wat vindt de gemiddelde

Albergenaar?
Ik ruim weleens
hondepoep op!

5%
Joling of Gordon

20%

8%

80%

Kunstgras succes?

92%

70%

30%

Balkende nieuwe
EU-president

65%

35%

Wintersport

73%

27%

Geert Wilders?

90%

10%

Mexicaanse griep
gehad?

Bays is back

28%

13%

72%

Josje K3?

87%

95%

25%

75%

Favoriete voetbalclub
in Twente

Wat vindt de gemiddelde

Albergenaar?

Weleens gearresteerd

5%
Carnaval is het
mooiste feest

Helpen tijdens nieuwe
wereldpoging

12%

69%

88%

Ik rook

31%

17%

83%

Ik had een rekening
bij de DSB-bank

46%

54%

Nederlands elftal
Wereldkampioen 2010

11%

89%

40 dagen vasten

44%

56%

95%

58%

42%

Jumbo-Super de Boer

82%

18%

Werken tot je 67ste

67%

33%

Per week
15 glazen alcohol

APK
KEURINGSTATION

Bezoek onze site voor occassions

www.autoeerdman.nl
2-zits in combinatie Stof

2-zits in combinatie Stof

4-drs Koloniaal Dressoir

4-drs Koloniaal Dressoir

Koloniale Winkelkast

Fauteuil

Koloniale Winkelkast

Fauteuil

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

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

Zenderseweg 8
7665 TM Albergen
Tel. 0546 - 441242
www.superdeboeralbergen.nl

Enthousiastelingen redden
Albergs carnavalsfeest.

Het begon allemaal ruim vijf jaar geleden. Een groep enthousiastelingen uit de kern van de Alberger Bökke staken de schouders onder
de carnavalsfeestavonden, die langzaamaan op sterven na dood
waren. Mede door de teloorgang van onze noaber carnavalsverenigingen ‘Het Fietspad’ en ‘Fraans Marie’, waarmee jaarlijks samen
gezellig carnaval werd gevierd tijdens het Noabercarnaval.
Doordat jongeren steeds meer in volle bussen hun Rosenmontag
carnavalsheil elders zochten, werd het bezoekersaantal drastisch
minder tijdens het carnavalsfeest in de residentie De Vette Bok. De
charme van de carnavalsfeesten ging ten onder.
Tijd voor verandering!

Zoals vaker staan er in tijden van crisis altijd mensen
op die er heil in blijven zien. De positievelingen, de
doorzetters, de antizwartkijkers, de ik-ga-niet-bijde-pakken-neerzitters! Zo ook deze groep. Er werd
gewikt en gewogen. Expertise werd gevraagd bij
onze uitbater Edward Morshuis en tezamen
kwamen ze met een nieuw concept.
Nog slechts één carnavalsfeest.
Op zaterdagavond onder de nieuwe
naam Narrenbal. Een feest waarbij
ouderwets carnavalvieren
centraal staat. Gewoon even
weg met de misère en lak
aan crisis of tegenslag.
Alhoewel het eerste jaar
nog werd gewerkt met
een entreeprijs, werd
het jaar daarop al
snel overgegaan naar
een all-in concept.
Dit sprak de mensen
aan. Buurtverenigingen,
sportclubs en vriendengroepen
geven massaal gehoor aan de
oproep om met z’n allen weer
carnaval te vieren. Steeds meer
mensen bezoeken het Narrenbal.

Tuut á Tuut
schot
in de roos

Ook de vernieuwde muzikale omlijsting blijkt een schot in de roos.
De Tuut á Tuut Roadshow. Muziek live op de bühne! Een maf duo dat
beladen met microfoon en keyboard een groot muzikaal repertoire
ten gehore brengt. Albergen is duidelijk weer aangestoken met het
carnavalsvirus.
Steeds meer ouders, die te ‘groot’ worden voor het kindercarnaval
zijn besmet met een avond lekker feesten, soms uitgedost in de meest
wilde creaties.
Het is een avond waarin iedereen positief is ingesteld. Je kletst eens
met je buurman, drinkt een pilsje met je oude klasgenoot van de
basisschool en prikt een hapje met een oude vriendin van weleer. Ook
de jeugdcarnaval De Bokk’nhörnkes is ruim vertegenwoordigd. Zij
laten zien dat Albergenaren jong en oud samen goed kunnen feesten.

Thema Yellow Moon
geschikt voor
de Twentenaar.
De laatste jaren wordt gekozen naar een thema. Om het feest
laagdrempelig te houden blijft de opdracht simpel uitvoerbaar. Was
het vorig jaar het thema Rood, dit jaar is gekozen voor Yellow Moon.
Eenvoudig dus uitgedost in Geel!
De entree van dit all-inclusive gebeuren is € 20,00. Voor de nathals
een ware meevaller dus.
Om klokslag half één is het feest ten einde. Gebleken is een prima
dosering, daarmee voor velen goed getimed. Echter, voor diegene
waarvoor het allemaal net iets te vroeg is, die kan nog doorzakken
aan de Theke bij Café Morshuis.

Kortom, een Carnavalsfeest voor alleman!
Zaterdag 13 februari 21.00 uur Narrenbal
Morshuis, kom ook als je durft!

Narrenbal: Helma Borgerink, Anita Wagemans, Maaike Elshuis,
Marietje Groothuis, Ron Borgerink, Johan Fleerkotte, Truus van der Aa en (niet op de foto) Jan Luttikhuis
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Streekwinkel
Recreatie
Boderiegolf
Recreatieve poort Landschap NO Twente
Vanaf mei Quad skelterbaan (onder voorbehoud)
www.deboderie.nl - 0546-442545

Tijdens de optocht
hebben wij een verwarmde tent

WWW.HENDRIKSEN.NL
Tubbergen - Almelo - Rijssen - Oldenzaal - Enschede

Ootmarsumseweg 7665 SE Albergen
Tel. 0546-797087

WWW.HENDRIKSEN.NL
Tubbergen - Almelo - Rijssen - Oldenzaal - Enschede

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

www.studio-sport.nl

Wie de
jeugd heeft,
heeft

de toekomst!

‘t Is allemoal wa
goodkomm’n’
Theo Sonder

p r o at

Geen politieagent

U kent het wel. Even achterover leunen aan de stamtafel. Een pilsje of een jenevertje. Een gesprek over de
dingen van het leven. Luchtig, zonder zware discussies, niet al te serieus. Borrelproat dus. In deze aflevering Theo Sonder.

De link met carnaval werd in 2002/2003 gelegd in
de persoon van Martijn Meijer. Hij benaderde Theo of
de Jeugdcarnaval misschien gebruik mocht maken van
Theo’s autobedrijf om daar de Prinsenwagen te bouwen.
‘Ik kijk altijd met veel bewondering naar de optocht
in Albergen en zou het jammer vinden dat sommige
groepen geen ruimte hebben om fatsoenlijk aan een
carnavalswagen te werken’, vertelt Theo. De deal was
dan ook al snel gesloten en tot op de dag van vandaag
bouwen onze jeugdige carnavallisten in het bedrijf van
Theo aan hun wagen.
Natuurlijk zijn er samen duidelijke afspraken gemaakt.
‘Ik ga niet als politieagent optreden; er is één persoon
die de sleutel krijgt en als aanspreekpunt fungeert’,
aldus Theo. Hij zorgt ervoor dat de ruimte netjes blijft
en de boel wordt afgesloten. Dat werkt prima. Zo ongeveer rond de Kerst wordt de wagen opgehaald van
de stalling in Reutum en vanaf die tijd wordt de wagen opgebouwd. Als laatste wordt de eerste zaterdag
na de carnaval gebruikt door de Jeugdcarnaval om de
hele ruimte weer pico bello in orde te maken.
Theo is erg te spreken over de samenwerking met de
Jeugdcarnaval. ‘Er wordt altijd aan mij gedacht in de
vorm van uitnodigingen voor bijvoorbeeld de opkomst
van de Prins of andere belangrijke gebeurtenissen.’

Exact op tijd komt onze gast voor de borrelproattafel
binnen. We hadden ook niet anders verwacht, want:
‘Aj wat beloaft moajt ok doan’ luidt zijn credo. Het kan
zomaar een mooie lijfspreuk voor Prins Carnaval zijn.
Maar als wij onze gast Theo Sonder daarmee confronteren, is hij heel stellig: ‘Wees maar niet bang, want
dat doe ik toch nooit.’
Een boeiend gesprek. Bijvoorbeeld over een half varken in Agelo…
Theo is tegenwoordig woonachtig in Ambt-Delden, na
eerst in Fleringen te hebben gewoond. ‘Het is wel de
bedoeling om op den duur terug te keren naar Albergen’, zegt Theo. Het betekent nu wel elke dag twintig
minuten heen en natuurlijk ook weer terug van en naar
zijn autobedrijf aan de Eenhuisstraat in Albergen.
Theo is tegenwoordig de trotse vader van drie kinderen. Theo moet wel lachen als hij vertelt: ‘Veel mensen
in Albergen weten natuurlijk nog dat ik altijd naar dancing Bruins ging en daar zelfs twee maal ben gehuldigd
(12,5 en 25-jarig jubileum wegens trouwe klandizie op
zondagavond, red.). Daarom werd ik gezien als de eeuwige vrijgezel, maar ‘t is allemoal wa goodkomm’n.’
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Wat kneuterig
Theo is zelf eigenlijk nooit bij het carnaval betrokken geweest, maar kan heel erg genieten van een aantal hoogtepunten in het carnavalsseizoen. ‘Elk jaar na de optocht
drinken we bij ons met familie en vrienden een borrel en
gaan daarna naar Morshuis. En ook op de Albergse Gala
ben ik altijd present’, zegt Theo. Hij heeft de Albergse Galaavonden naar een steeds hoger niveau zien groeien en heeft
daar veel respect voor.
‘Ik wil niemand in Albergen tekort doen, maar toch kijk ik
ook elk jaar weer uit naar de Gala-avond in Agelo’, vertelt
Theo verder. Wij als doorgewinterde carnavalsjournalisten
kijken elkaar even meewarig aan en denken even in stilte
waar het toch mis gegaan kan zijn met Theo, want: of all
places Agelo? Dat dit niet nodig is blijkt al gauw. ‘Doordat ik
bij Bruins, naast mijn eigen kameraden, ook nieuwe vrienden
heb gemaakt die niet uit Albergen kwamen, werd ik uitgenodigd bij Gala’s in Vasse en ook Agelo. Er worden daar
drie gala-avonden gehouden in een zaaltje waar zo’n 150
mensen in kunnen. Het is misschien allemaal wat kneuteriger, maar daarom niet minder gezellig en ook reuze goed te
volgen voor een buitenstaander’, glimlacht Theo.
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Toen ze de eerste keer met de kameraden naar Agelo gingen, wonnen ze ook direct het halve varken met de verloting,
dus dat kon niet meer stuk! ‘ We hebben toen gelijk besloten
om hier elk jaar naar toe te gaan, overigens net als naar de
Gala in Vasse’, besluit Theo z’n verhaal.
Theo is door al die jaren heen de Jeugdcarnaval, maar zeer
zeker ook alle andere mensen in Albergen die zich inzetten voor de Alberger Bökke ontzettend gaan waarderen. Wij
van onze kant hebben al snel in de gaten dat de carnaval
met Theo een prachtkerel heeft gevonden die hen ongetwijfeld de komende jaren zal steunen onder het motto: Wie de
jeugd heeft, heeft de toekomst!
Wij bedanken Theo en al borrelproatend wordt het al met al
een meer dan geslaagde avond.
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A L B E R G E N

Rietmeijer
Tegelzetbedrijf

THEO SONDER
Auto's

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

tel. 06 - 23364975

Fleringen - Rijssen - Enschede medio maart ook in Ootmarsum

0546 - 62 39 62

www.orthokliniek.com

De showroom
van het ooste
voor tegels & sanitair

Slagerij
Oerbekke
Creëer

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

Johannes van Lochemstraat 12
7665 AM Albergen
0546-441472

De showroom
van
het
oosten
voor tegels & sanitair

Midden november werd Albergen opgeschrikt door
verontrustende berichten.
Bij onze vereniging De Bokk’nhörnkes werd de opkomst uitgesteld wegens het overlijden van de moeder
van een van onze actieve kerngroepleden.
Allemaal trieste berichten waarvan het verloop ook
veelal op de lange termijn pas bekend is.
Iedereen in Albergen houdt dan z’n hart vast. Vervuld van angst en verdriet. Hoe gaan we hier mee
om in een klein dorp als Albergen? Zoveel narigheid!
We gaan daarmee om, zoals we dat altijd doen. We
steunen elkaar en zorgen voor elkaar. We praten met
elkaar, steken elkaar een hart onder de riem en helpen
elkaar waar mogelijk. We staan elkaar half. Albergen
profileert zich daarin als een GROOTS dorp.Een dorp
waar mensen begaan zijn met elkaar, een geweldig
dorp om in te leven. Namens alle leden wil ik iedereen
sterkte en beterschap wensen!
Nu, enkele maanden later, proberen we ondanks deze
berichten carnaval toch weer op de rails te krijgen.
Want ondanks alles gaat het leven door en ben ik er
van overtuigd dat op zo’n moment carnaval vieren
met elkaar juist een goede zaak is.
Even de gedachten op iets anders, even voorbij met de
trieste en confronterende feiten.
Een uitlaatklep, juist in deze tijd.

Albergen,
een
geweldig

dorp!

Even bijpraten
De opkomst van onze jeugdprins Freek was een bijzonder geslaagd feest. Sik Werner en Prins Freek en
zijn hofdame Evelien zullen dit jaar de scepter zwaaien in onze residentie Morshuis. Ik weet zeker dat dit
duo dit jaar de puntjes op de i weet te zetten en ons zal
leiden naar een carnavalesk hoogtepunt.
Verder was het een welkome aanwinst vijf nieuwe leden voor de Raad van Elf te mogen begroeten. Het is
geweldig om te zien dat onze vereniging blijft bloeien
en groeien.Voor dit jaar is de agenda weer vol met bezoeken, gala’s en natuurlijk de optocht.

Iets om naar uit te zien!
Onze wagenbouw is volop in de weer en het bestuur en
de commissies kloppen het stof weer van de feestelijke
rekwisieten. Kortom, het is weer tijd voor Carnaval.
Ik kan alleen maar afsluiten als voorzitster van de
Bokk’nhörnkes met iedereen alvast een geweldige
Carnaval te wensen. We hopen u te mogen begroeten
op een van onze activiteiten. En laten we niet vergeten:
Albergen is een dorp waar we lief en leed delen met
elkaar. Daarbinnen is er dus ook plek voor Carnaval.
Marlou oude Nijhuis

Ik, Prins Freek de Eerste.
Hooghertog van de Bokk’n Hörnkes.
Groothertog van de Gentiaan.
Zön van Ben van ’n Stam en José van Tipp’n Toontje.
Student Bedrijfseconomie en Chef bezorger bie Super de Boer.
Creative middenvelder bie Tukkers 6.
En groot lief hebber van mien hofdame Evelien!
Samen met mien Sik Werner.
Landgraaf van de Hobergenstraat.
Zön van Marcel van de Weem en Hommels Ria.
Monteur bie A-Service. En zaterdags chauffeur bie Velthof.
Wilt wij oe ’t volgende vertell’n!

Ten 1e: Dat wij bie de Tukkers ondanks de financiële crises toch ’n prachtig kunstgrasveld hebt ligg’n!
Ten 2e: Dat de kamereu dit joar naast de Sjikke bok ok nog tied majt hebb’n veur ’t regel’n van ’n mooi’n hofauto!
Ten 3e: Dat wij met de Tukkers 6 net zo völ lol majt hebb’n als andere joar’n. Want van good voetball’n zal ’t ok
dit joar wa nig komm’n!

Ten 4e: Dat de ni’je recordcommissie maar wier eens met een prachtrecord majt komm’n en dat wij dit zult
ondersteun’n.

Ten 5e: Black and White is the only pride!
Ten 6e: Dat wij het maar spijtig vindt dat de dansmariekes oons volgend joar goat verlaat’n!
Want wat hebt wij der een plezeer van had (of niet kearls!).

Ten 7e: Dat wij, mien Sik Werner dit joar ook maar eens aan de vrouw majt help’n!
Ten 8e: Dat Theo Sonder oons veurig joar toch maar wier mooi oet de braand hef hulp’n en dat wij hem doar
onmeunig dankbaar veur bint!

Ten 9e: Dat wij dit joar wier net zo mooi verkleed in de tent majt stoan als veurig joar.
Want dat zag er toch skier oet!

Ten 10e: Dat wij ma wier een ni’jen bottelier an möt stell’n.
Want veurig joar hebt wij nog wa te vul op ’n dreug’n stoan!

Ten 11e: Met 6 man van van der Aa in de raad, bint wie benieuwd wat er dit joar wier komm’n geet!
Dit alles is opmaakt in oons regeringsjoar 2009-2010.
Onder oonz’n liefsprök:
‘‘Met disse 2 ‘‘mooiboys’’ veurop, geet ’n hele zaal op ’n kop!’’

Prins & Sik

Freek & Werner

Mooiboys

‘Met deze twee mooiboys veurop,
geet ’n hele zaal op ’n kop!’
Prins Freek en Sik Werner aan
het roer: dat belooft wat

Terwijl Obama het zorgstelsel op de schop neemt en de
DSB bank failliet wordt verklaard, vindt bij Morshuis al
weer de achttiende prinsopkomst van Jeugd Carnavals
Vereniging De Bokk’n Hörnkes plaats. Zo zit ook de redactie weer met spanning de laatste roddels te volgen.
Is het een hij, of dit jaar misschien toch een zij? Is hij of
zij groot of is hij of zij klein? Is hij of zij voor Heracles of
voor FC Twente? Is hij of zij bedrijfseconoom of zit hij of
zij in de bouw?

Hierbij presenteren wij voor u de nieuwe hoogheden
van Jeugd Carnavals Vereniging De Bokk’n Hörnkes:
Prins Freek Evers de Eerste, Sik Werner Oude Nijeweeme
en aan hun zijde Hofdame Evelien Gerritsen. Wij zochten ze na de prinsopkomst op en vroegen ze bij huize
Evers het hemd van het lijf. Onder het genot van een
Chinees buffet! Kijk, deze hoogheden hebben begrepen
hoe je de redactie van het Bokk’nblad ontvangt…
Voor Prins Freek de Eerste, zoon van Ben en José, broer
van Dirk en Bram, waren het spannende tijden. Het
begon allemaal in september vorig jaar. Freek werd
met een smoes thuis gehouden omdat hij deze avond

benaderd zou worden met de vraag of hij de nieuwe
Jeugdprins wilde worden. Diegene die Freek kent, weet
dat dit een hele opgave is; Freek en thuis zitten is een
ongebruikelijke combinatie. Nadat hij op een ludieke
manier werd gevraagd, had hij aan drie woorden genoeg: Ja, ik wil!

Van bezorger
tot cijferkoning

Prins Freek wordt aan de Saxion hogeschool in Enschede gesmeed tot een ware bedrijfseconoom. Inmiddels zit hij alweer in het derde studiejaar en ligt
hij netjes op schema. Een voorbeeldige student zo lijkt
het. Toekomstplannen heeft onze nieuwe Prins ook al:
hij wordt volgens eigen zeggen de cijferkoning binnen
een groot bedrijf in de economische sector. Aan ambities dus geen gebrek, maar tot op heden moet hij z’n
centen nog verdienen bij de lokale buurtsuper. Hier bekleedt Freek de functie van bezorger.
Naast deze maatschappelijke verplichtingen heeft
Freek nog een aantal andere bezigheden. Zo voetbalt
hij in Tukkers 6. Over zijn rol binnen dit elftal is Freek
heel duidelijk: ‘Ik ben een aanvallende creatieve middenvelder met oog voor de vrije man, ik kan goed de
bal vast houden en beschik over een splijtende steekpass.’ Niet voor niets ambieert Prins Freek dan ook het
aanvoerderschap. Als Freek zelf niet in de wei staat, zit
hij graag bij z’n cluppie in Almelo op de tribune. Hier is
hij al tig jaren een trouwe supporter en bezoekt zowel
uit- als thuiswedstrijden. Het aanmoedigen lijkt dit
seizoen eindelijk z’n vruchten af te werpen…

Niet vies
van een feestje

We zouden het bijna vergeten, maar Freek is niet vies
van een feestje. In het weekend is hij regelmatig te vinden bij Miets, Morshuis, Frááns Marie, Bruins of een andere uitgaansgelegenheid in de regio. We moeten even
het beeld wegnemen dat u denkt dat onze nieuwe
Prins na een feestje z’n bed opzoekt. Volgens z’n ouders
spitst hij op de terugweg z’n oren om te horen of er nog
ergens een feestje gaande is. Freek houdt dus wel van
een afzakkertje. Kortom, ook in het nachtleven is Prins
Freek zeer actief.
Naast dit drukke bestaan heeft Freek nog tijd voor een
onvervalste relatie. We hebben het dan over Hofdame
Evelien Gerritsen uit het Böll’kesdorp. Op internet vond
ik Böll’kesdoarp, Saskia. Hofdame Evelien is de dochter
van Eco en Judith en daarnaast de grote zus van Anne
en Rimke. Evelien verkoopt in het dagelijks leven kinderspeelgoed bij Happyness in Ootmarsum. Daarnaast

is ze lid van volleybalvereniging Dynamo. Op zaterdagavond kunt u Evelien vinden bij Good Fellows in Hengelo. U begrijpt het, enige inburgering in Albergen zou
hier niet misstaan.
Dit stel wordt bijgestaan door de fervente Sik Werner
Oude Nijeweeme de Eerste. Voor Werner, zoon van
Marcel en Ria en broer van Sabine, kwam de vraag van
Freek om zijn Sik te worden niet echt onverwacht: ‘Wie
sms’t nou dat hij op zondagavond om half acht samen
een DVD van U2 wil gaan kijken?’.

Een echte liefhebber

Werner is van maandag tot en met vrijdag werkzaam
bij A-service in Oldenzaal. Hier houdt Werner zich bezig met laad- en lossystemen voor vrachtwagens. Nadat hij hier drie jaar geleden z’n stage succesvol afrondde, is hij hier in vaste dienst getreden. Een studie
werktuigbouwkunde ging hier aan vooraf. Op zaterdag
werkt Werner bij Velthof Containers. Hier begon hij in
z’n jonge jaren als chef vrachtwagenwasser en is hij
momenteel chauffeur. Een echte liefhebber van vrachtwagens dus.
Als ontspanning hangt onze kersverse Sik twee keer
per week aan de fitnesstoestellen. Daarnaast mountainbiket en tennist deze sportieveling nog. Het begrip
“mooiboy”, zoals onze hoogheden zichzelf noemen, is
hier zeker op z’n plaats. Zelfs z’n moeder beaamt dit:
‘Echt hoor, hij douchet zich zelfs vóór de fitness.’

Nog geen Hofdame

Naast deze sportieve bezigheden is Werner een groot
liefhebber van Ria’s kookkunsten. Het eerste wat hij
doet als hij thuis komt, is een blik in de pan werpen.
Mocht het goed zijn, dan is Werner erg complimenteus.
Daarnaast kruipt Werner ook zelf regelmatig achter
het fornuis. Wat dat laatste feit betreft, is het opmerkelijk dat deze jonge God nog geen Hofdame aan z’n zijde

heeft. Misschien dat carnaval hier dit jaar verandering
in gaat brengen… Dat hij overigens dankbaar gebruik
maakt van zijn vrijgezellenbestaan blijkt wel uit z’n
nachtleven. Werner drinkt graag een biertje bij Miets
aan het schap. Zaterdagavond en zondagavond zijn
vaste uitgaansavonden, die hij dan ook zelden mist.
Om nog even het duo Freek en Werner aan te halen,
Freek en Werner zijn van jongs af aan al dikke vrienden. Op de basisschool hebben ze altijd bij elkaar in de
klas gezeten. Dat de basis hier gelegd is, blijkt wel uit
de band die ze nu hebben. Freek en Werner werden op
hun zestiende lid van de Bokk’n Hörnkes en het zal dan
ook niemand verbazen dat dit tweetal aan het roer is
komen te staan. Dat belooft wat…

‘Völ censuur, gen
hofauto!’

Nadat we de Prins, Sik, Hofdame en hun ouders hebben
gesproken, zijn we klaar voor het echte werk. Tijdens
onze zoektocht naar de waarheden over de jeugdzondes, vrouwen en het nachtleven komen we bij de kameraden van Prins Freek en Sik Werner: Poal 4.2. Deze naam
behoeft weinig introductie. Aan de Ootmarsumseweg

bij hectometerpaal 4.2 hadden deze heren hun hok,
een plek waar iedereen welkom was en waar de nodige
feesten zijn gegeven. Leden van de club zijn Freek Evers
(Frevers), Jordy Evers (Jevers), Mark Evers (Markie), Ruud
Oerbekke (Breur), Sven Koelen (Patrick Pineapple), Thijs
Wagemans (Mayomans), Tom Potijk (Potijk) en Werner
Oude Nijeweeme (Guus, Chocoprins, Socialboy, Sugarhead, Dr. Phill, enz…). Om onze nieuwe hoogheden goed
te leren kennen, hielden we hun kameraden, tijdens
een interviewsessie bij Party Palace Miets, elf pikante
vragen voor. Vijf over Prins Freek, vijf over Sik Werner en
de elfde voor de hofhouding gezamenlijk. En terwijl er
nog een kannetje bier wordt gehaald, zetten de overige
heren de redactie vast op scherp: ‘As d’r te völ wordt gecensureerd, geet d’r van den heeln hofauto niks deur!’.
Prins Freek

Evelien of
Heracles?

Geen discussie mogelijk, hierover zijn de heren het
eens, bij Freek gaat er niks boven Heracles. Dit strookt
geheel met de visie van Poal 4.2: vrouwen zijn vervangbaar en je club niet! De vraag is in hoeverre dit opgaat
voor Freek, getuige het FC Twente behang op Freek z’n
slaapkamer in de jaren ’90. Hoe dan ook, Freek bezoekt
Heracles zowel uit als thuis en hier moet alles dan ook
voor wijken.

Super de Boer of
bedrijfseconomie?

Bedrijfseconomie? Een aantal kameraden moet even
geïnformeerd worden over het feit dat Freek bedrijfseconomie studeert. Volgend jaar mag hij afstuderen.
De verhalen over Super de Boer zijn bekender. Hier
heeft Freek de taak van Leo Kamphuis overgenomen.
Hij rijdt elke zaterdag rond in de welbekende witte Super de Boer bestelbus. Eén van de kameraden wil nog
even reclame maken voor JT Autobekleding waar Freek
de cijferkoning is.

Ter land, ter kanaal of
in de lucht?

Voor u als lezer even ter informatie: Freek was een aantal jaar geleden in de veronderstelling dat auto’s drijven. Dit bleek na een doe-het-zelf-test niet helemaal zo
te zijn. De heren van Poal 4.2 kiezen dan ook voor het
kanaal. De bestuurder destijds zit ook bij Miets aan tafel en benoemt Freek als een niet al te beste navigator.
De woorden ‘left, left, left, Whooo Big Fish!’ staan nog
vers in het geheugen gegrift.

Opel Ascona of
Peugeot?

Freek z’n eerste liefde was zonder meer zijn Opel Ascona. Dit ging zo ver dat hij na één dag al met z’n liefje
tegen de boom stond. Het wagenpark van Freek begint
inmiddels grote vormen aan te nemen met de Ascona,
de Peugeot en de brommer.

Voetballen of
afgelasting?

Hoewel Freek volgens z’n kameraden erg fanatiek is
met de voetbal, wil hij er nog wel eens een wedstrijd
uitgooien. Zo besloot Freek na een geslaagd carnavalsfeestje op zaterdagavond geheel eigenhandig een
groot kruis door de wedstrijd van z’n team te zetten.
Dat Freek zoiets niet zomaar doet, blijkt wel uit het
bijschrift. ‘Afgelast wegens ’n natt’n zak.’ Het werd een
rustige zondag voor De Tukkers 6 en Morshuis.

Frááns of Miets?

Sik Werner
Aan één café heeft Werner niet genoeg. Werner is het
synoniem voor gezelligheid en is dan ook graag onder
de mensen. Vroeger was Werner één van de steunpilaren van Miets, volgens de kameraden had dit destijds te
maken met het vrouwelijk schoon achter de bar.

Blond of brunette?

Bij Werner blijft het onderwerp vrouwen en bier. Zo
kiezen de kameraden dan ook voor blond én brunette.
Werner drinkt graag een blonde rakker op z’n tijd, het
liefst in gezelschap van een brunette vrouw.

Thuis slapen of
logeerpartijtjes?

Sommige acties van Werner typeren zijn persoonlijkheid. Zo is Werner bijzonder sociaal. Wanneer hij een
meisje naar huis brengt, zorgt hij er zelfs voor dat ze
veilig in bed komt. Van een logeerpartijtje houdt Werner dus wel. Toch zijn de kameraden bezorgd over zijn
vrijgezelle status. Initiatief nemen is volgens hen het
toverwoord.

Containers of
A-service?

Volgens de kameraden is Werner een vrachtwagenliefhebber in hart en nieren. Hij is dan ook zes dagen in de
week druk met zijn hobby. De kameraden vinden het
precies bij hem passen: met z’n dertig tonner diesel op
de weg en bij een tankstation een gehaktbal met een
laf bakje koffie halen, om vervolgens weer voldaan achter het stuur te kruipen

Hoewel Werner een rasechte Nederlander is, heeft zijn
Duitse naam hem toch een Duits tintje gegeven. De kameraden zeggen dat hij veel relaties heeft met Duitsland. Werner houdt vooral van een ‘Grosses Bier’ en
Duitse gezelligheid. Misschien dat de Duitse Bierfesten
wel wat voor hem zijn.
Prins Freek en
Sik Werner

Mooiboys of
mooiboys?

Zoals bekend beweren de heren in hun proclamatie
echte mooiboys te zijn. Wie anders dan de kameraden
kunnen dit beoordelen? Freek draagt graag strakke
shirtjes om zijn voorkomen te showen. De kameraden
delen dan ook stellig de mening dat hij ‘het kan hebben’. Wat Werner betreft ligt dit niet anders. Werner
ziet er altijd netjes uit en je zult hem ook niet snel anders tegenkomen. Dit in combinatie met de gezelligheid die deze hoogheden bieden, maakt van hun toch
wel echte mooiboys!

‘‘Met
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Duitsland of
Nederland?

party-service
catering
verhuur
snacks
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Uw Warme Bakker
Dinsdagavond theorieles

Bakkerij

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

Een hechte groep!

Onvergetelijk
jaar voor

Prins

Bart
Sik

Coen
Nu de nieuwe Prins en Sik weer bekend
zijn voor dit jaar moeten we afscheid nemen van
oud Prins Bart en Sik Coen samen met hun hofdames (voor de oplettende lezer: er was toch maar
één hofdame? Hierover later meer)! Laten we
maar eerst eens beginnen bij het begin.

Dit jaar was er voor het eerst de Prinsopkomst bij Morhuis, dat in de loop van vorig jaar de residentie is geworden voor
De jeugdcarnaval. Nu was het ook weer de vraag: hoe willen wij
toch de spanning er in houden en een mooie opkomst organiseren? De jongens hadden hier iets leuks voor uitgedacht.
Compleet in het wit gekleed, witte pakken en met een wit masker, kwam de complete Raad van Elf even voor de bekendmaking
vanachter de coulissen tevoorschijn als compleet onherkenbare
wezens.Allemaal op het podium geroepen was het plan al klaar en
stonden de aanstaande Prins en Sik compleet links en rechts van
de groep. Ze werden ontmaskerd en gaven aan het niet te gaan
worden dit jaar. Maar wat de rest niet wist was dat ze naar achteren glipten en daar hun complete tenue klaar hadden liggen om
uiteindelijk te voorschijn te komen. Net nadat het laatste lid van
de Raad van Elf ontmaskerd was, sprongen zij van achteren op
het podium. En je raadt het al: het begin van een nieuw jaar was
aangebroken met een koningsduo aan het roer.

Tot in de puntjes!

Tot in de puntjes moest alles verzorgd zijn. De staf, een
complete replica van de bus van de jongens inclusief opdruk,
kleur en spoiler pronkte op de top. Ook de proclamatie was een
lust voor het oog, een perkamenten rol handgeschreven met veer
en in kalligrafie letters opgesteld. Hoezo oog voor detail? Dit
geeft wel weer aan hoe serieus de jongens dit alles opvatten, want
als jeugdsleutelprins vervul je toch wel een voorbeeldrol!
Natuurlijk kon dit alles niet gerealiseerd worden zonder een kleine vrouwelijke inbreng, of moeten we zeggen toch wel
een aanzienlijke. Met de prinsopkomst was er één hofdame die het
stel ondersteunde en wel de vriendin van Bart. Echter, gedurende
het jaar was ook de veer van Coen niet onopgemerkt gebleven
aan de vrouwelijke kant. Wat gebeurde er? Nicole Bekhuis werd
aan het gezelschap toegevoegd en toen waren er dus twee. Ik kan
jullie vertellen dat dit de carnaval heeft doorstaan, maar dat de
vriendin van Bart een gedaanteverwisseling heeft ondergaan.
Dit even terzijde, terug naar de Raad van Elf. Er was
namelijk een gat ontstaan nu Coen Sik was geworden. Hij was de
hofnar oftewel de bottelier van de Raad van Elf. Even ter informatie, dit is de man die het gehele jaar de Raad van Elf leden
moet voorzien van vochtige versnaperingen. Deze functie was
nu vacant geworden en daarom was Bart van de Meer hier de geschikte invulling voor.
Ook wel bekend als “Mopjes-Bart”, hij was te zien tijdens de
Jeugdgala als joviale moppenverteller.

Creatieve oplossing.

Nu alle voorbereidingen zo goed als gereed waren,
moesten er ook nog voldoende kaarten geregeld worden om
alle jeugdleden op dezelfde Gala-avond te krijgen. Hier hadden
Prins, Sik en gevolg een creatieve oplossing voor bedacht. Na het
gemeentegala konden er de volgende ochtend kaarten worden gehaald voor de Gala in Albergen. Dus er werd een BBQ georganiseerd voor de ingang van de Corner bij Morshuis om de hele nacht
te posten tot de verkoop de volgende dag zou beginnen. Compleet
met partytent, heaters en veel gezelligheid werd er volgehouden
tot de volgende dag. Je moet soms creatief zijn.
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Ook bleek Bart een man van vele talenten. Tijdens de
opening van het seizoen bleek hij als lector (zoals de pastor hem
noemde: Koster) zeer geschikt te zijn en de pastoor zag voor hem
een grote toekomst liggen als lector op zondag in de kerk. Toch
gaat de persoonlijke voorkeur van de invulling van de zondagochtend bij Bart meer uit naar de voetbal die dan ook niet te lijden heeft gehad onder het “Prinszijn” van Bart. Dit is namelijk
soms wel eens moeilijk te combineren als je zaterdagavond ook
nog een feestje hebt.

Houd de staf bij je!

Tijdens de verschillende feesten in het jaar die de Prins
en Sik bezoeken, blijft het altijd de kunst om je staf bij je te houden. De ‘nummer één sport’ van de Raad van Elf leden is het zo
vaak mogelijk en het liefst ongemerkt de staf van de Prins en Sik
afpakken. Dit mag natuurlijk alleen als deze onbeheerd achter
word gelaten of wanneer dit er op lijkt. Zoals Bart zegt:“Even je
veters strikken en de staf naast je neerleggen en je bent hem al
kwijt.”Echter, zo zijn de regels en als je hem weer terug wilt hebben, kost dat twee kratten bier. Als je hem de volgende dag pas
weer wilt, zijn de kosten één krat bier. Op deze manier wil je er
wel zuinig op zijn. De heren hebben dit dan ook bijna het hele
jaar vol kunnen houden!
Wat de heren nog het meest geraakt heeft, is dat de
jeugd een hechte club is die elkaar door dik en dun steunt. Als je
met een overschot aan eieren zit, word je daar geheel belangeloos
vanaf geholpen. Zelfs als dit betekent dat hier meerdere avonden
voor nodig zijn (met als topper: op één avond 107 eieren!).
Maar ook met z’n allen verkleed gaan als compleet rugby team,
de Arena bij Morshuis betreden en dan gezellig met z’n allen een
potje rugby spelen is één van de gezamenlijke bezigheden die de
jeugdcarnavalsleden met z’n allen doen. Er waren familieleden
die met de optocht meeliepen en die een complete act opvoerden
en verkleed waren. Dit allemaal voor de Prins en Sik. Het heeft allemaal veel indruk gemaakt op de jongens. Hierbij willen ze dan
ook iedereen bedanken die hen voort heeft geholpen en druk bezig is geweest om het een carnavalsjaar te laten worden om nooit
te vergeten. In het bijzonder Theo Sonder die z’n eigen auto’s buiten heeft gezet om ruimte te maken voor de wagenbouw van de
jeugdcarnavalvereniging.
Dit alles werd dan ook op de dolle dwaze dweildinsdag
afgesloten met een grandioos ‘laatste avondmaal’. Iedereen van
de kerngroep kwam bij elkaar na een lange dag en na een heftig jaar met vele hoogtepunten. Met deze groep bij elkaar, samen
eten, zingen en gezellig met elkaar drinken, als laatste evenement
voor de afsluiting van het jaar op Aswoensdag. Dit was als terugblik op het jaar, volgens de heren, het mooiste van het jaar. Ondanks alle mooie feesten optochten en optredens is dit toch waar
het om draait: er samen met elkaar iets moois van maken. Het
had nog wel een week langer mogen duren.
Bart en Coen willen dan ook de nieuwe Prins en
Sik, maar ook alle hoogheden die ooit nog zullen volgen net
zoveel plezier en feest wensen als dat zij gehad hebben.

Iedereen bedankt.

Dorpsstraat 31 - tel. 0546-631206

metSchepers
Kim en Oude
BartMiddendorp
Ik was heel zenuwachtig
Ook dit jaar hebben we weer een stelletje uit de jeugd
van Albergen kunnen strikken voor onze relatiecheck.
Kim en Bart. Ze zijn nu een jaar samen, maar kennen
ze elkaar inmiddels goed genoeg? Onze relatiecheck
biedt hier natuurlijk uitkomst. Voor we beginnen stellen we ze even aan u voor.
Kim Schepers (18) volgt aan het ROC in Almelo de opleiding directiesecretaresse en managementassistent.
In het weekend werkt ze bij Fraans Marie in de bediening. Na jaren fanatiek gevolleybald te hebben, doet
ze sinds kort aan fitness. Verder houdt ze van uitgaan,
winkelen en natuurlijk dingen met haar vriendinnen
of Bart doen.
Bart Oude Middendorp (22) is werkzaam als constructietekenaar bij advies en constructiebureau Wessels in
Ootmarsum. Hij voetbalt in het altijd gezellige Tukkers 6 en doet aan fitness. In het weekend gaat Bart
graag naar Bruins of Morshuis. Verder is hij actief bij
Jong Nederland, de Recordcommisie en zit hij sinds
vorig jaar bij de Raad van Elf van de Bokk’n Hörnkes
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Hoe goed
kennen
Kim
en Bart
elkaar?

De
Relatie
check

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

Twee carnavalisten dus die dit jaar de Relatie Check ondergaan. En iedereen denkt nu vast:
als ze elk jaar het carnaval overleven, dan zal ze dit ook wel lukken. Maar welk cijfer zullen
ze scoren?
1. De eerste ontmoeting met de schoonouders. Wie was het meest nerveus? ♥
Kim: ‘Ik was heel zenuwachtig, ook al kende ik zijn moeder al wel. Ik heb Bart gewoon
wijsgemaakt dat ik niet wist waar hij woonde. Bart trapte er in en kwam me ophalen.’
Bart: ‘Kim was het meest zenuwachtig, dit had ze me van tevoren al gezegd. Maar toen ma
bij binnenkomst begon te babbelen was het al snel goed..’
2. Een dilemma. Het carnavalsfeest in Geesteren en het feest in Oldenzaal vallen op
dezelfde dag. Bart, jij wilt naar Geesteren. Kim, jij wilt naar Oldenzaal. Waar gaan
jullie uiteindelijk naar toe?
Kim: ‘We overleggen wel, maar gaan uiteindelijk allebei onze eigen weg.’
Bart: ‘Ik moet sowieso naar Geesteren met de Bokk’n Hörnkes, maar wil dit zelf natuurlijk
ook. We gaan, denk ik, allebei naar het feest waar we zelf heen willen.’
3. Waarom is Bart jouw droomprins?
Kim: ‘Het is gewoon een hele leuke, spontane jongen. Bart en ik spraken elkaar soms bij
Bruins. Ik vond hem al heel lang leuk. Afgelopen jaar bij het carnavalsfeest in Albergen
hebben we voor het eerst gezoend. Ik sprak hem en hij vertelde me dat hij een ander meisje
wel leuk vond. Een paar uur later zoende hij gelukkig met mij.’
Bart: ‘Omdat ik een beetje maf ben, ik ben altijd in voor ouwehoeren.’
4. Kim krijgt tijdens een avond uit veel aandacht van andere jongens. Ben jij jaloers
Bart?♥
Kim: ‘Ik denk dat Bart een beetje jaloers is. In het begin zou hij er waarschijnlijk weinig
aandacht aan besteden, maar als het langer duurt zou hij er op een sarcastische manier
wat van zeggen.’
Bart: (na lang aarzelen) ‘Ja, ik ben dan wel jaloers. Ik zou het een beetje in de gaten houden
en misschien zou ik er later subtiel iets over zeggen.’
5. Wat kan tijdens de carnaval nog wel eens voor problemen zorgen in jullie relatie?
Kim: ‘Niks.’
Bart: ‘Ik denk dat er weinig voor problemen kan zorgen. Ook al heb ik veel feestjes van de
carnaval, ik zal ook tijd voor haar vrij maken.’’

6. Bart, welke eigenschap van Kim vind jij vervelend?
Kim: ‘Ik mag zijn soms lompe gedrag niet nadoen.’
Bart: ‘Kim wil soms iets te grappig zijn, ze gaat dan te lang door.’
7. Kim, wat is je favoriete carnavalsfeest?
Kim: ‘Het carnavalsfeest in Albergen, maar eigenlijk vind ik alles wel leuk.’
Bart: ‘Carnaval in Albergen. Mooi in eigen dorp. Zelf vind ik dit ook het leukste feest,
eerst op de wagen en dan feesten in de tent.’
8. Bart, er is een belangrijke wedstrijd van je favoriete voetbalclub op TV. Dit valt
net op de avond dat jij en Kim elkaar altijd zien. Wordt het een avond voetbal
kijken of ga je toch naar Kim? ♥
Kim: ‘Ik denk dat hij bij zijn kameraden voetbal gaat kijken. Dat vind ik ook niet erg,
ik spreek dan wel een andere avond met hem af. Het wordt natuurlijk wat anders als
hij vlak van tevoren afzegt.’
Bart: ‘We hebben geen vaste avond in de week dat we afspreken. Maar als dat wel zo zou
zijn, dan mag Kim mooi met mij meekijken...’
9. Kim, je kunt het heel slecht vinden met één van de vrienden van Bart en ergert
je overal aan. Wat doe je? ♥
Kim: ‘Ik zou me eerst stil houden. Houdt het lang aan, dan zeg ik dit persoonlijk tegen
die vriend.’
Bart: ‘Misschien zal ze dat het eerst tegen mij zeggen, maar uiteindelijk zegt ze het
zeker wel tegen mijn kameraad.’
10. Bart, kies uit de volgende mogelijkheden. Weet Kim wat jij kiest? ♥
Bart:						
Carnaval Geesteren – Carnaval Albergen
Bruins – Morshuis
Heineken – Amstel
Twente – Heracles
Kim:
Carnaval Geesteren – Carnaval Albergen
Bruins – Morshuis
Heineken – Amstel
Twente – Heracles

♥

Ze scoren een
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Over eieren en meetlinten….
houdt niet alleen
in stand

EBC
pluimveesector

Sinds enkele jaren is er een heuse EBC actief in Albergen. Nu zult u denken EBC? Wat is dat? Hebben we nu in
Albergen ook al een boekenclub? Nou nee, want EBC staat voor Eier Bak Commissie. Wat is dat nou weer voor
commissie, hoor ik u denken. Welnu, lees verder en ontdek alles over deze club. Het zijn bepaald geen zachte
eitjes. Uw verslaggeverduo trok erop uit en ontmoette bij Morshuis de oud-Jeugdprinsen Frank, Gilbert, Tim en
Bart. Onder het genot van de nodige Bok(!)biertjes kwamen de tongen los….
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Vroeger, toen de lucht nog schoon was en de seks nog
vies, resideerde het jeugdcarnaval in café De Molen.
In die tijd ging men na de optocht in Geesteren, eerst
feest vieren bij Kottink en daarna stamppot eten bij De
Knoefbakker, aansluitend werd residentie De Molen
bezocht. Uit veiligheidsoverwegingen is de volgorde
van deze twee activiteiten (Kottink – De Knoefbakker)
inmiddels omgedraaid. Gilbert herinnert zich nog goed
hoe Jaimy Oude Wesselink bij De Molen aangekomen
zijn baal shag uit de achterzak dacht te halen, maar
vervolgens een speklap in de hand bleek te hebben.
Waarop Jaimy droogjes opmerkte: ‘Ik geleuf da’k wat
vergett’n bin in Geester’. Om vervolgens de speklap
op te kauwen.

Dwars door de ruit

Na dergelijke avonden ging de harde kern altijd eieren bakken en zo belandden in 1996, het regeringsjaar
van Jeugdprins Frank en zijn Sik Gilbert, deze twee
hoogheden tezamen met een drietal anderen in de
keuken van huize Leemhuis. Deze fameuze avond in
februari is het begin van de EBC. Frank herinnert zich
de avond nog goed: ‘Het was de eerste avond van de
commissie, maar gelijk ook een dure. Ik ben met de
schort van Gilbert’s moeder voor dwars met het gat
door een gezandstraalde ruit gegaan.’
Met een zere kont is het vijftal het dorp ingetrokken om
bij ieder thuis nóg een eitje te gaan eten. En zo was
die traditie geboren. De oud-Jeugdprinsen Frank en
Gilbert werden op enig moment te oud voor de jeugd
maar wilden graag verbonden blijven met de vereniging. In tegenstelling tot het “grote carnaval” dat met
vele tradities elkaar nog regelmatig ontmoet, had de
prille jeugdvereniging tot voor het ontstaan van de
EBC niet iets dergelijks. Dat kon natuurlijk niet. Om een
vaste avond in het jaar te hanteren werd bedacht om
jaarlijks met de Oud-Jeugdprinsen samen te komen bij
de nieuwe Jeugdprins. Op die manier zijn de EBC en
de Prinsengarde samengevoegd.

Eerst schatten, dan meten

De EBC komt ieder jaar op de avond voordat de boog
geplaatst wordt bij de nieuwe Jeugdprins in diens ouderlijk huis samen. Het gezelschap groeit en in de loop
van de jaren heeft men al heel wat keukens van binnen
gezien. Onder het genot van een biertje én –u raadt
het al- de nodige eieren, beoordeelt dit selecte gezelschap de oprit. Stel je voor dat daar de volgende dag
geen boog geplaatst kan worden. Je moet er toch niet
aan denken! Vandaar dat deze heren gewapend met
rolmaten en duimstokken op uitnodiging van de laatste

oud-Jeugdprins ten tonele verschijnen. Gelijk meten is
natuurlijk niet de bedoeling, dus wordt er uitgebreid
vanuit de huiskamer geschat hoe breed en hoe lang
de oprit is. Aangetekend mag worden dat Tom Luising
daarbij de ongekroonde koning van het schatten is.
Vervolgens nemen sommigen de moeite om wat op te
meten en die maten moeten dan per sms worden doorgegeven aan de wagenbouwcommissie. Maar... of dat
nou daadwerkelijk gebeurt en wie dat dan doet? Het is
een raadsel, maar de boog past altijd!
Wanneer de maten genomen zijn is men toe aan het
hoogtepunt van de avond: de eieren! Op de vraag
wie de hofleverancier is wordt met vier monden geantwoord: ‘de kip.’ Traditiegetrouw bakt de nieuwe Prins
en serveert zijn Sik de eieren uit. Dat gaat –uiteraardniet zomaar in willekeurige volgorde. De Prins wiens
regeringsjaar het langst geleden was, krijgt als eerste
zijn eitje en zo gaat men door tot de meest recente
Prins is voorzien. Hier wordt uiteraard een spelletje van
gemaakt, want zie er maar eens uit te komen wat de
juiste volgorde is. Het zijn natuurlijk niet zo maar eieren
die worden geserveerd. Men mag bestellen wat men
wil. Zo hebben in de loop der jaren al de meest vreemde creaties de revue gepasseerd waaronder een gebakken ei met Cup-a-soup, tomaat wel te verstaan. Je
moet er maar opkomen. Jaarlijks terugkomend ei is het
‘éénzijdig gebakken met dubbele dooier’. ‘Spreek het
snel uit en je snapt er helemaal niets meer van’, zegt
Frank. De truc is om de ene dooier hard te bakken en
de andere zacht. Ga er maar aanstaan als kersverse
Prins. De nodige instructies worden ruim van te voren
meegegeven en afgaan, dat wil je als nieuwe Prins natuurlijk niet.

De mooiheid van eenvoud…

Het culinaire hoogtepunt van de EBC lag in het regeringsjaar van Prins Martijn Meijer. Dat was bij Fraans
Marie. Hoewel men steeds ludieke eisen stelt aan de
eieren is het niet de bedoeling dat de avonden uitgroeien tot culinaire hoogstandjes. ‘De charme zit ‘m
in de ongedwongen gezelligheid. De mooiheid is de
eenvoud’, aldus Gilbert. ‘Je blijft betrokken bij de vereniging en een ieder diept de verhalen uit zijn regeringsjaar op.’
Heerlijke gezelligheid, zo klinkt het en zo komt het op
uw schrijversduo over. Wel hebben we beklag met de
Sik. Die mag eenmalig opdraven en een ieder voorzien van het eitje om vervolgens van het toneel te verdwijnen. Tenzij je van Sik promoveert naar Prins zoals
Gilbert ooit deed; dan stel je je toekomst in deze commissie veilig.
Op de vraag naar bijzondere anekdotes antwoordt
Bart: ‘Ik heb er nog maar weinig van meegekregen.’

Ja, natuurlijk Bart, jij was druk in de keuken met eieren
bakken, weet je nog? Of zou dat verdrongen zijn na
de kruidenbitter van vader Harry? Traditioneel komen
de oud-prinsen allemaal op de fiets. Daar is slechts
één keer een uitzondering op geweest en wel in het
jaar dat David Keemers Prins was. Wegens de geringe
kans op een spatje regen op de terugweg (ja, u leest
het goed) besloot men dat jaar met een taxi te gaan.
Nog een bijkomend excuus: er moest een etagère met
hapjes van Morshuis mee. Natuurlijk heren, dat snappen we! Wat we u ook niet willen onthouden is het feit
dat Bart’s Sik Coen vorig jaar op de heenweg reeds
vier keer van de fiets is gevallen en dat over een afstand van 200 meter. De EBC concludeert dat dit moet
zijn gekomen door de zenuwen. ’t Is immers wat om
bij dit selecte gezelschap te mogen horen en dat in
de wetenschap dat je aan het eind van de avond een
rapportcijfer voor je eieren krijgt.

Speldje

De EBC is een commissie vol ideeën en energie. Ooit
ging men naar de Eeshof om de bejaarden te helpen
met de bingo en zo wordt tijdens het interview spontaan bedacht dat men zich wil onderscheiden met
speldjes. Hoe die eruit moeten zien laat zich raden:
een gebakken ei met het logo van de Bokk’n Hörnkes.
Naar eigen zeggen is de commissie in de loop van
de jaren verworden tot een club van wijze mannen…..
ja, ja. Na het interview weten wij wel beter. Tijdens de
EBC/boogmeetavond worden de krachten gespaard.
De andere dag wacht immers een belangrijke taak:
de boog bouwen. Bovendien moet het echte carnaval
nog komen.

De heren verzuchten dat ze ook geen twintig meer zijn
en dus niet meer zo getraind in hun alcoholconsumptie. Dat is dan weer goed voor een grijns bij uw verslaggevers: beiden zo’n twintig jaar ouder maar kennelijk dus nog niet zo oud dat er sprake is van een
generatiekloof met deze commissie. En zo besluiten
we met de woorden die menig commissielid daags na
de EBC/boogmeetavond verzucht: ‘Het was weer veel
te gezellig gister…’
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Advies
en kusje
van…
Belinda
Hét antwoord op netelige kwesties:

De rubriek Schrijf het Belinda is in 2005 geïntroduceerd in het Bokk’nblad. Zij gaf destijds voor
het eerst antwoord op de probleembrieven die
massaal ingestuurd waren. Aangezien voor deze
editie van het Bokk’nblad, net zoals elk jaar, weer
sprake was van overdadig binnengekomen smeekbedes, liefdesbrieven en andersoortige problemen
werd besloten om Belinda dit jaar wederom de
kans te bieden om een antwoord te geven op enkele ingezonden brieven. Belinda betreurt het enorm
dat ze slechts de ruimte heeft om een paar brieven
te beantwoorden en hoopt dat de teleurstelling van
de niet-beantwoorde briefschrijvers niet al te groot
is. Tot slot wil ze iedereen een prettig carnaval
toewensen en vertrouwt ze erop dat niemand zal

Lieve Belinda,
Ik ben radeloos, de weg kwijt en bijna tot wanhoop gedreven. Vooral dat
tweede is het probleem… Want wat is nu het geval: wanneer mijn alcoholconsumptie tot onproportionele hoeveelheden is gestegen raak ik létterlijk
de weg kwijt. Het is niet dat ik gek doe, rare dingen roep of niet meer weet
wie ik ben. Nee, ik kan m’n huis niet meer terugvinden. Vorig jaar na het
carnavalsgala beleefde dit dieptepunt z’n hoogtepunt. Al tijdens de voorstelling dronk ik de nodige biertjes, gevolgd door enkele overmoedige Jägermeisters en andersoortige sterke destillaten. Terwijl ik mijn vrouw had beloofd het niet laat te maken besloot ik de kleine, maar niet minder gezellige
afterparty volop mee te vieren. Een fantastisch sfeertje, dat mijn alcoholconsumptie enkel aanwakkerde. Als een dorstige reiger zette ik m’n keel open
en bleef ik in al m’n overmoed drank naar binnen gieten; voornamelijk
bier met een blauwe doorkijk, doordat m’n maten WKD door het goudgele
gerstenat goten. Heerlijk! Toen diezelfde maten mijn knikkende knieën, trillende rechterooglid en hevig transpirerende voorhoofd in de gaten kregen,
gaven ze mij het goedbedoelde advies huiswaarts te keren. In al mijn wijsheid besloot ik dit op te volgen, terwijl mijn maten nog enkele biertjes in het
voorcafé gingen nuttigen. Echter, wat ik niet wist, is dat ze m’n fiets verstopt
hadden. Terwijl zij zonder medelij vanuit het voorcafé aanschouwden hoe
ik minstens een half uur m’n fietssleutel op alle geparkeerde fietsen uitprobeerde, werd ik al twee keer gebeld door mijn vrouw: ‘Waar blijf je?’, klonk
het op een bijtende toon. ‘Kom d’r aan schat, moet nog even overwerken’,
was m’n niet doordachte antwoord. Uiteindelijk besloot ik de benenwagen
naar huis te nemen. Wederom een wijs besluit, zou je denken. Ware het niet
dat ik geen enkel idee had waar mijn huis nu eigenlijk stond. Na diverse
omzwervingen door Albergen belandde ik uiteindelijk in de achtertuin van
mijn ouderlijk huis, dat inmiddels al bijna tien jaar door een ander gezin
werd bewoond. Hun hond vond me bij het krieken van de dag, snurkend in
de coniferenhaag, waarna ik verward alsnog huiswaarts ging. Pas toen wist
ik me weer te herinneren waar ik tegenwoordig woon. Thuisgekomen lag
mijn vrouw gelukkig in een diepe slaap, zodat ik haar wijs kon maken al om
half drie in bed beland te zijn. Pfiew! Maar nu Belinda, ben ik bang voor recidive! Hoe kan ik er voor zorgen dat ik dit jaar wel de weg naar huis vind?

schromen zijn of haar problemen op te sturen naar
de immer discrete Belinda.

Anoniempje
Hallo Anoniempje,

Liefs Belinda
Wat jammer dat je deze inzending onder een strikt anonieme naam doet! Want
met jou zou ik wel eens een hartig woordje willen spreken. Kijk, dat iemand zo
dronken raakt dat ‘ie z’n huis niet weer kan vinden, dat vind ik, wanneer het een
incident betreft, niet onoverkomelijk. Maar dat jij, jij lelijke schurk, je vrouw op
deze manier in de kou laat zitten? Dat kan toch niet?
Maar afijn, ik ontvang van de Alberger carnavalsvereniging een prima honorarium om jou van goedbedoeld advies te voorzien dus bij deze raad ik je aan je
adres op de binnenkant van je onderarm neer te pennen. Wanneer je dan in een
verregaande staat van dronkenschap verkeert kun je simpelweg je mouwen optrekken waarna je huiswaarts kunt. Dit advies heb ik ingewonnen bij enkele vriendengroepen in Albergen, die dit trucje altijd toepassen wanneer ze op vakantie zijn
of ergens anders op bezoek gaan. Ze hoeven dan enkel met hun dronken hoofd
in een taxi te stappen, hun onderarm aan de chauffeur te laten zien, waarna ze
prinsheerlijk in slaap kunnen vallen. Zal ook werken voor jou! Succes.
Genavigeerde groetjes,
Belinda

Wijze Belinda,
Ik ben een getrainde bierdrinker. Niets gaat mij te gek! Wanneer
het carnaval is, ben ik bij elke gelegenheid tot in de late uurtjes
aanwezig. Ik begin altijd stilletjes in de hoek, met een bescheiden
blad bier voor mezelf. Daarna is het tijd voor wat sterke drank,
waarna ik me volop in het feestgedruis stort. Fantastisch! Wat een
hosanna. De polonaise, de macarena en de vogeltjesdans; ik zet ze
allemaal in. Het enige wat ik uit het oog verlies is de tijd en m’n
agenda. Want ik weiger verlof op te nemen voor carnaval. Met als
gevolg dat ik de volgende dag gewoon moet werken. Onmogelijk
natuurlijk, maar dat mag mijn carnavalsfeest niet in de weg staan.
Met als resultaat, dat ik me nu al vier jaar op rij heb verslapen of
ziek heb gemeld na het grote Albergse festijn bij Morshuis. Uiteraard is mijn baas daar niet zo blij mee, met een heus arbeidsconflict als gevolg. Hij heeft me nu verplicht om de maandag ná het
feest in Albergen een snipperdag in te leveren. Heb jij, Belinda,
misschien verstand van zakelijke conflicten als deze? Begrijp me
niet verkeerd, ik wil best vrij zijn na de carnaval, maar dan wel
met een verzuimdag in plaats van een zorgvuldig opgespaarde verlofdag.

Heb
je
problemen?
Schrijf
het mij,
Belinda

Groeten,
R. A.

Beste R,
Als ik jou was zou ik eieren voor mijn geld kiezen en gewoon een verlofdag inleveren. Dan ga je maar een dagje minder op wintersport in
januari! Want, welingelichte bronnen wisten mij te vertellen dat jij je
daar óók altijd verslaapt na een avondje après-ski. Elke ochtend moeten
je maten je weer uit bed trekken, wanneer zij al gereed staan om naar
de piste te vertrekken. Ik krijg een beetje het idee dat jij een ongeïnspireerde waslap bent, een ongeïnspireerde slampamper zonder enige
vorm van motivatie. Kijk, ik drink ook graag een wit wijntje met carnaval, maar de volgende dag sta ik wel paraat om mijn cliënten van goedbedoelde adviezen te voorzien. Als ik jou was zou ik er dan ook maar
voor zorgen dat je jezelf van je betere kant laat zien op je werk. Anders
zou die ontslagbrief wel ’s gauw op je deurmat kunnen belanden! Mocht
je dit goedbedoelde advies niet opvolgen, dan wil ik je alvast feliciteren
met je lustrum… Vijf jaar op rij verslapen of ziek melden, toch wel een
knappe prestatie.

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

Warme groeten,
Belinda
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Wijze Belinda,
Wij van RKSV De Tukkers, zijn behoorlijk begaan met onze groene
biljartlakens, waar wij wekelijks onze kunsten op vertonen. Mooi
gras, een groot herstellend vermogen; een licht verende ondergrond en prima absorberende eigenschappen, maken onze groene
weiden tot de mooiste velden van de gemeente Tubbergen. Elk
jaar met carnaval blijken onze grasmatten echter gebruikt te worden voor andere doeleinden dan enkel voetbal. Wanneer de zon
ondergaat, ontstaat er vanuit de feesttent bij Morshuis een grote
optocht naar onze sportvelden, waar dingen plaatsvinden waar de
honden geen brood van lusten. En nee, daar klagen we niet over.
Onze sportvelden dienen immers een groot maatschappelijk doel
en wij erkennen onze sociale functie. Bovendien, waar blijft een
voetbalclub zonder nageslacht? Toch maken wij ons thans zorgen. We zijn namelijk sinds enkele maanden gezegend met een
kunstgrasmat, die op het hoofdveld ligt. De lichte schade die de
cohabitatie horde carnavalsvierders aan de natuurlijke grasmatten
toebrengt wordt elk jaar zonder al te veel moeite door onze begane
terreinknecht ongedaan gemaakt. Echter, deze groep zal, naar wij
vrezen, onherstelbare schade toebrengen aan onze kunstmatige
variant van gras. Dit kunstgras kan minder wrijving doorstaan
dan normaal gras en kan een abnormale wrijvingscoëfficiënt zelfs
vlam vatten! Wij maken ons dus behoorlijk zorgen. Wij hopen dat
jij, via het Bokk’n Blad, de carnavalsvierders op wil roepen zoveel
mogelijk gebruik te maken van de natuurlijke grasmatten. Zo kan
het carnavaleske minnekozen gewoon doorgaan en wij kunnen de
zondag ná de festiviteiten gewoon een potje ballen.
Alvast bedankt,

Beste Belinda,
Elk jaar met Rosenmontag gaan we naar Oldenzaal, alwaar we
het fantastische carnavalsfeest op gepaste wijze afsluiten. Vanzelfsprekend gaat we met Lijn 66 heen. De terugweg dient altijd
geïmproviseerd te worden. Dit jaar verloor ik mijzelf compleet in
het feestgedruis. Eenmaal beseffend dat het al middernacht was
geweest, bleken al m’n vriendinnen al naar huis te zijn! Gelukkig
kon ik mee in een taxi naar Aadorp. Deze reed over Albergen, dus
ik kon m’n geluk niet op. Alleen… we waren het centrum van
Oldenzaal nog niet uit of ik viel al in slaap. Hierdoor kon ik in Albergen de taxi niet tot stoppen dwingen en werd ik pas in Aadorp
wakker gemaakt! Ik had, altijd Breezers drinkend, op kosten van
mannelijke geïnteresseerden, vanzelfsprekend geen geld bij me.
Hierdoor wilde de chauffeur me niet naar huis brengen. Compleet
perplex stond ik te kijken hoe de taxi weg reed, waarna ik geen
andere uitweg zag dan mijn ouders te bellen. “Ja, ik sta in Aadorp,
kun je me ophalen?”, klonk het om half twee ’s nachts. “Maar, je
ging toch naar Oldenzaal?”, reageerde m’n moeder. Natuurlijk geloofde zij mijn verhaal van de taxi niet, maar ze heeft me gelukkig
wel opgehaald. Dus, lieve Belinda, hoe zorg ik dat ik dit jaar wel
zelf thuis kom?
Groetjes,
uit A.

De Tukkers
Beste A,
Beste ongeruste voetballers,
Ik ben eens te rade gegaan bij enkele kunstgrasfabrikanten met de
verwachting geruststellende antwoorden te ontvangen. Nou, niets is
minder waar! Jullie zorgen, blijken geheel terecht. Het zijn vooral de
rubberkorrels die, door hun semivierkante vorm, voor een abnormale
wrijvingscoëfficiënt kunnen zorgen. Jullie synthetische gazon kan hierdoor vlam vatten wanneer er langdurig op dezelfde manier bewegingen
worden gemaakt. Toch ga ik de carnavalsvierders niet oproepen zich
ook maar enigszins te onthouden van de lichamelijke lusten, ik raad
echter een ieder aan zorgvuldige variatie in het lichamelijke samenspel
te verwerken. Zorg hierbij voor een zo klein mogelijk wrijvingsoppervlak en de kans op een verschroeid achterwerk blijft zo beperkt mogelijk. Succes!
Opgewonden groetjes,
Belinda

Dus jij hebt nooit geld bij je, omdat je de Breezers wel aangereikt krijgt?
Dat vind ik toch een verontrustende zaak. Een geëmancipeerde vrouw
zoals ik vind het dan eigenlijk ook niet zo erg dat jij een keer op de blaren moet zitten. Als jij jezelf immers volwassen genoeg vindt voor het
carnavalsgedruis, dan verwacht ik ook zelfredzaamheid en financiële
reikwijdte. Mijn advies luidt dan ook: Meer werken voor je centen en
minder teren op dat van anderen. Op die manier had jij gerust een eigen
taxi kunnen betalen in Oldenzaal!
Groeten,
Belinda

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

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

Trappen met kwaliteit
Wij maken wat u zoekt!

Lenferink Albergen
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Ootmarsumseweg 173 - Albergen - 0546-441968

Ook voor
Binnen- en buitendeuren
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De CD van de Hofband
is te koop tijdens
Carnavalsactiviteiten
aan de bonnentafel.

Adverteren doet verkopen!
Volgend jaar adverteren, bel
Dan met Miriam Wesselink
Mob. 06-10087480 of mail

Mirwesselink@home.nl

€10,00

Prins Freek
Sik Werner
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B Bokk nblad
Genoten van het Bokk’nblad?

Of bij Super de Boer,
Voorcafé Morshuis, Brudas
Groente en Fruit,
poelier ten Velde of Lucas IT.

U kunt ook online bestellen via
www.hofband.nl
Hierop staan ook alle songteksten.
Een gedeelte van de verkoop gaat
naar ons Goede Doel Kika.
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Ideeën, klachten of wil je zelf
schrijven, laat het ons weten via
de tiplijn!
Verschijningsdatum BB volgend
jaar 9 februari 2011.
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Ondertussen wensen wij
Prins Hugo I en zijn gevolg en alle
carnavalsvierders een geweldig
Carnavalsfeest toe!

Prins Hugo 1
Sik Wim
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