




Hallo Bokk’nbladlezers en –lezeressen,
Met de ontmaskering van Batman en Robin alias Prins Jeroen en 
Sik Robin is er alweer een carnavalsjaar voorbij. Het goede nieuws 
is dat er weer een nieuw carnavalsseizoen aanstaande is, met onge-
twijfeld leuke feesten en uitdagingen. “Hoezo uitdagingen?” hoor ik 
u denken. Wel, de uitdaging is om het komende carnavalsjaar min-
stens zo’n mooi feest te maken als het voorbije jaar. Nu Prins René 
swingend de scepter heeft overgenomen van Prins Jeroen kijk ik met 
vertrouwen naar het komende jaar. Samen met zijn Sik Johan en de 
Hofdames Martine en Ellis, vormt Prins René een hofhouding die 
het Bokk’nlaand siert. Waardige opvolgers van de jubilerende hof-
houding! Prins René, Sik Johan en hun Hofdames Martine en Ellis 
wens ik heel veel succes en plezier in het komende jaar.
Waar we met een grote lach achterom kunnen kijken op het voorbije 
carnavalsjaar, blinkt  er ook een traan. Helaas zijn ons het afgelopen 
jaar drie kerngroepleden ontvallen: Herman Roord, Tonnie Degger 
en Roy Asbreuk. Allen op hun eigen manier actief geweest binnen 
de Alberger Bökke. In dit blad zijn de herinneringen aan deze unieke 
persoonlijkheden opgeschreven. 

Tijdens de goed bezochte jaarvergadering afgelopen oktober is een 
uitgebreide en prettige discussie gevoerd over veel zaken die spelen 
binnen onze vereniging. Prettig, omdat bleek dat velen positief mee-
denken over hoe dingen anders en/of beter kunnen. Om onze ver-
eniging ook in de toekomst financieel gezond te houden, is het goed 
om kritisch te kijken naar het huishoudboekje. De recessie heeft ook 
Bokk’nlaand nog niet verlaten. Het Narrenbal is mede om financiële 
redenen van de agenda geschrapt. Ook op andere onderdelen moet 
helaas ingeleverd worden, maar ik ben ervan overtuigd dat met ie-
ders goede wil en inzet alles weer fantastisch geregeld zal worden.
Daarnaast zijn er  gelukkig meer positieve dingen te melden. Om te 
beginnen ons 44-jarig jubileum. Ik wil iedereen die daaraan heeft 
meegeholpen en in het bijzonder de leden van de jubileumcom-
missie een groot compliment maken.  Zowel in de kerk als in onze 
residentie De Vette Bok is dit alles op een prachtige wijze gevierd. 
Chapeau en dank!!!

De gala’s in de nieuwe opzet zijn bijzonder geslaagd, dat belooft wat 
voor de komende jaren. Als ik op de geluiden mag afgaan, dan gaat 
de zondagmiddag een traditionele volle bak worden. Ook voor de 
gala’s (b)lijkt de verandering zeker een verbetering te zijn.
Over de optocht kunnen we het eigenlijk alleen maar in superlatie-
ven hebben. Gunstige weergoden gaven prachtig weer aan veel en 
prachtig uitgedoste deelnemers en veel, heel veel publiek langs de 
route. Een toeschouwersaantal van 50.000 is genoemd. Gelukkig 
is alles probleemloos verlopen. Geweldig voor ons kleine  Bokk’n-
laand!! 

Na de optocht vond het debuterende Noaberbal plaats, georgani-
seerd door La Bella Bok, Boet’n Aodem en natuurlijk De Alberger 
Bökke. Het lijkt erop dat dit feest in een behoefte voorziet, want 
er waren heel veel gezellige mensen.  Dat belooft wat voor het ko-
mende jaar!

Ik wil iedereen bedanken voor een fantastisch goed verlopen car-
navalsjaar en hoop op ieders medewerking om er het komende jaar 
weer een geweldig gebeuren van te maken. Ik heb er niet alleen alle 
vertrouwen, maar ook enorm veel zin in!

Alaaf, alaaf, alaaf.
De voorzitter, Sjef Hagel. 

Van de voorzitter: 





Liefde en plezier

Het is bijna zover. Het feest waar men zich een jaar lang op kan ver-

heugen. Het festijn der zotten, waarbij Albergen voor enkele dagen 

verandert in Bokk’nlaand. Wie de grens passeert weet dat hij of zij een 

centrum van lol, lachen en plezier nadert. Een centrum waar de we-

reld even op z’n kop staat, waar de boze buitenwereld voor een tijdje 

niet bestaat en waar de glimlach en de pret regeren. 

En dat alles onder leiding van Prins René en zijn Hofhouding.

De redactie van uw jaarlijkse carnavalsgids ging weer op stap. Om op-

nieuw te peilen hoe de carnavalsbeleving in ons Bokk’nlaand is. Hoe 

de voorbereidingen zijn verlopen en, wellicht de belangrijkste vraag,  

of men er zin in heeft.

Bij storm en ontij togen de verslaggevers er op uit. Veelal te fiets want 

de gastvrijheid die men ontmoet in deze contreien is van dien aard dat 

het besturen van een auto vermeden moet worden. 

Al deze inspanningen hebben weer een waardig magazine opgele-

verd. Met een lach en, het kan soms niet anders, een traan. 

Maar ook met boeiende verhalen, belevenissen en het wel en wee uit 

culturele en carnavaleske kringen.

De redactie heeft het ook dit jaar weer graag gedaan. Met liefde en met 

plezier. Wij hopen dat u dat net zo beleeft bij het lezen. 

Uiteraard gaat onze dank, namens iedere liefhebber van het Bokk’n-

blad en het Carnaval, uit naar onze adverteerders. Zij hebben het ook 

dit jaar weer mogelijk gemaakt dat dit prachtige magazine op uw deur-

mat valt.

Tot slot wensen wij iedereen een fantastisch en onvergetelijk Carnaval. 

En let op: de redactie houdt de oren en ogen open voor interessante 

items voor het Bokk’nblad van volgend jaar. Dus wij zeggen: houd u 

vooral niet in tijdens het zottenfeest!

Alaaf! Alaaf! Alaaf!
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Geert Grotestraat 25 • 7665 AV Albergen• Tel. 0546 700217
info@osteo-cura.nl • www.osteo-cura.nl

• 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

Geert Grotestraat 25 • 7665 AV Albergen• Tel. 0546 433 829
info@paramedischcentrumalbergen.nl • www.paramedischcentrumalbergen.nl

Praktijk voor: 
Fysiotherapie - Manuele Therapie - Echografie - Medische Fitness - Schoudernetwerk Twente

Koen Groot Zwaaftink
Osteopaat D.O.-MRO
Fysiotherapeut



Carnaval 2015
Beste carnavalsliefhebbers, 

De zon schijnt stevig door de ramen van mijn kamer, 
de bladeren aan de bomen hebben nog hun frisse 
groene kleur en de mensen lopen nog zonder jas 
buiten. In deze sfeer schrijf ik een stukje voor uw 
carnavalskrant. Voor mij is dat lastig omdat ik er nog 
helemaal niet mee bezig ben. Voor u daarentegen 
is de voorbereiding voor Carnaval in volle gang. De 
feesttent, de routes voor de optochten, de buuts voor 
de gala-avonden, de praalwagens, het zijn allemaal 
aspecten die het Carnaval tot zo’n fantastisch feest 
maken. Dat is niet alleen omdat het resultaat straks 
ongetwijfeld bijzonder mooi is, maar vooral omdat 
de carnavalstijd ervoor zorgt dat mensen dichter 
bij elkaar komen. Vriendschappen ontstaan, de 
sterke kant van mensen komt naar boven en je weet 
precies wat je van mensen kunt verwachten. Al deze 
inspanningen leiden tot een prachtig feest dat wij als 
College weer graag met u meevieren.

Ik wens u dan ook allen een mooie voorbereiding toe 
en een prachtig carnavalsfeest.

Een driewerf 

Alaaf, Alaaf, Alaaf!! 

Mervyn Stegers

Burgemeester gemeente Tubbergen



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

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

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

Hoofdstraat 27, Albergen
Tel. 0546 44 14 31

De groe(n)ten van Brudas



Wie Prins René de 1ste  en Sik Johan van de Alberger 
Bökke samen met onze hofdames Martine en Ellis, bie 
de gratie van het bestuur en zie’n doar’n Road van Elf, 
köss’n tot 45-stenhoogheid van de Alberger Bökke in 
het joar 2014-2015.

Ik, Prins René de 1ste, hoogheid van alle Bök en Sik. 
Geboor’n vlak over de grens van het Alberger 
grondgebied, in de Markgrav’n. 

Groothertog en meester van de Veenpluis doar woar 
onz’n optocht begint. 

Uitbater van de “Volksfeest’n in Albeerg”. 
Trotse Va van Merlin en Boris en aanvoerder van vak 
“P” in de Grolsch Veste. 

Trouwt met mien enige liefde Martine. 
Dochter van de bekendste poelier in de hele regio. 
Beschermheer van “De Tukkers 8” en oons hele dorp.  

Samen met mien Sik Johan, sön van Leunks Jan en 
Sientje van groot’n Weerman. 
Geboor’n en getoog’n Alberger Bök. 
Trotse Va van Guus en Hugo en beschermheer van de 
Daansmarietjes. 
Actief voetballer van Tukkers 8 en racket- bewaarder 
van alle squashers van Albeerg en umstreek’n.
Trouwt met zien Ellis, gala-artiest van ’t hoogste 
niveau en dochter van oud Prins Bennie de 1ste .

Kunnigt oons an met een dreewerf alaaf,
Alaaf, alaaf, alaaf



Kom langs bij:

Schoonenberg Almelo 
Bornsestraat 27, tel. (0546) 81 35 22

Binnenkort is het weer carnaval. En dat vieren we natuurlijk ook bij 
Schoonenberg Almelo. Want nu krijgt u bij ons een
feestelijke korting op alle hoortoestelbatterijtjes.* 
Per pakje van 6 stuks betaalt u maar €1,-

*  Actie geldig t/m woensdag 18 februari.
Max. 3 pakjes per klant.

Feestelijke
Carnavals Actie

Schoonenberg Hoorcomfort wenst Prins René, Sik Johan 
en de hofdames een fantastisch carnavalsjaar toe.

Schoonenberg Almelo. Want nu krijgt u bij ons een
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prins rené
& Sik Johan 

Hofdames 
Martine & Ellis

Waar deuren opengaan 



U heeft het vast wel eens gehoord: waar 
een deur wordt gesloten, gaat altijd een 
andere deur weer open. Wij hebben een licht 
vermoeden dat dit de Bende van Drie in de 
zomer van 2014 is overkomen. Want eerlijk 
is eerlijk, normaal gesproken sluipt de 
boodschapper van de selectiecommissie al 
in de vroege zomer door de achtertuinen. 
Niet dit jaar; mogelijk dat een deur dicht is 
gebleven. Maar gelukkig, ging er een andere 
deur open!
Een ’it’s now or never’ in het kwadraat.

Prins René zegt 
geen ‘nee’, want

’It’s now 
               or never’

The King
BB 10



Brand klopt op de 
achterdeur…
Het was al een eind op weg in de oogstmaand dat Huub Brand 
zijn verkenningstocht door Albergen en omstreken kon afron-
den. En wel op het adres van de familie Hoek aan de Veenpluis. 
Hier houden René en Martine met hun kroost domicilie. Brand 
leek het, na uitputtend overleg, een goede zaak om hier op de 
achterdeur te kloppen. “Ik had het wel een keer verwacht”, zegt 
de kersverse Hofdame Martine, die niet schrok van het onver-
wachte bezoek, maar wel van het verzoek. Zij kreeg de niet te 
onderschatten taak deze universele carnavalskwestie later die 
dag aan haar man René voor te leggen: “Maar ik kon me niet 
voorstellen dat hij nee zou zeggen.”
Hetgeen ook zo geschiedde, waarmee de Alberger Bökke zich 
weer verzekerd wist van een kersverse roerganger, die gedu-
rende dit carnavalsseizoen de bokken en de schapen van Al-
bergen bij elkaar mag houden en aanvoeren: Prins René en zijn 
Hofdame Martine. 
Zijn presentatie was een spectaculaire opkomst, tot in de punt-
jes gekleed en met een Sik en Hofdame die weten hoe deuren 
opengaan: Johan Demmer met zijn Ellis. 

Albo rode draad…
Maar toch nog even terug naar augustus 2014, toen Martine 
werd overvallen door Huub Brand. Maar voor wie klopte hij nu 
werkelijk op de achterdeur met het oog op het komende Prin-
senschap? Bij de 40-jarige René Hoek dus. Geboren in Almelo, 
vanwaar hij al vroeg richting Harbrinkhoek trok, zoals hij zelf 
zegt. Alwaar hij ook met zijn vrienden kennismaakte met het 
feest der zotten. Gedurende zijn periode op het Almelose Cani-
sius leerde hij Martine ten Velde kennen, die destijds nogal op-
viel door haar extravagante hanenkam, waardoor ze achter haar 
rug nog wel eens ‘tok, tok, tok’ hoorde. Hetgeen geen verbazing 
hoeft te wekken, omdat ze immers de dochter is van de fameuze 
poelier Ten Velde.
Bij Bays, hoe kan het anders, werd de relatie bezegeld met een 
eerste zoen, later volgde de bekroning met Merlin van tien en 
Boris van acht. Onze Prins is in het dagelijks leven audicien en 
regiomanager van zestien winkels van Schoonenberg Hoorcom-
fort in Overijssel; een vak dat nauw luistert, dat begrijpt u. Mar-
tine, die nog steeds een strak kapsel heeft met lichte neiging tot 
punk, is al jaren werkzaam bij Albo Deuren. En nu deze Alberg-
se deurenmaker is genoemd, blijkt dit bedrijf een rode draad te 
zijn in dit verhaal.
Want dan gaan we toch nog een keer terug naar die mooie na-
middag in augustus. Martine had weliswaar een vermoeden dat 
er ooit een Brand in de tuin zou staan, maar liever nog niet dit 
jaar. En ook René had de lichte neiging het ietwat aan de vroege 
kant te vinden: “Want ik heb het best wel druk en zoiets kost 
toch tijd en energie. Om dat erbij te doen, en dan de kids en de 

Spectaculaire opkomst



sociale verplichtingen.” Maar Martine liet als echte poeliers-
dochter die bezwaren als een druppel water van een eenden 
vleugel glijden: “Het was ‘it’s now or never’. Zoiets komt nooit 
gelegen en bovendien: het is toch gaaf om het allemaal van de 
andere kant te bekijken?” 
Dat laatste was voor René nog niet echt een steekhoudend argu-
ment, omdat hij in de Hofband het Carnaval al vanuit ander per-
spectief meemaakte.  Maar dat ‘it’s now or never’, dat greep hem 
wel bij de keel. Kan ook niet anders als je, zoals hij, fervent Elvis-
fan bent en het totale oeuvre van The King op alle geluidsdragers  
in huis hebt. Daarmee was de zaak beklonken op één klein detail 
na; de Sik. René legde zijn managementvaardigheden nog even 
aan de dag door bij Brand eerst een draaiboek op te vragen, zodat 
hij zich kon verdiepen in de klus. “En op dag drie heb ik gebeld 
dat ik het zou doen. Ik ben een verenigingsman en het lijkt mij 
gewoon heel gaaf om op de bok van de Prinsenwagen te staan. 
Bovendien zijn veel vrienden van mij bij de Dubbelkiekers en die 
leveren de Sleutelprins. Dus dit jaar moest het gebeuren.”
Maar toch, dat ene detail: die Sik. Voor René en Martine was er 
in feite maar één keuze: Johan Demmer van Leunks-Jan, kwali-
teitsbewaker en techneut bij, daar gaan we weer, Albo Deuren, 
en bovendien, het houdt niet op, getrouwd met Ellis Nijhuis van 
Timmer Bennie, die ooit ook Prins was en bovendien -volgt u 
het nog?-  oprichter is van Albo Deuren. Ellis is verantwoorde-
lijk voor verkoop en orderbewaking. Bij Albo Deuren, maar dat 
snapt u. En ja, het is geen open deur om te stellen dat het niet an-
ders kan dat hun twee zoons, Guus van twaalf en Hugo van tien, 
straks ook carrière gaan maken in de deurenbranche. 

Sik gastvrij…
De relatie tussen Prins, Sik en Hofdames kunnen we in lange 
verhalen uiteenzetten, maar het komt er op neer dat Martine 
vroeger kind aan huis was bij Ellis, omdat het buurmeisjes en 
vriendinnen waren. “We woonden naast elkaar, we kropen ge-
woon door de heg.”
Waar Martine al een leven lang bij Albo werkt, zag Ellis een ge-
heel andere loopbaan voor zich: “Ik heb de middelbare hotelop-
leiding gedaan en in de horeca gewerkt.” Onder meer exploi-
teerde Ellis de kantine van de sporthal, maar dat bleek niet meer 
te combineren met de opvoeding van de kids. “En dat geldt ook 
nu nog: horeca is leuk, maar privé en horeca zijn heel moeilijk 
te combineren. Maar koken vind ik nog steeds leuk en ik kan 
het ook wel goed. Toch Johan?” Johan, een rustig bedachtzaam 
type beaamt dat de culinaire kwaliteit te huize Demmer niets te 
wensen overlaat. 
Overigens is de gastvrijheid aan de keukentafel van de Sik ook 
groot, waarbij, het moet toch gezegd, Prins René zich laaft aan 
citroenbrandewijn. Het vermoeden is dat hij daarmee waar-
schijnlijk de enige Prins in Nederland is en dat maakt hem uniek. 

Citroenbrandewijn



en de sociale verplichtingen.” Maar Martine liet als echte poe-
liersdochter die bezwaren als een druppel water van een eenden 
vleugel glijden: “Het was ‘it’s now or never’. Zoiets komt nooit 
gelegen en bovendien: het is toch gaaf om het allemaal van de 
andere kant te bekijken?” 
Dat laatste was voor René nog niet echt een steekhoudend argu-
ment, omdat hij in de Hofband het Carnaval al vanuit ander per-
spectief meemaakte.  Maar dat ‘it’s now or never’, dat greep hem 
wel bij de keel. Kan ook niet anders als je, zoals hij, fervent Elvis-
fan bent en het totale oeuvre van The King op alle geluidsdragers  
in huis hebt. Daarmee was de zaak beklonken op één klein detail 
na; de Sik. l René legde zijn managementvaardigheden nog even 
aan de dag door bij Brand eerst een draaiboek op te vragen, zodat 
hij zich kon verdiepen in de klus. “En op dag drie heb ik gebeld 
dat ik het zou doen. Ik ben een verenigingsman en het lijkt mij 
gewoon heel gaaf om op de bok van de Prinsenwagen te staan. 
Bovendien zijn veel vrienden van mij bij de Dubbelkiekers en die 
leveren de Sleutelprins. Dus dit jaar moest het gebeuren.”
Maar toch, dat ene detail: die Sik. Voor René en Martine was er 
in feite maar één keuze: Johan Demmer van Leunks-Jan, kwali-
teitsbewaker en techneut bij, daar gaan we weer, Albo Deuren, 
en bovendien, het houdt niet op, getrouwd met Ellis Nijhuis van 
Timmer Bennie, die ooit ook Prins was en bovendien -volgt u 
het nog?-  oprichter is van Albo Deuren. Ellis is verantwoorde-
lijk voor verkoop en orderbewaking. Bij Albo Deuren, maar dat 
snapt u. En ja, het is geen open deur om te stellen dat het niet an-
ders kan dat hun twee zoons, Guus van twaalf en Hugo van tien, 
straks ook carrière gaan maken in de deurenbranche. 

Sik gastvrij…
De relatie tussen Prins en Sik en Hofdames kunnen we in lange 
verhalen uiteenzetten, maar het komt er op neer dat Martine 
vroeger kind aan huis was bij Ellis, omdat het buurmeisjes en 
vriendinnen waren: “We woonden naast elkaar, we kropen ge-
woon door de heg.”
Waar Martine al een leven lang bij Albo werkt, zag Ellis een 
geheel andere loopbaan voor zich: “Ik heb de middelbare hote-
lopleiding gedaan en in de horeca gewerkt.” Onder meer exploi-
teerde Ellis de kantine van de sporthal, maar dat bleek niet meer 
te combineren met de opvoeding van de kids. “En dat geldt ook 
nu nog: horeca is leuk, maar privé en horeca zijn heel moeilijk te 
combineren. Maar koken vind ik nog steeds leuk en ik kan het 
ook wel goed. Toch Johan?” Johan, een rustig bedachtzaam type 
beaamt dat de culinaire kwaliteit ten huize Demmer niets te wen-
sen overlaat. 
Overigens is de gastvrijheid aan de keukentafel van de Sik ook 
groot, waarbij, het moet toch gezegd, Prins René zich laaft aan 
citroenbrandewijn. Het vermoeden is dat hij daarmee waar-
schijnlijk de enige Prins in Nederland is en dat maakt hem uniek. 

Horeca 
tweede rode draad…
We hebben inmiddels wel een tweede rode draad te pakken in de 
historie van de hofhouding: horeca. Want onze Prins had 

Horeca 
tweede rode draad…
We hebben inmiddels wel een tweede rode draad te pakken in 
de historie van de hofhouding: horeca. Want onze Prins had ooit 
als ambitie om op cruiseschepen, van die drijvende flatgebou-
wen, als steward te gaan werken. Dat is er niet van gekomen, 
maar hij heeft het ruimschoots goedgemaakt door jaren te kel-
neren bij Kampkuiper in Harbrinkhoek. En zijn Sik heeft, ook 
jarenlang, bier en andere drank rondgesjouwd bij Morshuis: 
“Ook bij de Gala’s en de optochten. Geweldig!” Daar zit dus een 
overeenkomst. Daarnaast hebben beiden iets met voetbal, maar 
dat is eigenlijk vanzelfsprekend. 
En waar Johan, Ellis en Martine zich jarenlang bij de scouting 
hebben uitgeleefd, is René intensief betrokken bij de organisatie 
van de Volksfeesten.  

Tot zover het doopceel van dit kwartet dat in het verleden één 
keer gezamenlijk op zomervakantie ging: naar Frankrijk aan het 
Meer van Annecy. “Met geleende spullen. Zelfs de caravan.”
Die zomervakantie beviel goed, maar is niet meer herhaald. Wel 
mondde dat uit in een gezamenlijke wintersport. 
Kortom: het is duidelijk, Prins, Sik en Hofdames kennen elkaar 
door en door, beaamt Prins René: “Dat wil je toch ook: je moet 
met elkaar door één deur kunnen. Maar goed, Johan moest nog 
wel ‘ja’ zeggen. Op een zaterdagmiddag ben ik bij hem langs ge-
gaan. Ik had nog een dompelpomp van hem te leen en die heb 
ik meegenomen. Mocht er volk zijn, dan heb je tenminste een 
goede smoes voor het bezoek.”

Geheimhouding…
Dat was niet geval. Aan de keukentafel werd Johan door René 
gevraagd. Na een nachtje slapen werd het de volgende avond bij 
de Prins thuis beklonken met een volmondig ja! Dat natuurlijk 
ook met instemming van de dames, waarna het gebruikelijke 
proces van voorbereidingen treffen en strikte geheimhouding 
begon. Wat overigens best moeilijk was. Want waar Prins René 
eenzaam in zijn auto langs de hoorwinkels rijdt, zit de rest van 
de Hofhouding elke dag bij elkaar onder het Albo-dak. Martine 
vond dat ze het prima hebben kunnen scheiden, het dagelijkse 
werk en de voorbereidingen voor Carnaval. “Je moet wel oppas-
sen natuurlijk dat je elkaar niet gaat mijden. Dat valt natuurlijk 
op.” Bovendien is het al moeilijk om in een kleine gemeenschap 
de benoeming onder de pet te houden, omdat iedereen zich er 
steeds meer mee gaat bemoeien. Zelfs broer en poelier Michel, 
die Martine al vroeg hoeveel eieren ze moest hebben… Overi-
gens de eieren werden door René uit voorzorg bij de Jumbo in 
Vaassen gehaald: “Geen risico’s. Als ze je hier met 150 eieren 
uit de supermarkt zien komen, weet iedereen hoe laat het is.”

Stadlohn 
lang van stof…
Tot de voorbereidingen behoort ook de gang richting de oos-
terburen. Om preciezer te zijn naar Frau Weyer in Stadtlohn die 
zich persoonlijk inzet voor een strak gekostumeerde Prins en Sik. 
René: “Ze is nogal lang van stof, maar we zijn er wel geslaagd. 
Een pak moet bij je passen en dan komt het gevoel ook. Dan be-



gint het.” Prins René heeft met zijn Sik overigens wat nieuwig-
heden ingebracht: zo zijn er naast de normale onderscheidingen 
ook speciale buttons en speldjes. En, let op de finishing touch, 
zelfs speciale manchetknopen. Hier ziet men de hand van de al-
les overziende en regelende rayonmanagers, die zelf overigens 
zegt: “De opsmuk is niet het Carnaval, maar het is wel mooi.”
Een andere traditie waarmee Prins René en zijn Sik hebben ge-
broken: een scepter die elk jaar  ‘op maat’ voor de Prins wordt 
gemaakt. Dat zou dan dit jaar bijvoorbeeld een scepter met een 
groot oor er bovenop zijn geworden, maar dat vond Prins niet 
nodig: er is een standaardscepter die ieder jaar weer kan worden 
gebruikt. Hoeft niet, kan wel…

Kapper niet betaald…
Ook de dames hadden natuurlijk weer de nodige excuses om in 
een ruime cirkel rond Albergen op zoek te gaan naar geschikte 
jurkjes en andere kleding, hetgeen leidde tot een geslaagde ses-
sie bij Piet Zoomers. Daar werden de dames niet herkend. Jam-
mer was alleen dat bij de kapper in Almelo een zus van Martine 
onverwacht binnenliep terwijl de Hofdames hun kapsel in orde 
lieten maken voor de opkomst. Zus Anne raakte hiervan zo in de 
war dat ze zonder te betalen en met achterlating van haar jas de 
kapsalon weer heeft verlaten. En dat terwijl de beide zonen van 
de Sik gedurende al die maanden al wisten dat hun vader en moe-
der naast de Prins en zijn Martine zouden staan. Dat is nog eens 
de zwijgplicht nakomen!

De Sik, zoals gezegd de rust zelve, heeft zich inmiddels ruim be-
wezen als sikkeretaris. Hij was verantwoordelijk voor de verta-
ling van de proclamatie in zuuver Tweants. 
Prins René toont zich dan ook een tevreden mens. Terugkijkend 
op alle voorbereidingen: “We hebben een prima team. We doen 
het samen en ook de dames zijn duidelijk en durven wat te zeg-
gen. Kijk, in dat hele proces heeft iedereen wel een mening over 

hoe je zaken moet doen. Maar het moeten geen eindeloze dis-
cussies worden.”

Emotionele 
momenten…
De dag van de opkomst staat nog vers in het geheugen gegrift 
bij het kwartet. De spanning, de presentatie aan de Raad van Elf, 
de misselijkmakende tocht per hobbelkar richting de residentie. 
En dan de opkomst zelf: “Zoveel rook, ik zag niet of er drie of 
driehonderd mensen stonden”, vertelt René die zelf de opkomst-
muziek had geselecteerd: “Also Sprach Zarathustra” van Richard 
Strauss. Met dit nummer kwam Elvis Presley in zijn gloriejaren 
het podium op. Op zich al emotioneel voor een Elvis-fan, maar 
er waren meerdere emotionele momenten. De vrienden die op 
het laatste moment te horen kregen van de opkomst en bijna let-
terlijk en figuurlijk alles uit handen lieten vallen om er ’s avonds 
bij te kunnen zijn. En dan was er de legendarische eierbakses-
sie, waarbij de complete keuken werd overgenomen. Het eerste 
barstje ook: terwijl Ellis nog stond te kletsen, was de rest al klaar 
om per fiets af te reizen naar die keuken. De woorden ‘Als het zo 
moet’ mopperend, volgde Ellis uiteraard wel, waarna de crisis in 
de kiem werd gesmoord. Emotioneel was het ook eerder deze 
dag toen alle ouders persoonlijk werden ingelicht.  Bijzonder was 
ook het bezoek aan de ouders van Johan om de Hofhouding voor 
te stellen. ‘Vader zat de klapperen op de stoel. Zo mooi als ze het 
vonden.”

In alle opzichten was de opkomst daarmee geslaagd en een uit-
stekende startschot voor een prachtig Carnaval onder leiding van 
Prins René, Sik Johan en de twee charmante Hofdames. Er zullen 
veel deuren worden geopend voor deze Hofhouding, dat moge 
duidelijk zijn. Want eerlijk is eerlijk: ‘It’s now or never’.

Also Sprach Zarathustra





 

www.caferestaurantdemolen.nl 
 
       Ootmarsumseweg 203 – Fleringen 
                 Telefoon 0546-441204 
 *Geheel vernieuwde zaal voor bruiloften & partijen  
* Echte Twentse pannenkoeken  * Recepties 

 * A la carte restaurant   * Party service & catering 
 * Koude & warme buffetten   * Vergadering & trainingen 
 * Koffietafels     * Bus gezelschappen 
 * Salades, hapjes enz. uit eigen keuken * Ruime parkeerplaats 
 
    Vraag vrijblijvend inlichtingen of.….. 
    kom even langs. 
       Familie Frielink 
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Feestelijke Binnenkomers

www.albodeuren.nl

Het hele Albo Deuren team wenst 

Prins René en collega’s Sik Johan 

en hofdames Martine en Ellis een 

geweldig mooi carnavalsjaar! 

Alaaf!

Zak ’s lekker deur

Wilt u 

Stichting KinderWenS AmBulAnce  

ooK Steunen? dAt KAn!  

mAAK een BedrAg over op:  

nl75 rABo 0300 4660 99 

t.n.v. J.demmer  

o.v.v.: prinS rené en 

SiK JohAn



Uitdaging voor goudsmid:

Hedi  Arends-Weemink

maakt prinselijk sieraad



kunstzinnige AlbergenAren

In deze rubriek van kunstzinnige Albergenaren voelen we een crea-
tieve persoonlijkheid nader aan de tand. Deze creatieveling maakt 
normaliter een kunstwerk dat ter veiling wordt aangeboden. Vanaf  
dit jaar wordt de veiling echter achterwege gelaten en krijgt de Prins 
een kunstwerk aangeboden. Aan goudsmid Hedi Arends-Weernink de 
eer om het cadeau voor de Prins van de Alberger Bökke 2014-2015 te 
vervaardigen.

Hedi Arends-Weernink woont aan de Kapittelhuisstraat 52 in Alber-
gen. Haar roots liggen in Tubbergen, waar de Schoap’nböll’kes tijdens 
het Carnaval de scepter zwaaien. Het carnavalsfeestje en de optochten 
vierde ze graag mee, maar verder had ze niet echt een binding met het 
Tubbergse. Haar vrienden settelden zich voor een deel in Albergen. 
Steeds vaker vertoefde ze in Albergen en op 23-jarige leeftijd besloot 
ze het bruisende Tubbergen te verruilen voor een appartement in de 
‘pretflat’ van ‘oons mooie Alberg’. Vanaf  die tijd is ze verknocht aan 
Albergen en wist ze zelfs haar vriend Marc te overtuigen dat Albergen 
‘the place to be’ is. Marc en Hedi  betrokken in 2002 hun huis aan de 
Kapittelhuisstraat, trouwden en werden de trotse ouders van Gijs (9), 
Kobe (8) en Yfke (5).

Finesse 
Van kinds af  aan beleefde Hedi veel plezier aan creatieve bezigheden 
zoals schilderen, tekenen, knutselen, fotograferen en decoreren. Niet 
gek dus, dat ze na de HAVO koos voor een creatieve opleiding. Ze 
had oren naar de kunstacademie, maar koos uiteindelijk voor de MTS 
Vakschool Schoonhoven. In eerste instantie sprak de specialisatie tot 
zilversmid haar aan vanwege de robuuste objecten, maar gaandeweg 
koos ze juist voor de finesse dat het vak van een goudsmid met zich 
meebrengt. Met goed gevolg heeft ze de vierjarige opleiding doorlo-
pen en daarmee werd ze dus gecertificeerd goudsmid.

Na het behalen van haar diploma werkte ze bij een vooraanstaand 
edelsmid in Zwolle en ook deed ze vakkennis en ervaring op bij een 
juwelier in Denekamp. Later besloot ze om deels zelf  aan de slag te 
gaan als goudsmid in combinatie met een baan als assistent tandtech-
nicus bij Siemonsma Tandtechniek te Hengelo. Hier werkt ze nu al 
twaalf  jaar met veel plezier. Het precisiewerk van goudsmid vertoont 
veel overeenkomsten met haar werk als assistent tandtechnicus. Wordt 
er door een klant om een handgemaakte tand gevraagd, dan zou ze 
die prima kunnen vervaardigen. “De vraag is wel uitzonderlijk, want 
gouden tanden worden veelal gegoten. Prijstechnisch is een handge-
maakte gouden tand niet aantrekkelijk, maar mogelijk is het zeker”, 
aldus Hedi. 

Met de komst van zoon Gijs besloot Hedi in 2005 haar passie voor het 
goudsmeden tijdelijk op een lager pitje te zetten. Ook een creatieve 
duizendpoot moet soms een pas op de plaats maken. Maar het bleef  
kriebelen. Nu de jongste spruit van het gezin ook op de basisschool 
bivakkeert, heeft ze haar werkzaamheden als goudsmid weer hervat, 
nog steeds in combinatie met haar werkzaamheden bij Siemonsma.  
Een combinatie die haar prima bevalt en goed inpasbaar is binnen het 
gezin. Zeker ook omdat haar werkplek zich aan huis bevindt. Is de 
werkbank in de garage meestal het domein van de heer des huizes, bij 
de familie Arends heeft Hedi zich deze plek toegeëigend. In de garage 
bevindt zich haar werkplek, bestaande uit een werkbank, gereedschap 
en apparatuur die nodig zijn voor het uitoefenen van haar vak.

Persoonlijk AAndenken

Of  het nu gaat om gouden of  zilveren sieraden, restaureren, repareren, 
ontwerpen of  oude sieraden om laten smelten tot een nieuw sieraad; 
de mogelijkheden zijn ongekend. Misschien heeft u een gouden col-
lier en kunt u geen bijpassende oorbellen vinden? Stop uw zoektocht 
en klop bij Hedi aan. Ook een leuk hangertje aan een kinderketting, 
een speciale gelegenheidsketting of  een speldje voor een jubileum of  
bijzondere gelegenheid behoort tot de mogelijkheden. De laatste tijd 
vervaardigt ze steeds vaker in opdracht een persoonlijk aandenken. 
“Mensen willen graag een aandenken van de sieraden van de dierbare 
die hen is ontvallen. Ik vind het bijzonder om op deze wijze een steen-
tje bij te kunnen dragen door het vervaardigen van een persoonlijk 
aandenken dat op enige wijze misschien troost kan bieden.”Uiterst 
zorgvuldig gaat ze hierbij te werk. Dit geldt uiteraard voor al haar 
opdrachten.  In een persoonlijk gesprek worden specifieke wensen en 
ideeën besproken. Op basis hiervan maakt Hedi schetsontwerpen en 
geeft ze een prijsindicatie. Haar doel is altijd dat de opdrachtgever hon-
derd procent tevreden is. Een mooi product én een tevreden klant: pas 
dan heeft Hedi haar opdracht met voldoening volbracht. 

sierAAd voor de 
Prins vAn de Alberger bökke

Hedi vindt het een grote eer dat zij voor Prins René een persoonlijk 
sieraad mocht ontwerpen. Ze besloot een reversspeld te vervaardigen. 
Zie hiernaast het fraaie resultaat. Mocht u zelf  op zoek zijn naar een 
uniek sieraad, klop bij Hedi aan. Uw wens is haar uitdaging!

Contactgegevens Hedi Arends-Weernink. 
Kapittelhuisstraat 52
Tel: 0546-442508
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thuis op kantoor.

mercurius - amsterdam

Albergen
Zandhuisweg 2
7665 SH Albergen

Amsterdam WTC
Strawinskylaan 43 
1077 XW Amsterdam

Amsterdam HNK
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam-Zuidoost

www.skepp.nl



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

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



Stel je eens voor. Je woont in een dorp dat wijd en zijd bekend staat als een oergezellige en levende gemeenschap. Plaats daarbij in 
gedachten een Carnavalsvereniging, die bijna duizend leden telt en bol staat van geslaagde activiteiten. In dit droombeeld wordt er alleen 
maar Carnaval gevierd in volle zalen, met enthousiaste mensen. Wanneer we buiten moeten zijn, regelen we natuurlijk een staalblauwe 
lucht, met een heerlijk zonnetje. Dit alles wordt dan aangevoerd door een Prins die de lach aan z’n kont heeft hangen, met naast hem 
een Sik die hem in alles feilloos aanvult. En, omdat het oog ook wat wil, completeren we dit alles met een tweetal adembenemende 
Hofdames.  Als kers op de taart, maken we er dan ook nog een jubileumjaar van.

Carnaval, 
zoals Carnaval 
hoort te zijn!



Utopie of werkelijkheid
Carnaval, zoals Carnaval moet zijn. We kunnen er over dromen, 
maar de kans is klein dat die droom ook volledig uitkomt. 
Toch is 2014 zo’n jaar geweest. Alle genoemde ingrediënten 
waren aanwezig.  Albergen en de Alberger Bökke vormden de 
basis, het jubileum was er vanwege het 44-jarig bestaan en het 
continue mooie weer was pure mazzel. Al het overige was vooral 
de verdienste van onze Prins Jeroen, met zijn Sik Robin en de 
Hofdames Linda en Maureen. Ik zit bij ze aan de keukentafel in 
huize Bekke, nadat ze enkele dagen daarvoor zijn afgetreden. 
Aan alles is te merken dat we met een hecht stel te maken 
hebben. Buurjongens, vrienden van het eerste uur en collega’s 
binnen het eigen bedrijf. Daarnaast nog veel dezelfde hobby’s, 
waaronder het Carnaval, dat al van jongs af aan in hun bloed 
zit. Feestvierders pur sang, maar daarnaast ook bloedserieus in 
hun rol als Hoogheden van Albergen. Vooral Robin wilde alles 
vooraf top geregeld hebben, als een ware perfectionist. Een man 
van check en dubbelcheck, zo weinig mogelijk aan het toeval 
overlatend. Jeroen kon blind varen op zijn Sik en vertrouwde 
daarnaast ook op zijn aangeboren talent. Het is immers alom 
bekend: ‘den Bekke lult zich overal wa oet!’ De rol van beide 
Hofdames mag in dit verband niet onderschat worden. Zij 
waren de regelaars achter de schermen en dat vroeg met twee 
kleine kinderen in beide huishoudens om veel creativiteit.

Uithangbord
“Je vertegenwoordigt de vereniging,” verklaart Robin zijn 
gedrevenheid om het goed te doen. “We hebben niet alleen in 
Albergen, maar ook in de omliggende dorpen zoveel mogelijk 
ons gezicht laten zien,” vult Jeroen aan. “Als je op bezoek gaat 
bij andere verenigingen, komen die ook weer terug, dat houdt 
de boel levend.”  Dat levendig houden gebeurde ook door het 
inbrengen van nieuwe ideeën. Tradities zijn kostbaar, maar 
mogen vernieuwingen niet in de weg staan. Zo introduceerden 
de Hoogheden een Vaandeldrager en leverden ze zelf een 
Hofchauffeur, die ook meteen werd voorzien van een eigen 
steek. Met de Raad van Elf werd een eigen Carnavalslied op cd 
uitgebracht. Voor de opname van ‘Wat is het stil’, toog het hele 
gezelschap met de bus naar Soundstudio Geelen in Duitsland. 
“Nen machtigen mooi’n dag,” aldus Robin. “Prachtkeerls bie de 
Road van Elf.” 

Dag en nacht
De klik met de Raad was er vanaf het begin, al werd er op de 
kennismakingsavond nog wel even met verbazing naar de beide 
Hoogheden gekeken. Jeroen en Robin speelden een zogenaamde 
onenigheid tijdens het klootschieten met zoveel overtuiging, dat 
het wel heel erg op een echte ruzie leek. De avond eindigde in 
een geweldig feest in ‘Bar de la Tuut’, met een optreden van Koos 
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Alberts in ‘Tuut’n Jan zien tweed’n auto’. “Die hechte band met 
de Raad van Elf is enorm belangrijk, want op het eind ben je 
haast dag en nacht samen,” vertelt Jeroen. Dat was soms wel 
erg letterlijk. Na het kindercarnaval kroop Robin direct het 
bed in, om eens een keer bij te tanken. De Raad van Elf ging 
terug naar Geesteren, waar ’s ochtends was deelgenomen aan 
de optocht. Na afloop toch nog even eier bakk’n bie Keemers. 
‘Loop maar door naar boven, hij ligt al in bed’, kregen ze van 
Maureen te horen. Zo gebeurde het dat Robin wakker werd met 
een complete Raad van Elf onder de lakens.

Rosenmontag  in Stadtlohn
Ook binnen het programma van de Alberger Bökke waren 
Jeroen en Robin initiatiefnemers voor een aantal veranderingen. 
Zo kregen ze met hun aanstekelijke enthousiasme twee bussen 
vol, om voor het eerst Rosenmontag in Duitsland te gaan vieren. 
‘Wie goat noar Stadtlohn, want doar is het één groot feest.’ Onze 
Hoogheden konden het weten, want ze hadden nauwe banden 
met de Stadtlohners, als leveranciers van hun Carnavalsoutfit. 
Dat grote feest kwam er inderdaad, maar dan vooral op conto 
van de Alberger Bökke. Duitsers waren er in de vele kroegen 
nauwelijks te bekennen. Het feest begon pas na de optocht en 
die was nog in volle gang op het moment van vertrek. Er was 
zelfs nog sprake van een hinderlijke vertraging. Honderden 
mensen aan de kant en tientallen praalwagens in de rem om de 
bussen van de Alberger Bökke doorgang te verschaffen!

Generatiekloof…
Valt er dan helemaal niks aan te merken op onze ex-Hoogheden? 
Jazeker wel, we moeten ze toch enigszins aan de grond houden. 
Waar zullen we beginnen? Meteen maar bij de aftrap, het 
interview met het kersverse stel in de vorige editie van dit 
Bokk’nblad.  Ik citeer: “We zijn zelf nog wat jonger” en “we 
willen de generatiekloof een beetje overbruggen”. Toegegeven, 
de gemiddelde leeftijd binnen de vereniging ligt wat hoger dan 
de bijna veertig jaar van deze twee. Maar heeft er ooit één van 
de ‘bejaarde’ voorgangers van de Prins in gebarentaal moeten 
communiceren, omdat hij geen stem meer had? En is het in het 
44-jarig bestaan van de vereniging al eens voorgekomen dat de 
medewerkersavond later startte omdat de Prins eerst een slaapje 
moest houden op de bovenverdieping van het café? Ook aan 
de wijsheid van de Prins en zijn Sik mag worden getwijfeld. 
Op papier hadden ze het wel voor elkaar. ‘Loat noar nen avond 
van bier en plezeer, ’n taxi of oene eigen fiets oen laatste partner 
ween’, stond er letterlijk in hun proclamatie. Maar  ’s middags  
allebei op de trekker naar Morshuis rijden en na meer dan 
twaalf uur feesten op diezelfde trekkers weer naar huis tuffen, 
vloekt daar wel wat mee. Veelzeggend is het hierbij dat de 
Jeugdcarnaval dit nog wilde voorkomen, door beide trekkers te 
verstoppen. Over generatiekloof gesproken! 

Schijn bedriegt
Om beide heren weer helemaal terug op aarde te krijgen, 
nog een laatste smet op hun blazoen. Een blazoen dat ons al 
van verre toe schitterde.  Zilverkleurig, rijkelijk versierd met 
opvallende flantuten en met een veer op de steek die onder geen 
enkel plafond paste. De pure klasse straalde er vanaf. Maar dan 
op bezoek bij de Köttelperen in Denekamp. Ter plekke tot de 
ontdekking komen dat het gebruikelijk is om bij de opening 
van de buitenresidentie van deze vereniging een cadeau aan te 
bieden. Snel even wat flessen wijn halen bij de kastelein. “Wie 
hebt drökte, wie betaalt ze voort wa”. De betreffende Hoogheden 
aangenaam verrast met dit gulle cadeau uit Albergen. Veel 
plezier hebben ze er echter niet van gehad. Jeroen en Robin 
zagen de flessen na afloop tussen alle andere cadeaus op een 
tafel staan. De kastelein werd vervolgens niet betaald, hij kreeg 
de wijn terug!

En dan zit het er op
En voor je het weet, is het moment van aftreden al weer gekomen. 
Een indrukwekkende powerpoint presentatie van de Raad van 
Elf en dan als Haribobeertjes afgevoerd worden. De snoepjes 
waaraan zoveel plezier is beleefd, al werd de onschuld van dit 
spelletje niet door iedereen begrepen. Achteraf kan het viertal er 
om lachen. Uiteraard nog even de vraag naar de hoogtepunten. 
“Teveel om op te noemen,” is het antwoord. Een paar uitschieters 
zijn er wel. Het geweldige jubileumfeest en de optocht onder 
ongekende weersomstandigheden. De 19 graden die ze hierbij 
noemen, lijkt wat overdreven, evenals het bezoekersaantal van 
50.000, dat door woordvoerder Walter Lansink vermeld werd. 
Maar prachtig weer was het en de mensen stonden inderdaad 
rijen dik langs de kant. “En dat dan de kameraden, de familie 
en zelfs de collega’s meelopen, was helemaal fantastisch.”  De 
keerls van B&K hebben daarvoor nog de Poedelprijs ontvangen 
uit handen van hun bazen.  En denk nou niet dat ze die bazen 
verder weinig hebben gezien in die periode. Er werd door beide 
heren volop gefeest, maar er werd overdag gewoon gewerkt. 
“Dat hebt wie verdomd good doan,” vertelt Robin met gepaste 
trots. En trots mogen ze zijn. Al was het alleen maar vanwege die 
geweldige opbrengst voor het goede doel. Maar liefst 4444,44 
euro ontving  het bestuur van de MFA uit handen van de Prins. 
Een prachtig bedrag, dat mede ingezameld werd door de verkoop 
van vogelhuisjes, met een fantastische activiteit in de werkplaats 
van B&K: het schilderen van de verkochte nestkastjes door zo’n 
tweehonderd schoolkinderen. Trots mogen we ook zijn, als 
Carnavalsvereniging de Alberger Bökke. Trots, omdat we deze 
vier toppers binnen onze geledingen hebben.  Ze hebben ons 
Carnaval gebracht, zoals Carnaval hoort te zijn. Jeroen, Robin, 
Linda en Maureen bedankt. 
Het was super!
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Multi Wish - De Bleek 20
Ruim 500 m2 Carnavalsartikelen - De goedkoopste van Nederland

Tel. 074-2665577 - www.multiwish.nl

Hoofdstraat 36 - 7665 AP  Albergen - Tel 0546 -443008 Mob. 06-53514922

Email: wilfried.masselink@home.nl

Verbouw Renovatie
Utiliteits

bouw
Nieuwbouw

Eenhuisstraat 11           7665PZ Albergen          Telefoon 0546-442512           internet: www.bouwbenk.nl           mail: info@bouwbenk.nl

Bouwbedrijf B&K is een bloeiende middelgrote onderneming.
Kwaliteit, snelheid en klantgerichtheid zijn onze drijfveren.
Door persoonlijke begeleiding  van zowel grootschalige als 
kleinere projecten, worden de wensen van onze klanten 
omgezet in werkelijkheid.

Kan bouwbedrijf B&K iets voor u betekenen? 
Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.



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

KUNSTSTOFFEN
HORSTMAN

KUNSTSTOFFEN
HORSTMAN

JuMar
Bezorgdiensten & Folderverspreiding

 

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



Uw probleem, onze uitdaging!
Wij gaan geen enkel probleem uit de weg...

AUTOMATISERING   CLOUD
COMPUTING

INTERNET &
HOSTING

TELECOM WORD
GEVONDEN

MEER
VERKOPEN

MEETBAAR
RESULTAAT

Bezoekadres: Zandhuisweg 1 - 7665 SH Albergen
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Ze bestaan echt. Carnavalsliefhebbers, die in hun vereniging 
een enorm lange staat van dienst hebben. Die aan de wieg heb-
ben gestaan van iets moois, die zich jarenlang met ziel en za-
ligheid hebben ingezet. Die om die reden hun sporen meer dan 
hebben verdiend. Dat geldt zeker ook voor de hoofdpersoon 
die zich deze keer heeft genesteld op ’n proatstool. Er is echter 
een opmerkelijk verschil met al die anderen: we hebben niet 
te maken met ‘een ouwe rot’, deze bok-met-lange-staat-van-
dienst is nog maar 36 jaar. We zijn benieuwd wat Frank Oude 
Breuil ons te vertellen heeft.

Eenmaal op ’n proatstool gaan alle remmen los. Er worden 
anekdotes uit vroegere jaren opgelepeld, er wordt uitgebreid 
stilgestaan bij memorabele momenten die bepalend zijn ge-
weest voor hoe er in 2015 Carnaval wordt gevierd in Albergen 
en er worden verbale uitstapjes gemaakt naar andere bezighe-
den van onze drukbezette hoofdpersoon. Opvallend: het woord 
dat in deze praatsessie regelmatig valt is wellicht om die reden 
zeer van toepassing op Frank Oude Breuil: multifunctioneel.

Op en top Albergenaar
Frank Oude Breuil is een Albergenaar zoals je ze graag ziet. 
Trots op zijn roots, zich inzettend voor het dorp zonder de ogen 
te sluiten voor de wereld om ons heen. Samen met Marloes 
wonend aan de Beltmolen, de gelukkige ouders van dochter 
Sara, die zich mag verheugen op de komst van een broertje of 
zusje dit voorjaar. De huiselijke warmte voelt behaaglijk, on-
getwijfeld is deze over komen waaien vanuit het ouderlijk huis 
aan de Kapittelhuisstraat, waar moeder Annie en vader wijlen 
Harrie Oude Breuil garant stonden voor een plezierige jeugd.

In zijn tienerjaren kreeg Frank Oude Breuil het carnavals-
gevoel welhaast als vanzelf toegediend. Frank vertelt: “De 
kameraden van mijn broer Mark hebben in de jaren negentig 
het jeugdcarnaval in Albergen opgericht. Wij zijn als tweede 
lichting in het bestuur gekomen. Nadat Mark in 1995 de derde 
jeugdprins was, was het als vanzelf dat ik het stokje in 1996 
van hem overnam.” Frank telde toen slechts zeventien lentes. 
Wat goed is komt snel, zo blijkt. Het was de periode waarin 
het jeugdcarnaval letterlijk nog in de kinderschoenen stond. 
Het organisatievirus dat Frank en sommigen van zijn ka-
meraden permanent onder de leden hadden, zorgde er in die 
jaren voor dat het jeugdcarnaval zich ontwikkelde tot een 
volwassen onderdeel van het Carnaval in Albergen. Toeval of 

niet, in het regeringsjaar van Frank ging vader Harrie door 
het leven als Prins Harrie IV. “Daar waar er in eerste instantie 
de nodige strubbelingen waren tussen de jeugdige carnavalis-
ten en de ‘gevestigde orde’ hebben pa en ik ons best gedaan om 
de drempels weg te nemen. Met de nodige gesprekken aan de 
keukentafel is ons dat aardig gelukt,” klinkt het tevreden. De 
saamhorigheid kende geen grenzen, wat nog het best tot uit-
drukking kwam in de manier waarop de hoogheden zich in dat 
regeringsjaar verplaatsten. In plaats van een hofauto werden 
de regionale bezoeken afgelegd met een heuse hofbus. Wellicht 
dat in dat carnavalsjaar de basis werd gelegd voor een inmid-
dels dertien jarendurend dienstverband van deze bok bij de 
firma Ter Beek in Tubbergen.

Vanaf zijn regeringsjaar is Frank continu betrokken geweest 
bij het Carnaval in Albergen. Meerdere jaren werd er zitting 
genomen in De Raad van Elf bij het jeugdcarnaval. De stu-
die bedrijfseconomie zorgde er welhaast vanzelf voor dat het 
penningmeesterschap bij het jeugdcarnaval zijn verantwoor-
delijkheid werd. Het was de periode waarin het jeugdcarnaval 
groeide als kool. En met een eigen onderkomen. Café De Mo-
len bleef jarenlang de residentie. Een periode die mooie her-
inneringen en anekdotes oproept bij Frank. Gezelligheid en 
kleine-gevalletjes-van-schade gingen in die jaren nog wel eens 
hand-in-hand. “En die werden door mij als penningmeester 
met de betrokkenen altijd keurig opgelost.” Of het nu ging om 
de bierglazen bij De Knoefbakker na de optocht in Geesteren, 
of de gebroken (gezandstraalde) ruit in huize Leemhuis, alles 
werd door deze penningmeester netjes afgehandeld. Het was 
ook de periode waarin de clubkas erg eenvoudig kon worden 
bijgevuld.  “Als de bodem in zicht kwam, organiseerden we een 
disco-avond bij De Molen; een grandioos feest met ook nog 
eens een opbrengst waarmee we weer een tijd vooruit konden.” 
Hoe heerlijk kan het leven van een nog jonge carnavalsgast 
zijn? 

Na zijn actieve periode bij het jeugdcarnaval werd de stap ge-
maakt naar De Alberger Bökke. “Ik ben begonnen in de Gala 
Commissie en vervolgens kwam ik terecht in de Raad van 
Elf.” Bijna acht jaar geleden volgde een heuse bestuursfunctie. 
Frank werd penningmeester, daarbij het stokje overnemend 
van Johan van der Aa. Een rol die hij al die jaren met verve 
wist te vervullen, waarbij zijn ervaringen bij Ter Beek Reizen 
op gebied van Boekhouding & Planning goed konden worden 
toegepast.  Wie mocht denken dat we hier met een financiële 
grijze muis te maken hebben, die je verder niet hoort of ziet, die 
heeft het mis. Diverse optredens tijdens het Gala met de Raad 
van Elf, Mark Oude Breuil en Chris Veldhof  konden worden 
bijgetekend op het palmares van deze multifunctionele bok.

MFA Albergen

De Multi Functionele Accommodatie Albergen, zijn andere 
passie. Komende zomer zal er aan de rand van de ijsbaan een 
gebouw verrijzen dat als een echte aanwinst voor Albergen 
mag worden beschouwd. Voor de realisatie van dit gebouw 
heeft Frank Oude Breuil zich enorm ingezet. Zitting hebbend 
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tel. 0546 - 62 13 79  

Ter Beek Reizen, Uelserweg 35, 7651 KT Tubbergen 
Tel. 0546 - 62 13 79   l   www.terbeekreizen.nl 

Onze zomer Reisgids 2015 is uit!

          Vraag hem nu aan. 

Open-Huisdagen 22, 23 en 24 januari 2015!

         Musicals & Evenementen
• Soldaat van Oranje   • Moeder ik wil bij de Revue  • Anne
• Billy Elliot      • Sonneveld in DeLaMar      • Toppers in Concert 
    
• Huishoudbeurs      • Libelle Zomerweek  • Skiën in Winterberg

   Open-Huisdagen
Tijdens de Open-Huisdagen kunt u onder het 
genot van een kopje koffie met cake nader 
kennis maken met ter Beek Reizen. 
Er worden van diverse reizen presentaties 
verzorgd en films vertoond. Bovendien zijn er 
chauffeurs en reisleiders aanwezig om u 
uitvoerig te kunnen informeren.
   Nieuw in 2015
• 2dg Maastricht    • 8 dg Zweden
• 2dg Soldaat v. Oranje • 8 dg Tirol:Wilder Kaiser
• 4dg Berlijn     • 8 dg Tiroler Oberland
• 5dg Eifel & Ahrdal   • 8 dg Fietsen Bodensee
• 5dg Verrassingsreis
• 7dg Pools Mazürie  VLIEGREIZEN:
• 7dg Musikfühling   • 8 dg IJsland
• 8dg Zuid Engeland  • 8 dg Corfu

SUPERSNEL JE
AUTORIJBEWIJS?

Meld je nu aan
of informeer naar de mogelijkheden.

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

Locatie De Haambrink 0546 491531
Almeloseweg 211, 7614 LA  Mariaparochie

Locatie Slagenweg 0546 860399
Slagenweg 9, 7614 LS  Mariaparochie

Locatie Albergen 0546 860399
Kemnaweg 14, 7665 RJ  Albergen

Fysiotherapie	  Langeveld	  wenst	  iedereen	  een	  goed	  
en	  gezond	  2014	   	  

	  

...	  wat	  hebben	  wij	  u	  te	  bieden	  in	  2014….	  
1.	  	  Een	  samenwerking	  tussen	  kinderfysiotherapie,	  logopedie	  en	  

ergotherapie.	  

2.	  	  Een	  samenwerking	  met	  de	  thuiszorg	  ZorgAccent	  in	  Albergen	  en	  
Mariaparochie/Harbrinkhoek	  voor	  de	  thuiswonende	  ouderen.	  

3.	  	  Specialisatie	  in	  handtherapie.	  

4.	  	  Inloopspreekuur	  op	  dinsdag	  en	  donderdag	  van	  7.00	  tot	  8.00	  uur	  en	  
zaterdag	  van	  9.00	  tot	  10.00	  uur	  in	  de	  Haambrink	  door	  
sportfysiotherapeut.	  

5.	  	  	  Fitness	  	  op	  maandag,	  dinsdag,	  woensdag	  en	  donderdag	  van	  19.00	  tot	  
21.00	  uur	  in	  de	  Haambrink	  onder	  leiding	  van	  fysiotherapeut.	  

6.	  	  	  Specialisatie	  in	  schouder	  en	  aangesloten	  bij	  schoudernetwerk.	  

7.	  	  Manuele	  therapie	  aangesloten	  bij	  rugnetwerk.	  

8.	  Inloopspreekuur	  in	  Albergen	  op	  locatie	  r.k.s.v.	  De	  Tukkers	  maandagavond	  
van	  19.00	  uur	  tot	  20.00	  uur.	  

9.	  Dry	  needling	  en	  acupunctuur.	  



in het bestuur van de MFA is het hele proces de laatste twee 
jaar in een stroomversnelling geraakt. En ook voor deze klus 
gold dat er aanvankelijk de nodige strubbelingen waren. Doch 
op enig moment viel alles op z’n plek. “De juiste mensen op het 
juiste moment op de juiste plek,” klinkt het veelzeggend. De 
vergunningen kwamen binnen, de aanvankelijke scepsis onder 
leden van de bevolking, maakte plaats voor steun en betrok-
kenheid. De recente gift van Carnavalsvereniging De Alberger 
Bökke (€ 4.444,44)  was daarvan een tastbaar bewijs. “Met de 
complimenten aan Jeroen en Robin die zich hier als Prins en 
Sik enorm voor hebben ingezet,” klinkt het tevreden. En ook 
bij dit onderdeel mag de rol van zijn in 2010 overleden vader 
Harrie Oude Breuil niet worden onderschat. “Pa heeft zich in 
het verleden namens de Gemeente Tubbergen enorm ingezet 
om de betreffende gronden beschikbaar te krijgen voor de 
Albergse gemeenschap. Ik vind het alleen al om die reden erg 
bijzonder dat het ons gelukt is om deze langgekoesterde wens 
in vervulling te laten gaan.” 

Naderend afscheid

Aan het eind van dit carnavalsjaar stopt Frank als penning-
meester van de vereniging. “Na acht jaar is het een prima mo-
ment om deze verantwoordelijkheid door te geven aan mijn 
opvolger, ook al is op dit moment nog niet bekend wie dat zal 
worden.” Wanneer er wordt teruggekeken op de voorbije perio-
de dan verschijnt er een tevreden lach op Franks gezicht. “Een 
levendige carnavalsvereniging, een prachtig Noaberfeest, dat 
in 2014 voor het eerst op de agenda stond, uitverkochte Gala-
avonden, de nodige vrijwilligers die veel moeite doen om an-
deren een leuke carnavalstijd te bezorgen.” Wie niet beter zou 
weten zou denken : ‘achterover zitten en genieten van al dat 
moois’. Doch het is niet de aard van deze bok om die houding 
aan te nemen. Daarom zijn er ook enkele zorgen, of milder ge-
formuleerd: enkele uitdagingen. Waarna enkele goed bedoelde 
tips en aanbevelingen volgen voor degenen die de komende 
jaren het bestuurswerk voor De Alberger Bökke zullen ver-
vullen. “Ga er niet vanuit dat leden zich vanzelf melden. Je 
zult als vereniging je stinkende best moeten doen om te blij-
ven vernieuwen, nieuwe aanwas te krijgen. Alleen dan ben je 
toekomstbestendig. Hetzelfde geldt voor de financiële huis-
houding. Door de veranderende marktomstandigheden zul je 
meer dan ooit inventief en creatief moeten zijn, anders ga je 
het niet redden.
” Dat Frank zijn periode als penningmeester met een positief 
resultaat zal afsluiten stemt hem gelukkig en tevreden. Alle 
inspanningen zijn niet voor niets geweest”.

Wat hij vanaf komend voorjaar gaat doen is nog onduidelijk. 
“Genieten van mijn gezin en alle leuke dingen om mij heen,”  
klinkt het resoluut. “Of misschien ga ik proberen om mijn 
Volkswagen Kever uit 1969 weer op de weg te krijgen.”
 Of de komende vrije uren lang niet ingevuld zullen blijven, is 
dus maar zeer de vraag. Want mensen met het multifunctione-
le talent en de tomeloze inzet van Frank Oude Breuil vormen 
het fundament voor de samenleving in dorpen als Albergen. 
Daar kun je er nooit genoeg van hebben.

Hoe 
heerlijk 
kan het 
leven van 
een nog 
jonge 
carnavals-
gast 
zijn?  

BB 31



Groot AssortimentBouwmaterialenen Sierbestrating

Groot AssortimentBouwmaterialenen Sierbestrating

Volop ideeën voor uw woning en tuin!

          BOUW-       MATERIALEN& SIERBESTRATING

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

Heel veel nieuwe kleuren en trends
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voor al uw:
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Volop ideeën voor uw woning en tuin!

          BOUW-       MATERIALEN& SIERBESTRATING

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

Heel veel nieuwe kleuren en trends

De Pannenloods
voor al uw:

Bouwmaterialen
en Sierbestrating



Op 5 september 2014 verloor de Alberger Bökke een 
markant lid. Roy Asbreuk, verenigingsman in hart en 
nieren, actief  binnen verschillende geledingen en bo-
venal een geliefd mens. Waar Roy binnenkwam, ge-
beurde wat. Hij was aanstekelijk positief, had een dui-
delijke mening en was ‘aait good te pas’. Daarnaast 
was hij een aanpakker. Geen gezeur, maar de handen 
uit de mouwen. Iemand waarover met respect wordt 
gesproken. ‘Een man met een gouden hart’, is een 
letterlijke uitspraak, evenals: ‘Nen mooi’n stoomp’n 
keerl!’. In 1987 werd Roy door Gerard Mensink (Gait 
van de Vleerboer) gevraagd om toe te treden tot de 
Raad van Elf. Vanaf  dat moment was Roy, naar eigen 
zeggen, ‘knetter besmet met het carnavalsvirus’. Een 
jaar later werd Gerard gekozen tot Prins en stond 
Roy als Sik naast hem. Gerard omschrijft Roy als 
eerlijk, vriendelijk, transparant en enthousiast. Een 
persoon die altijd met beide benen, of  beter gezegd 
klompen, op de grond bleef  staan. Daarnaast was 
Roy ook iemand die graag wat afweek van de norm. 
Tijdens de gemeentelijke sleuteloverdracht is het ge-
bruikelijk dat de Hoogheden uit de andere dorpen 
de Sleutelprins een cadeau aanbieden. Roy bedacht 
echter om niet de Prins, maar zijn Sik en de Hofda-
mes een cadeau te geven. Een idee waarmee hij veel 
bijval in de zaal oogstte. In 1990 maakte Roy voor de 
tweede keer deel uit van de Hofhouding, dit keer als 
Sik van Ben Demmer.
Jarenlang had Roy zitting in het bestuur. Zijn mede-
bestuursleden herinneren zich hem als de man van 
de compromissen. Hij hield er niet van om kwaad 
te spreken of  iemand onderuit te halen. Hij vond de 
mens achter de persoon belangrijk en liet iedereen in 
zijn waarde. Dat neemt niet weg dat hij altijd zeer ‘to 
the point’ was en stond voor zijn mening. Roy was 
medeoprichter van het Kindercarnaval, waarvan hij 
lange tijd voorzitter was. De opzet van dit feest is bij-
na twintig jaar later nog steeds succesvol en daardoor 
ook nauwelijks veranderd. Naast genoemde activitei-
ten was Roy tevens betrokken bij de oprichting van 
dweilorkest La Bella Bok.
Na vele verdienstelijke jaren in allerlei functies, deed 
Roy eind 2009 noodgedwongen een stap terug. Hij 
maakte een moeilijke periode door, waarin hij een 
zware operatie onderging om een kwaadaardige tu-
mor in zijn hoofd te laten verwijderen. 

Roy bleef  echter wel zoveel mogelijk actief  bij het 
Carnaval. Binnen het Sikkenfons was hij een drij-
vende kracht. Als er wat moest gebeuren, stond Roy 
als één van de eersten paraat. Je wist wat je aan hem 
had en hij bleef  onder alle omstandigheden zichzelf. 
Daarnaast was hij iemand waar je tijdens een feest 
of  carnavalsactiviteit graag naast ging zitten. Met een 
pilsje en een sjekkie, zat Roy al snel op de praatstoel. 
Van gewone, alledaagse dingen kon hij met zijn droge 
humor prachtige verhalen maken. 

Vlak voor de carnaval van 2014 kreeg Roy te horen 
dat er wederom een tumor in zijn hoofd actief  was. 
Een chemobehandeling zou zijn leven alleen nog 
maar kunnen verlengen. Niet lang na dat vreselijke 
bericht stond hij weer te podinetten tijdens één van 
de gala’s. Met bewondering is gekeken naar de wijze 
waarop hij dat deed. Vrolijk en enthousiast als altijd, 
achter de gordijnen meedansend met de muziek op 
het podium. Toen een medewerker in het artiesten-
café vroeg hoe het nu met hem ging, antwoordde 
hij: “Nig zo moeilijk kiek’n, het valt allemoal nog wa 
met.” 
Er zijn die avond nog plannen gemaakt voor een uit-
stapje met het Sikkenfons. Roy wilde het liefst naar 
Amsterdam. “Maar nig te lang met wochen”, voegde 
hij er aan toe. Ondanks zijn positieve kijk, wist Roy 
wel degelijk hoe ernstig zijn situatie was.  
Tijdens dat carnavalsjaar kwamen we Roy nog re-
gelmatig tegen. Zo stond hij nog met zijn bekende 
brede grijns met het Sikkenfons in het Bokk’nblad en 
liep hij trots met zijn jongste zoon mee in de optocht. 
Daarna ging het langzaam maar zeker minder goed 
met hem. Hij knapte nog wel op van de chemokuren, 
maar dat was van tijdelijke aard. Eind augustus ging 
zijn toestand ineens snel achteruit en op 5 september 
gebeurde het onvermijdelijke. “T is zo as ’t is”, was 
een bekende uitspraak van Roy. Zoals bij de meeste 
van zijn uitspraken, is daar geen speld tussen te krij-
gen. Het leven gaat door, maar dat we Roy binnen de 
Alberger Bökke gaan missen is zeker!
Roy is 49 jaar geworden.

‘Nen mooi’n 
stoomp’n keerl!’

In liefdevolle herinnering                       
Roy Asbreuk



STEEDS MEER DEELNAME AAN 
DE ALBERGER OPTOCHT:
Op zondag 8 februari 2015 zal voor de 45ste keer een bont gekleurde 
stoet met Carnavalswagens, Loopgroepen, Paren en Eenlingen door de 
straten van ons Bokk’n laand trekken.
Vorig jaar met de Jubileumoptocht waren er maar liefs 3100 deelnemers, 
van groot naar klein. Natuurlijk hopen de Alberger Bökke in 2015 weer 
op  zo’n grote opkomst!
Eén van de bekende toppers die ieder jaar in Albergen van de partij is, is 
natuurlijk onze eigen plaatselijke topper “De Sjikkebökke”,  een groep 
die de laatste jaren veel progressie heeft doorgemaakt.

Ook De Kroegtijgers uit Geesteren, Oranjewijk uit Tubbergen, De 
Venfluiters uit Manderveen, Het Peleton uit Geesteren en andere  
toppers verwelkomen we in ons mooie Albèèrg.
In de loop van de jaren is heel Albergen mee gaan leven met de 
optocht. Dat de tocht der tochten in carnavalsland niet alleen in het 
dorp leeft, blijkt uit het feit dat toeschouwers van heinde en verre 
afreizen naar Albergen. Maar liefst ruim 55.000 mensen hebben we 

mogen verwelkomen. Echt top.
De stoet verzamelt zich op de bekende opstelroute 

(Brakenweg en Weemselerweg).
De eerste jurering zal rond 11.00 uur plaatsvinden.



2015Kinderen, Eenlingen, Paren en Loopgroepen (zonder grote wagens) kunnen zich 
verzamelen op de Mösbrink, waarna ze in de Optocht worden gerangschikt.
De Optocht start om 13.30 uur en zal tot ongeveer 16.00 duren.
De Optocht zal worden voorgegaan door Muziekvereniging Levenslust uit Fleringen 
en aansluitend Muziekvereniging Kunst en Strijd uit Losser.
Aan de Albergenaren langs de route wordt gevraagd de route autovrij te houden en 
hun straat mooi te versieren. Na dit festijn zal, net als vorig jaar,  in onze Residentie 
het Noabercarnaval los barsten.
In de feesthal van de Residentie  zal rond 17.30 uur de prijsuitreiking plaatsvinden. 
Deelname aan de Optocht is mogelijk na inschrijving. Dat kan door op de site van 
De Alberger Bökke het digitale inschrijfformulier in te vullen. Voor grote en kleine 
wagens is de einddatum voor opgave reeds verstreken.
Voor Loopgroepen, Paren en Eenlingen is  opgave mogelijk tot 4 februari 2015.
Kinderen hoeven zich niet vooraf  op te geven, bij de start kunnen ze hun startnummer 
afhalen.
Voor verdere info, check de website van “De Alberger Bökke”:  
www.albergerbokke.nl 



Alles uit de kast!

Het is bijna weer zover dan is de optocht in 

Albergen weer een feit. En wel op 8 februari 2015. 

Dat het elk jaar weer een groot succes is zal ieder-

een beamen. Albergen staat die dag volop in de 

schijnwerpers. En niet alleen door de mooie op-

tocht met de vele variaties die langskomen, 

maar mede door de wijken/buurten die 

voor prachtige creaties zorgen. 

Dit zorgt voor nog meer stemming en sfeer!

Dus…bij deze de oproep ; “Alles uit de kast”. Niets 

moet, alles mag. Als blijk van waardering zullen 

we net als voorgaande jaren weer ‘best versierde 

wijk’-prijzen uit. Honderdvijftig voor de eerste prijs, 

honderd euro voor de tweede en vijftig voor de 

derde. Hier kun je met de buurt vast iets leuks 

meevdoen!

Bekendmaking

De actieve jury fi etst tussen 10.00 en 11.00 uur 

langs de opgegeven wijk/buurt en beoordeelt op 

creativiteit, uitstraling, thema, enthousiasme en 

originaliteit. Na de optocht is de bekendmaking 

en zullen de geldprijzen uitgereikt worden aan de 

winnaars. Ook na te lezen in de 

eerstvolgende “Op en Rond de Essen”.

Gooi alles uit de kast en maak er iets moois van 

en wie weet is uw wijk/buurt dit jaar ‘Best Versi-

erde Wijk’ van Albergen.

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

WIJKVERSIERINGWIJKVERSIERINGWIJKVERSIERING

OPTOCHT
8 FEBRUARI
OPTOCHT
8 FEBRUARI

Ootmarsumseweg 57
7665 RV Albergen

T  0546 - 44 12 33
F  0546 - 44 21 30

Nieuwbouw

Verbouw

Onderhoud

Utiliteitsbouw

Wilt u meer informatie? Kijk dan op wesselinkalbergen.nl
of koms langs voor een kennismakingsgesprek.

www.wesselinkalbergen.nl





(de; m,v; meervoud: sponsors, 
sponsoren) 1 persoon of  instelling 
die ten bate van iemand of  iets 
geld beschikbaar stelt

Y vonne Nijhuis
(Café Rest. Fraans Marie) Aloys Nijhuis

(Café Rest. Fraans Marie)

Gerbin van Beesten
(Koopman Ass.)

Frank Koopman
(Koopman Ass.)



(de; m,v; meervoud: sponsors, 
sponsoren) 1 persoon of  instelling 
die ten bate van iemand of  iets 
geld beschikbaar stelt

Arjan Lucas
(Lucas IT) Léon Lucas

(Lucas IT)

Ron Oude Nijhuis
(De Pannenloods)

Bennie Oude Nijhuis
(De Pannenloods)

Van Dale omschrijft het op deze manier. De Alberger Bökke omschrijft haar sponsoren en adverteerders als onmisbare 
steun. Vooropgesteld dan ook een groot dankjewel aan hun adres!!! Zonder sponsoren en adverteerders was dit blad 
eenvoudigweg niet door uw brievenbus geschoven. Niets meer en niets minder dan dat.  Net als dat het maken van het 
Bokk’nblad bepaald geen sinecure is, geldt dat zeker ook  voor het vinden van mensen en bedrijven die het blad en de 
vereniging financieel kunnen en willen ondersteunen. De Bökke prijzen zich gelukkig te kunnen bogen op een groot 
aantal vaste adverteerders en sponsoren. Naast hen zijn er ook dit jaar weer nieuwelingen die zich bij hen scharen. 
Wees welkom en dank voor de steun! We hopen op een jarenlange samenwerking!



Altijd blijven lachen
Eigenlijk is het heel erg simpel: de grote carnavaleske grijns die op uw gezicht prijkt wanneer u naar het Gala gaat of  
de optocht bekijkt, die is mede mogelijk gemaakt door…..Juist, door die sponsoren en adverteerders.  Dat doen zij 
ondanks het feit dat in tijden van recessie de lach op hun gezicht soms richting een mineurstand gaat. Best een knappe 
prestatie die op zijn beurt ook weer beloond mag worden, nietwaar? Hoe u dat kunt doen? Koop bij onze sponsoren 
en adverteerders en de cirkel is weer rond. U tovert hen een lach op het gezicht en zij leveren aan u service en comfort. 
Direct goed voor een lach en indirect krijgt u die nog eens in het carnavalsseizoen! Doe dus recht aan het credo van 
menig clown “wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen” en steun hen die ons steunen!

Paul v.d. Aa
(Coophuys)

Maria v.d. Aa
(Coophuys)

Jolanda Haarhuis
(Bouwbedr. Haarhuis.)

Helmuth Haarhuis
(Bouwbedr. Haarhuis.)

Olga Morshuis
(Z alencentr. Morshuis.)



(adverteerde, heeft geadverteerd)
1 advertenties plaatsen

(de; v; meervoud: advertenties)
1 aankondiging of  aanprijzing in een krant, 
een tijdschrift, op internet enz.

ad·ver·te·ren 

ad·ver·te·ren 

Jeroen Bekke
(B&K Bouwbedr.) Robin K eemers

(B&K Bouwbedr.)

Jolanda Haarhuis
(Bouwbedr. Haarhuis.)

Mark met Jacky

Edward Morshuis
(Café Morshuis.)

Olga Morshuis
(Z alencentr. Morshuis.)



Zenderseweg 38 • tel. 0546 441228
www.wissink-schilders.nl

Bruin Café - Sfeervol restaurant 
met gerenommeerde keuken - Zaal tot 150 pers.

Thema avonden in overleg - Kanoverhuur
midgetgolf - keverevents.

Café-Restaurant 

Fraans Marie

Zenderseweg 53
7665 TK  Albergen - Tel. 0546 - 441209

info@fraansmarie.nl - www.fraansmarie.nl



Dizze adverteerders 
verdeent ‘n lintje

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

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

Ook dit jaar hopen we weer veel loopgroepen en praalwagens te begroeten in onze Optocht. Voorlopig loopt het uitstekend met de 
inschrijvingen. Door de nieuwe route meent de vereniging dat de organisatie vlekkeloos zal verlopen. Deze optocht is, zoals u reeds 
hebt begrepen, door de sponsoren mogelijk. Dankzij hun medewerking is er een gevulde prijzenpot en daarvoor willen we de sponsoren 
nogmaals hartelijk danken!

De formule voor de sponsoring is evenals vorig jaar ongewijzigd. Bent u als ondernemer geïnteresseerd in een sponsorschap en wilt u 
meer weten over de verschillende mogelijkheden, dan komen wij u graag uitleg geven. Contactpersoon voor de sponsorcommissie is 
Lilian van de Bunt, beter bekend als de vriendin van Arjan, telefoonnummer 06-27118976.
Wilt u meer weten over adverteren in het Bokk’nblad dan kunt u contact opnemen met Miriam Wesselink telefoonnummer 06-10087480.

Super Hoofd Sponsoren
Lucas IT

De Pannenloods

Morshuis zalencentrum

Co-Sponsoren
Fraans Marie

Haarhuis Bouwbedrijf

Koopman Assurantiën

Coophuys Restaurant

Bouwbedrijf B & K

Bokk’n veur ’n lintje
Bekhuis Spuitinrichting

Brudas Groente en Fruit

Klumpers Installatie

Maurice Oude Geerdink Tegelzetbedrijf

Letteboer  Autoservice  Harbrinkhoek

Combibouw Almelo

Scholte Op Reimer

COOP Supermarkt

Marcel Schouten Kaashandel

The Pine Apple Meubelmakerij

Itmundi Internet

Voortman Autobedrijf

Fotostudio Frank Visschedijk

Elshuis Kuikenbroederij

Busscher Assurantie Kantoor Harbrinkhoek

Berkhof Optiek – Almelo

Rabobank

Broekhuis Autodemontage bedrijf

Kemperink Bouwbedrijf/Houthandel

Theo Sonder 

Ter Mors woninginrichting

Tijhuis Partyservice

Wissink Schilders

Combiglas  Geesteren

Star Travel Reisburo Harbrinkhoek

Bavo Opleidingen

Alberink Autoschadebedrijf

Ten Velde poelier



Nieuw in Tubbergen

opening: maart 2015

Grotestraat 44, 7651 CJ Tubbergen 

Eetcafé 't Coophuys

Ootmarsumseweg 182
Albergen

Tel.: 0546-443080



OOK VOOR AL UW
GLASVERZEKERINGEN

DUIDELIJKHEID OVER CARNAVAL, ZEKER OVER FEEST  DUIDELIJK OOK VOOR AL UW
GLASVERZEKERINGEN

Hoofdstraat 37, 7665 AN Albergen, T 0546 - 449 449, www.koopman-assurantien.nl
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BRILLEN
CONTACTLENZEN
HOORTOESTELLEN
GEHOORBESCHERMING

Grotestraat Zuid 121
7607 CH  Almelo www.berkhofoptiek.nl
Tel. 0546 - 45 52 04 E-mail: info@berkhofoptiek.nl
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Nu ook brillen 
ONLINE te bestellen



Hij kende iedereen en iedereen kende hem. Altijd een 
goed woord, altijd een lach.
“A’j d’r bint dan meuj d’r wen”, wat zoiets betekent 
als “je bent misschien vrijwillig, maar niet geheel vrij-
blijvend bezig”. Tonnie stroopte de mouwen op, hij 
werkte hard voor de vereniging. Altijd met een lach 
en een grap. Dat zijn de kenmerken die we toedich-
ten aan Tonnie Degger. Bijna vanaf  het eerste uur 
was Tonnie betrokken bij het Carnaval. 43 jaar inten-
sief  lid van onze vereniging.

In die 43 jaar heeft hij op diverse muzikale fronten 
zijn steentje bijgedragen. Tonnie ervoer het niet als 
werken, maar als een zeer fijne manier van vrijetijds-
besteding. Zolang er muzieknoten aan te pas kwa-
men, wist je dat Tonnie er een zegje in had gehad.

In Rossum was hij decennia dirigent van de fanfare. 
Alsof  dat niet genoeg was, leidde hij daarnaast de fan-
fare en het kerkkoor in Fleringen. En met een zorg-
vuldig geselecteerd aantal muzikanten uit Fleringen 
vormde hij een kapel om deel te nemen aan de eerste 
gala avonden van Albergen. Maar Tonnie vormde 
zich in meer muzikale bochten.

Zo schreef  hij jaarlijks de Carnavalsschlager en was 
hij lid van het Hofkoor. Dit koor zong tijdens het 
Gala ludieke liedjes over Albergen en zijn  inwoners. 
Wekelijks werd er gerepeteerd met Nico Oude Nij-
huis, Jan Egberink, Gerard Hoitink, Herman Roord, 
Johan van de Aa en Gerard Stroot. De mannen ver-
maakten zich kostelijk. 

En nog kon er wel een schepje bovenop. Tezamen 
met zijn muzikale broers vormde hij de Veente van 
de Smid. De jaarlijkse optredens tijdens de gala-avon-
den waren een succes en steeds een beleving.
U kent ze wel de gebroeders Degger: Jan, Herman, 
Walter, Frans en natuurlijk niet te vergeten Tonnie. 
Onvergetelijke evergreens zoals: “Wie bint de Veente 
van de Smid”, “Albeerg, Albeerg ‘t is zo mooi” en 
“Moo der zit ne vleeg an de laamp”, komen van hun 
hand of  liever gezegd van hun zoet gevoosde stem-
men en muzikale kwaliteiten.

Het was dan ook niet vreemd dat deze gepokte en 
gemazelde carnavalist zitting nam in de galacommis-
sie. Samen met zijn partners in crime, Sjoerd Olde 
Monnikhof, Tol Gait, Harrie Scholten, smeedden ze 
menig buut, brachten ze  menig liedje op de planken. 
Deze commissie legde de fundamenten voor het hui-
dige, naar professionaliteit riekende Gala.

Om vooral niets te hoeven missen kreeg hij ook zit-
ting in de optochtcommissie. Zo hielp hij bij het 
wagenkeuren, onderhield de route, deelde snoep uit 
aan de meelopende kinderen en natuurlijk bezocht 
hij ook de vergaderingen. Toen hij op de respecta-
bele leeftijd kwam en de houtbouw achter zich liet, 
ging hij op de maandag na de optocht mee met de 
commissie ‘bladbloaz’n’. Een groep kwajongens op 
leeftijd die the day after de optocht het kerkplein en 
de begraafplaats schoonmaken. Nuttig, maar bovenal 
een plezierige commissie, waar een goedlachse Ton-
nie al snel zijn plek vond.

Een hoogstandje willen we u niet onthouden. Rond 
1994  vond Tonnie het tijd om een nieuw orkest aan 
de Carnavalsvereniging toe te voegen. Een hoog-
standje want het huidige La Bella Bok is een vinding 
uit zijn hand. Daar waar sceptici hoofdschuddend 
langs de kant toekeken en voorspelden dat het nooit 
zou lukken, hield Tonnie vast aan zijn muzikale ge-
loof  en startte hij de pilot.
Hij deed een beroep op mensen met muzikale aan-
leg. Het gaf  niet dat ze nog nooit een instrument had-
den bespeeld. Zodra er liefde was voor muziek, kon 
Tonnie er wel iets mee beginnen. Bij een opkoper 
werden oude instrumenten aangeschaft. Bladmuziek 
vergaarde het orkest zelf. Was het niet op de markt, 
dan schreef  Tonnie het. Het kon beginnen. Na uren, 
weken en maanden van repeteren, oefenen, individu-
eel muziekles en samen spelen, veranderde de schelle 
toon in een zuivere en was La Bella Bok een feit. Een 
muzikaal wondertje gevormd door de nestor. Het 
plezier met zijn muzikanten was hem van het gezicht 
af  te lezen. Hij glimlachte van oor tot oor. Wat was 
hij trots op zijn muzikanten.

En zo ging het treintje jaren door. Altijd bezig voor 
onze vereniging. Nieuwe ideeën, andere teksten, een 
vrolijk deuntje. Tonnie bleef  lachen, hij zat goed in 
zijn vel. Achter elke grote man, staat een liefhebben-
de vrouw en lief  gezin. Wat deden ze het goed. Wat 
waren ze gelukkig.

In de herfst van het leven werd zijn gezondheid ge-
teisterd door diverse ziektes, waardoor hij telkens 
een stukje moest inleveren. Maar klagen, nee dat 
deed Tonnie niet. Hij was nooit zwaarmoedig. Na 
zijn overlijden op 30 januari 2014 werd het op zijn ge-
dachtenisprentje mooi omschreven: Samen genoten, 
samen gestreden, altijd knokken, altijd tevreden. Met 
een lach en een traan hebben we je laten gaan.

In Tonnie zat muziek. Muziek zat in Tonnie. Hij had 
humor en wilskracht.

Zoals hij zelf  zei: “Ie kunt der beter om lach’n as om 
huuln. Te hoop könn’n we veul”. Daardoor was hij 
een steun voor iedereen en een voorbeeld voor velen.

De vereniging zal Tonnie ontzettend missen. 
Wat hebben zijn handen hard voor ons gewerkt.

Marietje, kinderen en kleinkinderen wat was hij een 
geweldige man. Wij wensen jullie veel steun!“A’j d’r bint dan 

meuj d’r wen”

In liefdevolle herinnering                       
Tonnie Degger



Giis Bekhuis Metaal & Kunststoffen



- Voor al uw schadeherstel aan uw:
 Auto, bedrijfsauto, oldtimers, 
 amerikaanse auto’s

Tevens verzorgen wij:
- De schadeafwikkeling met uw
 verzekering
- Taxatierapporten

Vervangend vervoer aanwezig

Ook het spuiten van speciale 
effect lakken is voor ons geen probleem

Eenhuisstraat 19 
7665 PZ Albergen



Sneller dan het geluid: 
dRIe generaties 

Geelen
Aan de Floris Radewijnstraat in Albergen wonen ze, de familie die al drie 
generaties lang het geluid regelt op de gala-avonden:  de familie Geelen. Bij 
binnenkomst is het al direct duidelijk, wat een gemoedelijkheid! Trouwfoto’s en 
mooie schilderijen aan de wand, de koffie wordt gezet en de hete thee staat al op 
tafel. Ouders Henk en Annie, zoon Martin en schoondochter Jacqueline zitten 
al startklaar voor het interview. Veel vragen hoeven niet gesteld te worden, er 
wordt spontaan gepraat. “Geluid vóór het geluid,’ wordt gegrapt door  Martin. 

BB



Al 44 jaar is Henk betrokken bij het 
geluid op de Gala-avonden. Het kan 
haast niet anders dan dat hij de enige 
Albergenaar is die in al die jaren bij 
alle Gala’s is geweest. Een simpele 
rekensom leert dat hij al zo’n 170 Gala-
avonden heeft bijgewoond. En dan 
hebben we het nog niet eens over de 
repetities. Inmiddels is zoon Martin 
ook alweer vele jaren betrokken bij het 
Gala, zo wist hij zelfs te promoveren van 
‘monitor-mixer’ naar geluidstechnicus. 
Sinds enige tijd helpt kleinzoon Mitchell 
ook. “Het vlijtige regelneefje,” aldus 
Jacqueline. Maar liefst drie generaties 
Geelen spannen zich dus in voor 
het Carnaval in Albergen, volgens 
Jacqueline een uitzondering: “het is 
echt uniek.” En het blijft niet alleen bij 
het geluid op de Gala-avonden, ook 
het geluid op de prinsenwagen en 
eerder het geluid op de wagen‘met uw 
duit gaat de optocht vooruit’ wordt door 
de familie Geelen geregeld. 

een haak’n an ‘n 
naffel
Henk is de grondlegger van de huidige 
activiteiten tijdens het Carnaval.  
Volgens Annie ging Henk vele jaren 
geleden als ‘klein buuljong’ met een 
zelf gelast melkkarretje achter de fiets 
naar prijsuitreikingen van fokveedagen 
en dergelijke om daar het geluid te 
regelen. En nu is hij al jaren de vaste 
geluidsman op het Gala. Humor 
staat natuurlijk centraal op de Gala-
avonden. Zo werd Henk een keer 
door, wie anders, Jeroen Bekke in de 
maling genomen. Tijdens een optreden 
werd er door Jeroen net gedaan alsof 
de microfoon kapot was. Henk voor 
niks het podium op. De humor wordt 
hier door de familie Geelen wel van 
ingezien. Vervolgens krijgen we het 
ook ineens over het verband tussen 
optimale opnames en navelpiercings. 
Iedere deelnemer aan het Gala moet 
een draadloze microfoon bij zich 
dragen, maar door ‘luchtige’ kleding is 
het soms niet mogelijk om deze ergens 
aan te bevestigen. Een ‘haak’n an ’n 
naffel’ biedt dan uitkomst. Waar zo’n 
navelpiercing al niet goed voor is! 
Op de vraag hoe er wordt toegeleefd 
naar de Gala-avonden zegt Martin 
lachend: “heel veel stress en veel 
voorbereiding.” Annie vult aan: “veur 
Jacqueline en mie is ’t Gala ’n mooie 
avond.”  Eigenlijk zijn de optochten 
favoriet bij Annie en Jacqueline. Aan 
veel wagens en groepen hebben ze nog 

levendige herinneringen: Manderveen, 
Oranjewijk, Glasbloazers, Kroegtijgers 
en Piepenorgel worden genoemd. 
Ook aan de imitatie-André van Duin 
uit Oldenzaal wordt met veel plezier 
teruggedacht. Deze imitator heeft 
opgetreden op hun 25-jarige bruiloft.

Naarmate de avond vordert vliegen 
de vaktermen, sneller dan het geluid, 
door de knusse huiskamer. Van delay 
tot effectapparatuur, van finetunes 
tot soundcheck, van membrander 
tot moving heads. De oren van uw 
verslaggever tuten ervan. Van Talking 
Heads had ik gehoord, maar moving 
heads? Martin legt uit: ‘Dit is een 
voet waar een hoofd op zit, via een 
lichtmixer of computer kan het licht 
worden gebracht precies waar je 
het hebben wilt.’ Sinds enige jaren 
is het ook mogelijk om het Gala via 
internet te bekijken middels een ‘live-
stream’. Hierover zegt Martin het 
volgende: “Omdat beeld en geluid 
niet synchroom lopen wordt heel’n 
pröttel vertraagd in de mixer en vanaf 
daar gedistribueerd via internet, maar 
omdat de bandbreedte niet onbeperkt 
is ....”. “Ik haak af, de piep in mijn oren 
komt weer opzetten”, zeg ik hardop, 
waarop Martin vervolgt: ‘pieptonen 
zijn nog steeds vijand nummer één. 
Compressoren dempen het geluid en 
de equalizer regelt de monitoren op het 
podium maar zelfs met de techniek van 
nu, piept er letterlijk nog wel eens wat 
tussendoor. Kijk maar eens op onze 
website, www.geelensoundservice.
com, daar staat het wel uitgelegd.” 
Annie lacht:  “joa, joa, die website, zelfs 
ik kan daar na al die jaren nog wat van 
leren.”

Het schöt mie in 
’t gemood.
Op de vraag wat Albergen voor hem 
betekent, antwoordt Henk lachend: 
“Het schöt mie in ’t gemood. Het is 
een mooi, normaal dorp. Martin en 
Jacqueline kroept mie steeds verder 
vot.” Na een paar omzwervingen wonen 
Martin en Jacqueline nu in het Duitse 
Emlichheim.  “Albèèrg hef alles wat d’r 
neudig is’ vult Annie aan, “Jacqueline 
kump veur de stoet noar Albèèrg. Zelfs 
dat haalt ze nich eens in Duutslaand.”

Wat ook in de genen zit is de voorliefde 
voor de geheime zender. Kleinzoon 
Mitchell is er ook al mee besmet. 
Vele jaren geleden heeft Henk 

eigenhandig een pick up in elkaar 
gezet met onder andere materialen 
van een fietsennaaf, drie schuiven van 
diverse diameters, een  fietsdynamo 
en een dik postelastiek van de PTT. 
Het eerste plaatje dat Henk op zijn 
eigengebouwde pick up speelde 
was ‘Hopsa opoe groen’. Martin is als 
voormalig dj ook een fan van singles. 
Zijn favoriete geheime zender liedje is 
het meeslepende ‘Op het perron’ van 
de Wiko’s. In huize Geelen is ook de 
zogenaamde Duitse hoempapamuziek 
favoriet. Eensluidend zijn ze van mening 
dat veel mensen liefhebber zijn van de 
Duitse muziek en het Nederlandse lied. 
Er dan wel een avond uit hun bol gaan 
bij De Toppers. Dat is toch ook net 
Carnaval.  

De avond komt ten einde in huize 
Geelen. “Te hoop kunt wie völ,” sluit 
Henk af. “Zeker met drie generaties,” 
vult Annie aan. Een mooie Twentse 
afsluiter! Daar is iedereen het over 
eens.

Sneller dan het geluid: 
dRIe generaties 

Geelen
“Geluid 
vóór het 
geluid”
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Ondernemende Accountants

De Jong & Laan.
Ondernemende 
accountants.

www.jonglaan.nl



Herman stond aan de wieg van onze Carnavals-
vereniging. Hij was bij de oprichting, de eerste 
optocht, het eerste gala, de allereerste Prins… 
en hij werd de tweede: Prins Manus 1: Herman 
Roord. Als runner up zwaaide hij de scepter 
over het Bokk’nlaand. Dat deed Manus vol trots 
en met verve eveneens onder het motto van 
zijn lijfspreuk: “Al wat ik oe gun, mag mie over-
komm’.”
We kunnen zeggen dat Herman carnavalist van 
het allereerste uur was. Hij zag hoe De Alberger 
Bökke langzaamaan gestalte kreeg en uitgroei-
de naar een waardige vereniging. Vele handjes 
maakten en maken licht werk en de handjes la-
ten wapperen dat kon Herman wel.

Als hij mocht aangeven wat zijn favoriete bezig-
heid, zijn drive, was dan waren het wel de optre-
dens van het Hofkoor tijdens de gala-avonden. 
Het Hofkoor bestond destijds uit Gerard Stroot, 
Gerard Hoitink, Tonnie Degger en Jan Egbe-
rink. Er werd regelmatig gerepeteerd, maar bo-
venal werd er veel schik gemaakt. Mooie liedjes 
die betrekking hadden op Albergen werden zelf  
geschreven en tijdens de vele gala’s ten gehore 
gebracht. Het was een geolied zangkwartet. 
Vier ritmische ‘börsels’, een mooi span dat niets 
liever deed dan zingen en kwajongensstreken 
uithalen.

Echter, Herman vertrok naar Rossum om daar 
zijn lang gekoesterde droom te realiseren. Sa-
men met zijn vrouw Willy kochten ze in 1984 
samen een brood- en banketbakkerij. Helaas 
was deze droom van korte duur, want binnen 
een jaar kreeg Herman zijn eerste hartinfarct. 
Willy moest vanaf  dat moment veelal de kar 
alleen trekken. Uiteindelijk besloten ze samen 
het pand te verkopen en te gaan wonen in hun 
geliefde stad Oldenzaal. Daar hebben ze samen 
met hun dochter Inge vele mooie jaren beleefd. 
Vooral van de kleinkinderen kon Herman ge-
nieten. Het waren zijn oogappels.
Herman kwam niet meer zoveel in Albergen. 
Toch had hij er vrienden en familie en zag hij 
elk jaar uit naar het Bokk’nblad. Zijn interesse 
bleef  bij de vereniging.

Tijdens een openhartoperatie in januari 2014 
traden er complicaties op. Ondanks heftige 
maanden, levend tussen hoop en vrees, geluk 
en verdriet, overleed Herman op 10 april 2014. 
Herman was pas 66 jaar, veel te jong. 
Volgens zijn vrienden was Herman ‘nen mooi’n 
keerl’! 
“Hij had de lach aan zijn kont en de feestvier-
ders op de hand. Een Carnavalist pur sang!”

Wij wensen Willy, Inge & Robert met hun 
kinderen Lynn en Nick veel sterkte toe.

In liefdevolle herinnering                       
Herman Roord

“Een Carnavalist 
pur sang”



‘Ie bint trouwt met ’n boer, 
stront hej zat…’

PlantZoentje, een tuin om te zoenen!
Terwijl de zon de laatste warme stralen tussen de bomen schiet, 
verkleuren bladeren in oranje, rood en bruin. Ganzen vliegen 
al gakkend over het Twentse land, op weg naar een plek om te 
overwinteren. Zomerbloemen laten hun kop hangen, groen gras 
verdort tot goudgeel. Schoorstenen beginnen te roken, liefhebbers 
kunnen niet wachten om het eerste Bokbiertje te ontdoppen. De 
herfst is ingetreden. 
Maar bij het PlantZoentje aan de Broekhuisweg is nog volop 
bedrijvigheid.



“Het PlantZoentje is nu niet meer 
op z’n mooist,” verontschuldigt 
Anja Broekhuis zich terwijl ik de 
eerste stappen zet in haar prach-
tige bezoektuin. “In juli en augus-
tus is het hier één grote weelderige 
bloemenzee.” Het bezoekerssei-
zoen is afgelopen: van eind mei tot 
eind september is het PlantZoentje 
elke vrijdag toegankelijk geweest 
voor het publiek. Van heinde en 
verre kwamen mensen naar de 
Broekhuisweg om de 4000m2 tuin 
te bewonderen die Anja zelf on-
derhoudt. Georganiseerde tuin-
reizen vanuit Duitsland, Frankrijk, 
Denemarken en Engeland, lief-
hebbers hebben de weg naar het 
PlantZoentje weten te vinden. Hoe 
is het dan toch mogelijk dat deze 
bezienswaardigheid bij veel Alber-
genaren nog niet bekend is? 

Als we samen een rondje door de 
tuin lopen blijkt wel dat Anja ont-
zettend trots is op háár PlantZoen-
tje. Nadat de tuin in 2005 werd 
opengesteld stroomden de posi-
tieve reacties van bezoekers bin-
nen. Anja stond versteld van alle 
complimentjes die ze kreeg: “Ik 
genoot zelf ontzettend van de tuin 
maar ik had geen idee dat anderen 
de tuin ook zo zouden bewonde-
ren.” In diverse tuinbladen in bin-
nen- en buitenland verschenen 
reportages met prachtige foto’s. 
Maar zo bescheiden als ze is ziet 
Anja het niet zitten om op eigen 
initiatief reclame te gaan maken in 
het dorp. “Toch zou ik het leuk vin-
den dat in de toekomst ‘het eigen 
volk’ ook vaker komt genieten van 
het PlantZoentje”, aldus Anja.  

Oude mOestuIn
Het heeft letterlijk heel wat voeten 
in de aarde gehad om een tuin te 
creëren waar Anja zelf gelukkig 
van werd. Toen ze in 1985 trouwde 
en Anja op het boerenbedrijf van 
haar man Wim kwam wonen, had 
ze bepaald nog geen groene vin-
gers. “De voortuin was de oude 
moestuin van mijn schoonmoeder 
en het enige wat ik zag was een 
enorm bewerkelijk stuk grond. Van 
onderhoud kwam niet veel terecht, 
de tuin was wel het laatste waar ik 
me druk  om maakte.” Geplaagd 
door schuldgevoel – haar schoon-
moeder had alles altijd wél keurig 
bijgehouden – heeft ze toen door 

een hoveniersbedrijf een onder-
houdsarme tuin laten aanleggen. 
Een tuin met veel coniferen, taxus 
en heidepollen. “Ik had er geen 
omkijken naar, maar ik beleefde 
er ook geen plezier aan”, herin-
nert Anja zich. In die tijd werkte 
Anja nog bij de Rabobank, ze had 
een secretariële opleiding gedaan. 
Maar ze dacht nooit: wat heb ik 
toch een leuke baan. “Tot Wim op 
een dag zei: ‘Blief toch bie ’t hoes!’ 
Sindsdien ben ik gaan meewerken 
op de boerderij en dat is me altijd 
goed bevallen.” 

Onbewust begon de liefde voor 
planten en bloemen aan te wakke-
ren toen ze meer thuis was en zag 
dat bij buurvrouw Annie Kamphuis 
altijd alles in bloei stond. Op een 
dag kwam de buurvrouw langs met 
stekjes en zei: “Dus jij houdt van 
kleur in je tuin? Maak maar eens 
gaatjes, stekjes erin, zand erop, 
mest erbij… ie bint trouwt met ’n 
boer, stront hej zat!” 
Zo gezegd, zo gedaan. Anja: “Toen 
ik zag hoe de plantjes bloeiden die 
ik van Annie kreeg, dacht ik: dit is 
geweldig, hier wil ik wel meer van!” 
Vervolgens werden coniferen uit de 
grond getrokken en werd de tuin 
fasegewijs op de schop genomen. 
Anja kreeg de smaak van het tui-
nieren te pakken en dit resulteerde 
in het PlantZoentje.

Geuren dIe je OpsnuIft
Tijdens het tuinieren kan Anja ont-
zettend genieten van de geluiden 
in de tuin. “Het ruisen van de sier-
grassen, het gefilterde licht en het 
ritselen van het bladerdek van de 
bomen. Bijen die je hoort zoemen. 
De geuren van de floxen en de ro-
zen die je opsnuift, heerlijk! Soms 
heb ik wel een beetje het gevoel 
dat ik mij moet verantwoorden 
voor het feit dat het lijkt ‘dat ik ‘n 
heeln dag wa tied heb um in den 
groot’n zaandbak te spöln’, hoewel 
ik ook gewoon meewerk op onze 
boerderij.”

Het kost veel tijd om het Plant-
Zoentje te onderhouden. Elk jaar 
verandert er wel iets. In de verschil-
lende delen van de tuin zijn meer-
dere zitjes gecreëerd. Zo is er een 
cottage gedeelte met uitbundige 
beplanting, de oude tuin met een 
grote vijver en een grote pergola 

met ramblerrozen. Gelukkig heeft 
Anja twee handige zonen, Bart en 
Gijs, die niet te beroerd zijn om 
een straatje te leggen. Wim heeft 
alle ijzeren ornamenten gelast voor 
de tuin en de oude varkensschuur 
veranderd in een nostalgische ‘kof-
fiekökkn’. 

Creatief bezig zijn
Nu het bezoekersseizoen is afgelo-
pen betekent het niet dat er voor-
lopig niets meer te doen is in het 
PlantZoentje. Elk najaar is Anja wel 
twee maanden bezig met het win-
terklaar maken van de tuin. Ik vraag 
of Anja naast haar werkzaamheden 
in de tuin wel tijd over heeft voor 
bijvoorbeeld andere hobby’s. “De 
tijd die ik over heb, besteed ik aan 
mijn hobby. De een leest een boek, 
de ander loopt hard en hier loopt 
het een soms een beetje uit de 
hand wat betreft de tuin. Als ik niet 
zou tuinieren zou ik boetseren, of 
misschien schilderen, maar ik zou in 
ieder geval creatief bezig zijn!” Het 
lijkt alsof Anja geen tijd over heeft 
om carnaval te vieren, maar toch 
gaat ze elk jaar met Wim naar de 
carnavalsoptocht kijken. 

Aan het einde van de rondleiding 
door de tuin lopen we langs een 
pipowagen die sfeervol is ingericht 
voor de bezoekers. “Mensen fiet-
sen bij ons langs, nemen een kijkje 
in de tuin, drinken een kopje koffie 
met iets lekkers erbij, genieten van 
de tuin, het uitzicht over de weilan-
den en hebben zo een leuke mid-
dag.” 

Er is maar één conclusie mogelijk: 
het vreugdegevoel dat sommige 
mensen met carnaval hebben, 
heeft Anja het hele jaar door….. in 
het PlantZoentje!
Nieuwsgierig geworden naar het 
PlantZoentje? Van eind mei tot 
eind september is de tuin elke vrij-
dag geopend voor het publiek. Kijk 
op www.plantzoentje.nl voor meer 
informatie.
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...basis voor de toekomst!

Vanaf 11.00 uur geopend

Ootmarsumseweg 168, 7665 SE  Albergen
Tel. 0546-443006

m e u b e l m a k e r i j  &  i n t e r i e u r b o u w

Van Koersveldweg 4  7665 SG Albergen  
tel. 0546-442737   fax  0546-441067

info@pineapplemeubelmakerij.nl
www.pineapplemeubelmakerij.nl  Voor helder advies, vakmanschap en de juiste prijs!



Eenhuistraat 4
7665 PZ  Albergen
T. 0546 - 442851
M.  06 - 40918086

• Occasions

• Airco service

• APK keuringsstation

• Onderhoud alle merken

• Schadetaxatie en herstel

 

fRAME-PROTHESES
iMPLANTAATCONSTRuCTiES
kuNSTGEBiTREPARARTiES

Hoofdstraat 31 
7665 AN  ALBERGEN
0546-441629
info@dentallas.nl
www.dentallas.nl

Hoofdstraat 43
7625 PB Zenderen

074 - 2659966
info@buildingdesign.nl
www.buildingdesign.nl
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Proost maatje!

Hetzelfde duo
De knagende gedachten raak ik maar niet kwijt. De 
deadline is al lang verstreken en ik heb nog geen letter op 
papier. Zelfs alle uitnodigingen voor de interviews zijn nog 
niet gedaan. Ik wil wel, maar ergens ontbreekt de motivatie. 
Deze gedachten houden me uit de slaap tijdens één van 
de eerste echt koude nachten begin december. Deze keer 
zal Borrelproat anders zijn. Niet omdat de deadline al lang 
verstreken is, want die verstrijkt ieder jaar voordat we de 
tekst aanleveren. Dat is al jarenlang traditie en daar lijkt de 
redactie zich ook wel enigszins bij neer te hebben gelegd. 
Nee, wat er anders is, is dat Borrelproat dit jaar niet wordt 
geschreven door een duo. Jarenlang was hetzelfde duo 
verantwoordelijk voor alle interviews en teksten voor de 
rubriek Borrelproat. Een ingespeelde tandem waren we, die 
er jarenlang garant voor stond om onderhoudende teksten 
te verzorgen. Althans, volgens onze subjectieve mening. 
Maar mijn maatje is ziek, ernstig ziek, en ik betwijfel ten 
zeerste of hij dit jaar het Carnaval nog zal meemaken. Zijn 
laatste bijdrage aan Borrelproat heeft hij vorig jaar geschre-
ven. Dit jaar gaat het niet meer.

Borrel erbij
En langzaam beginnen er zich in mijn gedachten contou-
ren  te vormen voor een verhaal  dat het gepieker naar de 
achtergrond doet verdwijnen. Het kan namelijk niet zo zijn 
dat de rubriek gewoon weer verschijnt zonder stil te hebben 
gestaan bij de achterliggende periode. Een markering van 
een bijzondere periode met een opmaat voor de toekomst. 
In mijn hoofd komt het op stoom en slapen is er nu helemaal 
niet meer bij. Ik sluip uit bed en kruip achter de laptop. ‘Het 
ijzer smeden als het heet is’, heet dat. De kachel weer opge-
stookt en een borrel erbij, in de traditie van Borrelproat voor 
nog meer inspiratie, begin ik aan dit verhaal. Een verhaal 
dat enigszins aansluit bij het onderwerp waarover we dit jaar 
eigenlijk zouden schrijven.  

We zouden collega-schrijvers interviewen die al jaren voor 
het Bokk’nblad schrijven maar helemaal geen binding lijken 
te  hebben met het Albergse Carnaval. En waarom dan wel 
schrijven voor het Bokk’nblad? Een intrigerende vraag. Maar 
die vraag zou ik mezelf ook kunnen stellen en ook aan mijn 
maatje. Want hebben wij wel binding met het Carnaval? Een 
eerste impuls is om te zeggen dat dit totaal niet het geval is. 
‘Nee we hebben en hadden niets met Carnaval, behalve het 
schrijven voor het Bokk’nblad.’ Maar deze eerste impuls on-
derdrukkende en er goed over nadenkend, ligt het antwoord 
anders en genuanceerder.  De achterliggende periode heeft 
er namelijk voor gezorgd dat onze blik op Carnaval is veran-
derd. In de loop van de jaren hebben we op allerlei manieren 
een inkijk gekregen in het carnavalsgebeuren. Vele,  leuke 

interviews met mensen die een innige relatie hebben met het 
Carnaval of er een lat- relatie op nahouden en misschien iets 
meer op afstand staan. Maar al die interviews  hebben eraan 
bijgedragen dat ook wij binding hebben gekregen met het 
Carnaval. Het is ons in al die onderhoudende, leuke en soms 
ludieke gesprekken niet ontgaan dat het Carnaval diep ver-
ankerd zit in de Albergse bevolking,  maar ook daarbuiten 
en op velerlei manieren tot uiting komt.  Heel gepassioneerd, 
soms wat meer gereserveerd of beschouwend. De één houdt 
ervan om te entertainen, de ander houdt ervan om  het te 
organiseren, weer anderen steken elke keer weer opnieuw 
de handen uit de mouwen bij tal van werkzaamheden om 
het feest mogelijk te maken en dan natuurlijk al die degenen 
die het feest  gewoon lekker vieren. Dit is slechts een kleine 
greep uit al die dingen rond Carnaval waarvoor mensen zich 
inzetten.  Ja, Carnaval heeft een heel groot draagvlak onder 
de Albergenaren en daar behoren wij als schrijvers voor het 
Bokk’nblad ook toe. Zorgen voor een inhoudelijk mooi Bok-
k’nblad, dat is ons steentje dat we bijdragen aan het optui-
gen van dit mooie volksfeest.

Verbinding
En wat is nu de rode draad die door al die verhalen van 
al die verschillende mensen loopt? Ik denk dat het de ver-
binding is. De verbondenheid die al die mensen op de één 
of andere manier voelen met elkaar bij de beleving van het 
carnavalsfeest. Geen echt en puur entertainment als je je 
niet verbonden voelt met degene die je wilt vermaken,  geen 
organisatie van een feest als je je niet verbonden voelt met 
de mensen waarvoor je het organiseert, geen handen uit de 
mouwen als je het gevoel hebt dat je er alleen voor staat. 
En geen feest zonder anderen, geen lol als je dat niet kunt 
delen of het samen kunt beleven.  Ja, het gevoel van verbon-
denheid is de kurk waar ons Carnaval op drijft. Een collectief 
gevoel van trots op waar een klein dorp groot in kan zijn. Dat 
klonk door in het enthousiasme van al die mensen die we in 
de loop van de jaren aan de Borrelproattafel hebben gehad.
Tja en dan is de cirkel bijna rond, besef ik al mijmerend. Aan 
al dat gepieker en gebrek aan motivatie ligt het gevoel om 
onze verbondenheid kwijt te raken. Want de actieve verbin-
ding tussen ons als schrijversduo zal ophouden te bestaan, 
en dat was lange tijd de drijvende kracht achter al die Borrel-
proat verhalen, de kurk waarop de rubriek Borrelproat dreef. 
Maar op de vraag of Borrelproat nu ophoudt te bestaan, wil 
ik zeggen ‘nee!’ Echter geen Borrelproat zonder schrijvers-
duo. En daarvoor moet wel een nieuwe verbinding ontstaan, 
een nieuwe tandem worden opgetuigd, de banden worden 
opgepompt en de ketting worden gesmeerd om de boel  
weer goed te laten lopen. 
Aan de lezer te beoordelen: ‘is het glas half vol of half leeg?’ 
Ik neem nog een slok van mijn borrel en ken het antwoord. U 
zult het volgend jaar merken. 
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                     “Combineer stijlvol mét
duurzaam wonen”

DUURZAAM
Zonne panelen
Pellet kachels
Zonne boilers

LANDELIJKE STIJL
Badkamers
Vloeren



Jos en Martijn, twee Albergenaren van rond de dertig jaar. Een 
leeftijd waarop je normaal gesproken op eigen benen staat. Ei-
gen huis, vaak al samenwonend of getrouwd en misschien zelfs 
al wel kinderen. Bij Jos en Martijn ligt dat anders. Een verstan-
delijke beperking heeft hun levensloop al vanaf de geboorte een 
andere koers gegeven. Absoluut geen zielig verhaal, want beide 
jongens hebben het prima naar de zin. Een warm gezin, werk 
waar ze plezier in hebben, vele sociale contacten en genoeg 
hobby’s om de vrije tijd te vullen. Bijzondere jongens, met een 
zo normaal mogelijk leven. En daarin zullen ze binnenkort een 
belangrijke stap zetten.

Het verhaal 
van Jos en 
Martijn
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Ik zit bij Jan en Agnes Schepers en zoon  Martijn aan tafel.  Ook  
Marianne Beukerink, de moeder van Jos, is aangeschoven. 
Een jaar of vier geleden ontstond bij Marianne en Jan het idee 
om een zelfstandige woonplek voor hun zonen te realiseren.  
“Wie hebt ja nig het eeuwige leaw’n”, is de nuchtere verklaring 
van Jan. Daarmee raakt hij de kern.  Op dit moment is er nog 
sprake van een ouderlijk nest met vitale ouders, maar de jaren 
gaan uiteraard wel tellen.  Als hun zonen nu al de stap naar 
zelfstandigheid maken, wordt gekozen voor de weg van de 
geleidelijkheid. In dat kader past ook het tweede uitgangspunt 
van Marianne en Jos: “Wie mut zorg’n dat wie ze in Albeerg’n 
hoolt.” Uit huis, maar dan wel op loop- of fietsafstand. Vooral in 
het begin zal er zeker nog dagelijks heen en weer gependeld 
worden. 

Samen sterk
Van een spontaan plan naar de daadwerkelijke bouw op het 
Weemselerveld was een lange weg met de nodige hindernissen. 
Hierover zijn al de nodige artikelen in de media verschenen. 
Het uiteindelijke succes is samen te vatten in drie cruciale 
factoren: de onverzettelijkheid van de beide initiatiefnemers, 
een welwillende medewerking van de Woningstichting als 
investeerder en een enthousiaste en professionele aanpak  van 
zorginstelling JP van den Bent. Met deze sterke drie-eenheid 
werden alle obstakels uit de weg geruimd.  Zelfs de bezetting 
van de tien appartementen kwam helemaal rond. Voornamelijk 
jongeren uit Albergen, maar ook uit de omliggende dorpen. 
Allen met een handicap, variërend van licht tot ernstig. Een 
24-uurs begeleiding vanuit de JP van den Bent stichting staat 
garant voor de nodige zorg. 

Zelf aanpakken
Dit betekent niet dat Jos en Martijn voor alles een beroep kunnen 
doen op de begeleiding. Zelfstandig wonen betekent natuurlijk 
ook een zekere mate van zelfredzaamheid. De begeleiding zal 
hulp bieden bij het schoonmaken van het appartement maar 
ze zullen daarbij ook zelf de handen uit de mouwen moeten 
steken. Agnes is er ook duidelijk over:  “Ik goa d’r hen veur 
de gezelligheid en nig alleen ma um te poets’n!” Voor het 
koken geldt hetzelfde. De begeleiding zorgt voor een gezonde 
warme maaltijd, maar Jos en Martijn worden wel gestimuleerd 
om hun eigen maaltijd te bereiden. Er zit immers niet voor 
niets een complete keuken in hun woning. De heren gaan 
dus zeker nog kookles krijgen en de plaatselijke supermarkt 
kan binnenkort rekenen op nieuwe vaste klanten.  Wie zijn nu 
eigenlijk die toekomstige bewoners van de zorgappartementen 
aan de Ringoven? Behalve door Jos en Martijn, zullen de 
appartementen worden bewoond door Stef, Niels en Johan uit 
Albergen, Ruben en Kevin uit Tubbergen, Maria uit Fleringen, 
Ralf uit Reutum en Mirando uit Westerhaar. We stellen de eerste 
twee wat nader aan u voor.



Jos met de groene vingers
Jos is geboren op 21 mei 1983, als vierde zoon van Tonnie 
en Marianne Beukerink. Hij werkt met veel plezier bij de 
Groenderij in Almelo. Met zijn groene vingers en een diploma 
Snoeien op zak heeft hij verstand van zaken. Jos is dan ook 
blij met zijn benedenwoning, omdat hij dan zijn eigen tuin kan 
onderhouden. Veel Albergenaren zullen Jos kennen van zijn 
dagelijkse fietstochten, tot voor kort met  een grote radio op 
zijn driewieler. Sinds de start van de bouw heeft zijn ritje op 
de fiets een vaste bestemming. Dagelijks gaat hij even kijken 
naar de vorderingen van de bouwvakkers. Steevast maakt hij 
dan enkele foto’s, een andere liefhebberij van hem. Vissen is 
ook een hobby, maar alleen als hij veel vangt. Op zijn mobiel 
heeft hij een app, waarmee hij vliegtuigen kan spotten. In huize 
Beukerink zitten ze dan ook regelmatig op de tocht, wanneer 
Jos naar buiten rent om een overvliegend vliegtuig te bekijken. 
Het liefst gaat Jos met familie of buren op stap. Zijn grote broers 
nemen hem dan ook overal mee naar toe. Dol is hij op zijn drie 
neefjes, waarvan hij inmiddels genoeg foto’s heeft gemaakt om 
meerdere albums mee te vullen. Jos verheugt zich er nu al op 
om straks visite in zijn eigen woning te ontvangen. Het zal er 
netjes opgeruimd zijn, want Jos heeft een hekel aan rommel op 
de vloer. Ook de gezelligheid is gewaarborgd. Zo heeft  hij de 
kerstversiering al ingekocht! 

Martijn de metaalwerker
En dan hebben we Martijn. Geboren op 15 februari 1984 als 
zoon van Jan en Agnes Schepers en broer van Rene en Jorieke. 
Dagelijks loopt hij naar de bushalte om op eigen gelegenheid 
naar de Werkwijzer in Oldenzaal te reizen. Daar werkt hij met 
bijzonder veel plezier, vooral tijdens de twee dagen in de 
week stage bij Leering Metaalbewerking. Voor boor-, frees-, of 
montagewerk draait hij zijn hand niet meer om. Hij heeft dit jaar 
zelfs zijn AKA diploma Techniek  behaald. 
In ruim tien jaar is hij nog nooit één dag te laat op zijn werk 
gekomen; wie kan hem dat nazeggen!
Niks mis met de werklust van Martijn, maar hij weet daarnaast 
ook goed wat vakantie vieren is. Hij was afgelopen zomer nog 
met MEE Twente op Curaçao.
Ook Martijn legt heel wat kilometers op zijn fiets door het 
dorp af, waarbij hij alles en iedereen groet. Daarnaast loopt 
hij regelmatig een rondje kanaal. Hardlopen, welteverstaan en 
in dat opzicht is het logisch dat hij even een drinkpauze bij 
oom Fons of oom Theo in moet lassen. Verder is Martijn gek op 
Ajax en André Hazes en speelt hij graag keyboard. Zijn nieuwe 
buren hoeven niet te schrikken, ik heb zelf geconstateerd dat 
het absoluut geen straf is om naar te luisteren. Wel kan het 
zijn dat zijn medebewoners soms opgeschrikt worden door het 
geblaf van de hond Sam. Martijn is namelijk van plan om zijn 
maatje regelmatig op te halen in het weekend.



Klaar voor de grote stap
Het moge duidelijk zijn: Jos en Martijn zijn er klaar voor. De 
keuken en badkamer zijn al uitgezocht en de dozen met de 
uitzet staan opgestapeld. Behalve het enthousiasme, is er 
natuurlijk ook de spanning. Logisch, want het is een grote 
stap voor beide jongens. Ze voelen zich in ieder geval enorm 
gesteund door de reacties in het dorp.  Zonder uitzondering 
zijn de bewoners bijzonder positief over de realisatie van het 
zorgcomplex. De jongens ervaren dat als een warm welkom, 
waardoor de drempel behoorlijk verlaagd wordt. En ze staan 
er natuurlijk niet alleen voor. Met nog acht huisgenoten 
zullen ze straks het nieuwe complex gaan betrekken en de 
begeleiding zal dag en nacht aanwezig zijn. Samen sterk, 
dat is de gedachte. Marianne  en Jan hopen dan ook dat de 
bewoners straks veel samen gaan ondernemen, zodat het één 
en al gezelligheid  wordt aan de Ringoven. En als het nodig is, 
zijn pa en ma altijd nog in de buurt. De Alberger Bökke en alle 
overige inwoners van Albergen  wensen Jos en Martijn en hun 
medebewoners een geweldige tijd toe aan de Ringoven!



 

 
 

Schilderwerk       Behang 
Nieuwbouw, onderhoud, binnen en buiten     Glasweefsel en alle overige behangwerkzaamheden 

 

Spuiten        Klein timmerwerk 
Wanden, plafond, deuren, radiatoren, etc.     Houtrotreparaties etc. 

 

Beglazing        Onderhoudsplan 
Alle soorten beglazing       Meerjarige onderhoudsplan voor uw woning/pand 

 
 

Tel.nr.: 0546-621270   E-mail: info@borggreve-schilders.nl  Internet: www.borggreve-schilders.nl 
 
 

Nu wintertarief van € 34,50 per uur (exclusief BTW en materiaal) 

    

Wij bieden u graag een vrijblijvende offerte aan!! 
      Deze aanbieding geldt van december t/m maart 

 

 
 

Schilderwerk       Behang 
Nieuwbouw, onderhoud, binnen en buiten     Glasweefsel en alle overige behangwerkzaamheden 

 

Spuiten        Klein timmerwerk 
Wanden, plafond, deuren, radiatoren, etc.     Houtrotreparaties etc. 

 

Beglazing        Onderhoudsplan 
Alle soorten beglazing       Meerjarige onderhoudsplan voor uw woning/pand 

 
 

Tel.nr.: 0546-621270   E-mail: info@borggreve-schilders.nl  Internet: www.borggreve-schilders.nl 
 
 

Nu wintertarief van € 34,50 per uur (exclusief BTW en materiaal) 

    

Wij bieden u graag een vrijblijvende offerte aan!! 
      Deze aanbieding geldt van december t/m maart 

Dorpsstraat 31
Geesteren

tel. 0546-631206

Fietax
Bert huisman

06 - 24 11 84 47

Jos Mensink
Touringcar afdeling

volg ons op facebook



Grensgevallen
Naast een mooie en levendige dorpskern heeft Albergen ook 
een uitgestrekt buitengebied. Voor deze editie van het Bokk’n-
blad gingen we naar de uithoeken van ons mooie dorp. We 
interviewden een aantal ‘grensgevallen’: mensen die vlakbij 
de grens van Albergen wonen. We vroegen hen naar hun dage-
lijkse leven en of er iets is dat het leven op de grens bijzonder 
maakt.

Op de grens met 

Saasveld
Op de grens met Saasveld woont de familie Broekhuis aan de Blokweg 
4. Het is in het donker even zoeken, maar aan het einde van een half ver-

harde weg staat de boerderij die bewoond wordt door Harry en Jenny. 
Hun zoons Bas en Frank wonen ook nog thuis en dochter Lonneke woont 
inmiddels in Borne. Oorspronkelijk komt Harry uit Hertme en Jenny uit 
Rossum. De boerderij in Albergen was van de ouders van Harry en tot 
1979 verhuurd aan Haarmans Gait (Stroot). De boerderij die er nu staat is 
in 1980 gebouwd en de schuren zijn er in de loop der jaren bij gekomen. 

Harry is vroeger begonnen als loodgieter en werd daarna boekhouder. 
Jenny heeft vroeger bij het UWV gewerkt en is daarmee gestopt toen de 
kinderen kwamen. Het werk hebben Harry en Jenny nu bij huis. ‘Wij leve-
ren de absolute top genen in de vorm van embryo’s, vaarzen en stiertjes uit 
de beste koeien van de USA, Europa of Holland’ luidt de wervende tekst 
op de website van Broekhuis Vee import&export. Deze embryo- sperma- 
en veehandel was eerst vooral een leuke hobby. Geleidelijk aan werd het 
steeds meer totdat Harry in 1985 stopte met boekhouden en zich volledig 
op het eigen bedrijf richtte.

Hertme en Albergen
Vooral Harry heeft nog veel vrienden en contacten in Hertme en Saasveld. 
Elke zondag is hij te vinden in de kantine van Saasveldia, de club waar hij 
ook jaren in het bestuur heeft gezeten. Daarnaast bezoekt hij de laatste 
jaren ook de thuiswedstrijden van het eerste en tweede van FC Twente. 
Harry is een fervent jager en wat dat betreft eet hij van twee walletjes. Hij 
heeft de jacht in Albergen in de Weemselerhoek en heeft daarnaast ook 
de jacht in Hertme. Bovendien gaat hij als gastjager wel eens mee in Saas-
veld.  “Ik gooi met een kei in Zenderen, Hertme en Soasel. Wie woont op 
een vierlandenpunt zeg ik altied,” aldus Harry. Harry is geen Albergernaar 
vindt Jenny, maar Jenny is wel een echte Albergernaar volgens Harry. “Jen-
ny is erg betrokken bij Albergen en weet alles wat er speelt.” Ze heeft via de 
kerk in de werkgroep jongerencontact en de doopvoorbereiding gezeten. 
Ze maakt nog elke maand de bestuurskamer van de Tukkers schoon en 
doet vrijwilligerswerk bij de Zonnebloem. Elke woensdagochtend gaat ze 
naar de fitness in het Paramedisch Centrum. “Het is daar dan heel gezellig, 
we noemen het het kippenhok van Albergen,” vertelt Jenny lachend. 

Wonen op de grens
Wonen op de grens is volgens de familie Broekhuis niet anders dan wonen 
ergens anders in het buitengebied. Het is er heerlijk rustig wonen in een 
mooie omgeving. Wat wel opvalt is dat naast de dorpsgrens tussen Zen-
deren en Albergen er nog een andere grens is, namelijk de parochiegrens. 
De parochie van Zenderen loopt nog een heel eind door in Albergen. De 
mensen in de parochie Zenderen zijn vaak ook meer gericht op Zenderen, 
ondanks dat ze in Albergen wonen. Hetzelfde geldt voor de buren in Saas-
veld, die bij de parochie Hertme wonen en zich meer op Hertme richten. 
Deze buren nemen dan ook geen deel aan het buurtfeest, wat dus een echt 
Albergs feestje is.



Op het randje
Na de vraag of er ook wel eens iets gebeurt wat op het randje is, wordt 
er hard gelachen. Hoewel Harry tegen geweld rondom het voetbalveld is, 
ging het toch bij hem een keer bijna mis. Toen Frank tijdens een wedstrijd 
van achteren werd neer geschopt sprong Harry over de boarding het veld 
in om de tegenstander er iets van te zeggen. Toen de eerste schrik wegzakte 
bedacht hij zich en ging snel weer terug. Wat Harry niet wist is dat een 
team van Saasveldia op een ander veld alles gezien had. En toen hij later 
op de middag de kantine in Saasveld binnen kwam werd hij luid begroet: 
‘Harry Hooligan, Harry Hooligan!’

Carnaval
Harry is ooit gevraagd om prins te worden bij de Kolkleu in Hertme. Dit 
heeft hij afgeslagen om de simpele reden dat de Prins volgens hem te veel 
op het podium en te weinig aan het schap staat. Tegenwoordig met het 
Carnaval komen alle vrienden van de familie in Albergen naar de optocht 
kijken. Na de tijd komen ze allemaal bij elkaar voor de kachel in huize 
Broekhuis. Het gala in Albergen hebben Harry en Jenny nog nooit be-
zocht, daarvoor gaan ze naar Saasveld of Rossum. Die gala’s vinden ze vaak 
mooi, maar niet altijd van hetzelfde hoge niveau. Wat dat betreft zouden ze 
toch eens naar Albergen moeten gaan!

Op de grens 

met Tubbergen
Voordat je op de Kloosteresweg de grens met Tubbergen over rijdt staan 
aan de linkerkant twee huizen. Het huis van de familie Weersink heeft 
huisnummer 14 en vanaf de weg valt het huis minder op omdat het ver-
scholen ligt in het groen. Hier wonen Fons en Truus met hun zoon Bart. 
De dochters Ellen en Marije wonen inmiddels in Tubbergen.

Oorspronkelijk kwam Fons uit Vasse en Truus uit Saasveld. Ze zijn 32 jaar 
geleden getrouwd en naar Albergen verhuisd. Het huis hebben ze gekocht 
van Oorjan (Oude Avenhuis). Er was voor hen geen speciale reden om 
naar Albergen te gaan. Ze zochten gewoon een mooi huis buitenaf. Dat 
dit huis in Albergen op de grens met Tubbergen lag was toeval. In het 
dagelijks leven is Fons huisman. Hij heeft altijd bij bouwbedrijf Huiskes 
gewerkt maar kreeg ontslag na het faillissement. Sindsdien is hij op zoek 
naar werk in de bouw. Truus werkt bij Buurtzorg in Hengelo. Bart studeert 
bedrijfseconomie aan Saxion Hogeschool in Enschede. Op dit moment 
loopt hij stage bij Noaberkracht, de werkorganisatie van de gemeenten 
Tubbergen en Dinkelland. 

Bart heeft tot zijn achttiende bij de Tukkers gevoetbald en fitnesst nu in 
Tubbergen. Hij heeft ook nu nog zijn vrienden allemaal in Albergen. In 
zijn vrije tijd houdt hij zich bezig met de Supportersvereniging Gemeente 
Tubbergen, de officiële supportersvereniging van FC Twente van onze 
gemeente. 

Open grens
Van de grens tussen Albergen en Tubbergen merken ze over het algemeen 
niet zoveel. Wel is de grens tussen de twee dorpen ook een afbakening 
tussen bijvoorbeeld verschillende jachtgebieden en vroeger de grens tus-
sen de verschillende parochies. Het enige wat ze er zelf van merken is dat 
ze minder contact hebben met de buren uit Tubbergen. “Je weet wie er 
woont, maar meer ook niet” vertelt Truus. Contact met de buren heeft de 
familie Weersink vooral met de mensen uit Albergen. 



Van twee 

walletjes
Afhankelijk van wat het makkelijkste is gaan 
Truus en Fons naar Albergen of Tubbergen. Zo 
worden de boodschappen in Tubbergen ge-
daan, maar voor de huisarts en apotheker gaan 
ze naar Albergen.  “Je woont er net tussenin en 
dan ga je ook makkelijker naar Tubbergen. Op 
die manier kun je mooi van twee walletjes eten,” 
zegt Truus. Alleen toen de kinderen er waren 
kwamen ze meer in Albergen. Truus is toen ook 
nog een paar jaar lid geweest van de dorpsraad 
Albergen. Vooral voor de aanleg van het fiets-
pad tussen Albergen en Tubbergen heeft ze 
zich toen ingezet. Daarnaast zat ze in de werk-
groep bijzondere vieringen van de kerk. Toen 
de kinderen ouder werden en buiten Albergen 
naar school gingen nam de betrokkenheid met 
Albergen ook weer af. De carnavalsoptocht in 
Albergen wordt nog wel elk jaar bekeken door 
Truus en Fons. Ook de gala’s werden vroeger 
vaak bezocht. Nu ze ouder worden neemt Bart 
het stokje over. Hij viert voor, tijdens en na de 
optocht volop feest en bezoekt ook de Mega 
Carnavalsparty.

Over de grens 

bij Fleringen
Voor dit interview gingen we een klein stukje 
de grens over naar de familie Kuipers. Zij wo-
nen aan de Oude Maatsweg 7 in Fleringen. Aan 
de keukentafel tref ik Eddy Kuipers, een Flerin-
ger met zijn hart ook nadrukkelijk in Albergen, 
zoals hij zelf zegt. Eddy is opgegroeid in Alber-
gen en heeft daar altijd gewoond totdat hij voor 
zijn werk vier jaar naar Den Haag moest. Toen 
hij in 1989 trouwde met Sonja Busscher zijn 
ze samen gaan wonen in het huis van Sonja’s 
ouders en daar wonen ze nog steeds. Dat de 
bruiloft al weer 25 jaar geleden was, blijkt uit de 
versierde oprit en de boog voor de voordeur tij-
dens het interview. De familie Kuipers is inmid-
dels uitgebreid met drie zoons en een dochter 
en ook Sonja’s vader en zus wonen nog steeds 
in hetzelfde huis. Het huis aan de Oude Maats-
weg ligt op ongeveer 30 meter van de grens met 
Albergen en ligt precies tussen Albergen en 
Fleringen in. Toch is de buurt gericht op Flerin-
gen, gaan de kinderen in Fleringen naar school 
en zitten daar op de sport. Ook het buurtfeest 
is een Flerings feestje, hoewel ook de buurman 
die net aan de andere kant van de grens in Al-
bergen woont welkom is. 

Grens, 

welke grens?
Wat de betrokkenheid bij Fleringen of Alber-
gen betreft is er weinig verschil. Eddy is betrok-
ken bij Albergen én Fleringen. Hij is een echte 
voetballiefhebber en heeft altijd bij R.K.S.V. de 
Tukkers in Albergen gevoetbald. Ook toen hij 
eenmaal in Fleringen ging wonen is hij altijd 
bij de Tukkers blijven voetballen. Uiteinde-
lijk heeft hij van zijn 16de tot zijn 36ste in het 
eerste gespeeld. Daarnaast heeft hij zich jaren 
bezig gehouden met het technisch beleid van 
de vereniging als lid van de technische com-
missie. Eddy bezoekt nog regelmatig de wed-
strijden van het eerste van de Tukkers. Ook in 
Fleringen wordt door de familie Kuipers fana-
tiek gevoetbald bij VC Fleringen. Marvin speelt 
in het derde en Dylan en Jaron spelen nog in 
de jeugd bij B1. Bij de voetbal in Fleringen is 
Eddy jeugdleider. Ook is hij voorzitter van de 
locatieraad van de kerk in Fleringen en heeft 
hij in de ouderraad gezeten. Verder schrijft hij 
als correspondent voor het Fleringer carnavals-
blad het Kroesn’book, een artikel onder de titel  
‘Onder de loep’. Daarin wordt iemand uit Fle-
ringen beschreven die zich op een bijzondere 
manier inzet voor het dorp. Wat het schrijven 
en ondervragen betreft kan Eddy goed gebruik 
maken van zijn dagelijks werk. Overdag is Eddy 
namelijk rechercheur bij de politie Twente. Hij 
onderzoekt de middelzware misdrijven met als 
doel de opsporing en veroordeling van de da-
ders. 

Foto: Diewe Dam



Carnavalsdier
Eddy is een echt carnavalsdier. Dat carnaval 
hem al met de paplepel is ingegoten kwam 
onder andere doordat bij zijn ouders thuis de 
kaarten werden verkocht voor de gala’s van de 
Alberger Bökke. Drie jaar geleden is hij prins 
Carnaval geweest bij de Kroesmennekes uit 
Fleringen. Opvallend was dat in hetzelfde jaar 
Helmuth Haarhuis prins in Albergen werd en 
dat ze samen in hetzelfde voetbalefltal speelden. 
Dit elftal heeft toen in Albergen én in Fleringen 
meegelopen in de optocht! Nu zit Eddy in de 
Prinsengarde bij de Kroesmennekes waar hij 
ook de voorzitter van is geworden. De verga-
deringen waren in het begin wel even wennen. 
“Bij de politie ben ik gewend dat we de ochtend 
beginnen met een korte briefing, iedereen luis-
tert naar wat er gezegd wordt en is verder stil. Bij 
de Prinsengarde gaat dat niet zo gestructureerd, 
het is echt een gezellige boel” lacht Eddy. Als 
lid van de Prinsengarde treedt hij op tijdens de 
Fleringer gala’s en rijdt mee met de prinsenwa-
gen in de optochten van Fleringen, Langeveen, 
Geesteren en uiteraard Albergen. In Fleringen 
wordt nog ouderwets Carnaval gevierd, vertelt 
Eddy. “Het hele dorp komt samen bij de Oale 
Kroesch, het is klein maar fijn met plek voor 
iedereen.” Rond acht uur ronden we het inter-
view af, want Eddy heeft nog een afspraak staan. 
In Fleringen moet namelijk vergaderd worden 
over het Dansgardeconcours. Deze wedstrijd 
voor dansmariekes uit heel Twente wordt 
steeds groter en professioneler en moet goed 
voorbereid worden. “Erg leuk om eens een keer 
te zien, kom maar langs op zondag 1 februari 
2015!” sluit Eddy af.

Over de grens 

met 

Harbrinkhoek 

en Almelo
Aan de Gravendijk 28 in Harbrinkhoek staat 
het huis van de familie Wesselink. Deze plek 
is in de volksmond beter bekend als ‘de Pook’. 
Hier wonen Rob, Heidie en hun kinderen Si-
mon en Pleuni. In het dagelijks leven is Rob 
noodgedwongen huisvader en Heidie lerares 
natuur-/scheikunde en praktijkdocent voor 
technische meisjes. Naast haar werk volgt ze 
ook nog een voltijd studie Natuurkunde. On-
danks dat ze officieel in Harbrinkhoek wonen 
gaan Simon en Pleuni naar Kadoes in Alber-
gen. Rob en Heidie hebben elkaar ongeveer 
23 jaar geleden leren kennen bij de Scouting 
in Albergen. Ze woonden beiden buitenaf en 
hadden de wens om dit voort te zetten. Toen 
ze de mogelijkheid kregen om bij de ouders 
van Heidie te kunnen wonen, was de keus snel 
gemaakt. Ongeveer twaalf jaar geleden was het 
huis grondig gerenoveerd en omgebouwd om 
er samen in te wonen. Op het moment van 
schrijven is dit samen met de vader van Heidie. 

Alleen het 

postadres in 

Harbrinkhoek
Ondanks dat het huis in Harbrinkhoek staat, 
is de familie Wesselink erg gericht op Alber-
gen. Rob en Simon voetballen bij de R.K.S.V. 
de Tukkers. Naast het voetballen houdt Rob 
zich bezig met het opleiden van jeugdscheids-
rechters. Pleuni zit bij Concordia op toneel en 
oefent veelvuldig met haar vriendinnetje Mer-
lin, de dochter van de Prins. Heidie, Simon en 
Pleuni tennissen alle drie bij TVA, waar er flink 
op los gevierd wordt door eerstgenoemde en 
haar teamgenoten. Naast de baan staat plezier 
bovenaan, maar op de baan gaat het om ‘het 
laatste punt’. Ze strijdt met haar teamgenoten in 
de FTO wintercompetitie en maken een seri-
euze kans om kampioen te worden. “Dat levert 
weer een feestje op en daar doen we het voor,” 
lacht Heidie. “Onze internationale carrière zit 
in een flow.” Dit komt doordat ze gesponsord 
worden door hun Duitse trainer waar ze de 
wintermaanden in de hal doortrainen. 

Dichterbij en 

verder weg
Wonen op de grens of in het buitengebied heeft 
voordelen en nadelen vindt de familie Wes-
selink. “Het is prachtig wonen hier en maak 
je vuur of lawaai, dan heeft niemand daar last 
van,” zegt Rob. Vanaf hun huis is Almelo dicht-
bij. Almelo is op de fiets net zo snel te bereiken 



als Albergen. Ook het grotere winkelaanbod in 
Almelo is met de auto makkelijk te bereiken, 
waarbij ze gebruik maken van hun vergunning 
om binnendoor te rijden. Almelo biedt ook 
mogelijkheden voor een leuke avond uit, maar 
voor de echte Albergse gezelligheid gaan ze 
nog steeds graag naar Morshuis. Carnaval viert 
de familie Wesselink alleen in Albergen. Heidie 
en Rob gaan naar het Gala en samen met de 
kinderen bekijken ze de optocht en gaan naar 
het kindercarnaval. Als ik vraag wat er minder 
handig is om aan de grens of buitenaf te wonen 
antwoordt Rob dat ze soms wel een beetje ja-
loers zijn op mensen uit de bouw. “Alles zit hier 
op afstand en dat vergt wel een beetje creativi-
teit bijvoorbeeld met halen en brengen van de 
kinderen.” Volgens Heidie hoor je bepaalde za-
ken later dan de personen wonend in het dorp. 
Maar aan de andere kant blijf je tegenwoordig 
met Facebook wel weer beter op de hoogte. 

Een grensgeval
De Pook is in meerdere opzichten een grens-
geval. Het kanaal is bijvoorbeeld eigendom 
van het Waterschap, maar de wegen ernaast 
eigendom zijn van de Provincie. Verder is de 
gemeente Almelo dichtbij en de grens tus-
sen Albergen en Harbrinkhoek steekt hier het 
kanaal over. Dat leidt wel eens tot opvallende 
gebeurtenissen. Zo gebeurt het dat de ene prul-
lenbak bij het kanaal wordt geleegd, maar de 
prullenbak 100 meter verderop vol blijft omdat 
die aan de andere kant van de grens staat. De 
buren aan de andere kant van het kanaal krijgen 
de post in de ochtend en de familie Wesselink 
pas in de middag. Hetzelfde geldt ook voor 
het ophalen van de otto’s. Dat laatste is dan wel 
weer handig als de otto vergeten is, want als je 
hem dan bij de buren neerzet heb je kans dat 
hij alsnog geleegd wordt. Verder is het een erg 
toeristische plek met veel wandelaars en fiet-
sers. Zowel vanuit Albergen als vanuit Almelo 
komen er veel mensen langs. Er gebeurt altijd 

wel wat. Zo is er een vaste club ouderen uit Al-
melo die gebruik maakt van het bankje bij de 
oude sluis. En in de winter gebeuren er door 
gladheid wel eens kleine ongelukjes. “Het komt 
elke winter wel voor dat we een bosje bloemen 
krijgen omdat we iemand geholpen hebben die 
hier onderuit ging,” vertelt Rob.

Voor Rob en Heidie is het lastig om een pizza 
te bestellen in Almelo. “Je moet hier wel een 
beetje de weg kennen omdat de Gravenal-
lee afgesloten is en in het gebied erachter mag 
niet iedereen komen met de auto. Langs het 
kanaal ligt ook geen verharde weg. Daardoor 
komt het regelmatig voor dat hier mensen de 
weg kwijt zijn.” Opvallend is bijvoorbeeld ook 
dat elke collecte en actie hierlangs komt, zowel 
uit Albergen, Harbrinkhoek en Almelo. “Wat 
dat betreft horen we overal bij en dat verklaart 
het ontbreken van een deurbel,” vertelt Heidie 
lachend.

De Grens 
Albergen grenst aan drie verschillende gemeenten en zes andere plaatsen. In het zuiden grenst Albergen aan Zenderen. Albergen begint daar waar 
de Albergerweg overgaat in de Zenderseweg, ongeveer bij hectometerpaaltje 1,9. In het oosten ligt de grens met Saasveld en Fleringen. Van onder 
naar boven volgt de grens in het oosten grofweg de Fleringermolenbeek en Weemselerweg. Op de Ootmarsumseweg richting Fleringen ligt de 
grens rond hectometerpaaltje 8 in de buurt van de Oude Maatsweg. In het noorden loopt  de grens met Tubbergen midden door het agrarisch 
gebied. De grens doorsnijdt de Kloosteresweg haaks, vlakbij hectometerpaal 1,6. In het westen ligt de grens met Harbrinkhoek en Almelo. Bij de 
splitsing van de Oude Almeloseweg en de Vleerweg gaat de grens naar beneden. Eerst volgt hij de Oude Almeloseweg en gaat dan richting de 
Hofmaatsweg. De grens snijdt de Ootmarsumseweg richting Mariaparochie in de buurt van hectometerpaal 4. Vanaf daar loopt de grens verder 
naar beneden richting de Pook, een stukje langs de Broekzijdeweg en vanaf daar richting de Loolee.

Vooral op de grens tussen twee gemeenten kunnen er opvallende verschillen zijn. Zo had bijvoorbeeld de gemeente Tubbergen strengere regels 
voor het schieten met Carbid. Om deze reden is carbidteam Fleringen in het verleden eens uitgeweken naar de gemeente Dinkelland. Andersom 
heeft bijvoorbeeld de gemeente Borne strenge regels voor paasvuren, maar kun je in onze gemeente vrij simpel een ontheffing krijgen. Dat de 
wereld niet helemaal ophoudt bij de gemeentegrens is inmiddels ook in gemeenteland doorgedrongen. Waar vroeger bijvoorbeeld de zoutstrooi-
wagen stopte bij de grens komt dit nu (bijna) niet meer voor. De ambtenaren van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen werken intensief samen 
en proberen zoveel mogelijk regels gelijk te trekken. Het is dus nog maar de vraag hoelang de gemeentegrenzen van vandaag ook nog de grenzen 
van de toekomst zijn!
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Traditioneel tegelzetbedrijf in een modern jasje.
Kwaliteit in combinatie met een totaal pakket van
leveren en aanbrengen van tegels & sanitair. Open
staan voor vernieuwingen, inspelen op nieuwe 
ontwikkelingen en extra aandacht voor het verlagen
van de kostprijs behoren tot de kern activiteiten. In
totaal zijn er 14 fulltime medewerkers werkzaam.

Kom gerust eens langs om onze
showroom te bewonderen.

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

Veelzijdig én 
gespecialiseerd
TEGELWERK

Tegelzetbedrijf Beld BV
Eenhuisstraat 8

7665PZ Albergen

Telnr: 0546 441971
Site: www.tegelspecialist.nl

E-mail: Info@tegelspecialist.nl
Kvknr: 060-8409
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Mieke Schothuis en haar Arag

‘de mevRouw 
met de 

zwARte Hond’
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Baas en dier, dier en baas. Iedereen herkent het: er zijn 
toch redelijk veel gelijkenissen. Zo willen de meeste dieren  
graag geknuffeld en verzorgd worden, het baasje ook. Het 
baasje vraagt aandacht, heeft een eigen karakter, soms 
ook eigenwijs, de meeste dieren ook. Maar dat een dier 
ook heel veel terug geeft aan de baas blijkt wel uit het 
bezoek aan Mieke Schothuis en haar hond Arag. 
Een lieve zwarte hond komt  mij begroeten en even 
snuffelen wie er nou weer op de koffie is. Arag is een 
terriër rashond, een reu en negen jaar oud.  Arag is een 
Tibetaanse naam. Een hond van een sterk ras, met een 
eigen karakter. Naast haar kinderen en kleinkinderen 
betekent Arag veel voor Mieke. Hij is waaks en zorgt 
daarmee voor een stukje veiligheid voor haar. Niet alleen 
thuis komen en ergens tegen kunnen praten is wel prettig. 
Het uitlaten en verzorgen van haar hond maakt het leven 
een stukje vrolijker, vertelt ze: “Eigenlijk laten we onszelf 
ook een beetje uit. Baas laat hond uit, hond laat baas uit. 
Mooi toch? Tijdens het wandelen zie je veel van de natuur 
wat je anders niet eens opvalt. Mensen tegenkomen en 
zomaar een gesprekje aangaan.” 

‘Het zIjn net mensen’
Vooral de zonsondergang is zo bijzonder om te zien. Ze 
probeert dan ook om op die tijd aan de wandel te zijn. 
Arag weet precies wanneer het tijd is om uitgelaten te 
worden, om te eten, of wanneer hij aandacht wil. Als Mieke 
eens een avondje weg moet, kan Arag beledigd zijn, kan 
hij haar de rug toekeren of loopt gewoon weg. Mieke heeft 

zelfs eens een gekneusde vinger overgehouden toen ze 
Arag wilde pakken nadat hij er uit baldadigheid met een 
breiwerkje van haar ervandoor ging. Lekker ondeugend. 
“Het zijn net mensen. En dan zijn eigen willetje laten zien, 
jij wil die kant op, ik lekker niet.” 
Mensen kunnen best veel van een hond leren. Een hond 
oordeelt en veroordeelt niet, maakt niet uit of je haar niet 
goed zit en of je wel de juiste kleding aan hebt. Hij blijft 
zijn baasje trouw en…voelt de stemming van zijn baasje 
aan. Mensen moeten we in hun waarde laten, dieren ook. 

oRAnje sHIRt
Hond en Carnaval, je komt er bijna niet onderuit als je aan 
de Oude Schoolstraat woont. Deze straat  was geregeld 
uitbundig versierd tijdens de optocht en Arag liep er dan 
gezellig tussen. Bang voor lawaai en muziek is hij niet. 
Arag verkleden met carnaval doet Mieke niet, wel liep hij 
tijdens het WK-voetbal met een oranje shirt rond, dat is 
genoeg. Vooral de voorbereidingen en het meedoen met 
de optocht vond Mieke erg leuk en gezellig. We zullen de 
mevrouw met de zwarte hond, zo kennen veel mensen in 
Albergen haar, zeker nog vaak tegen komen langs het 
kanaal.
Een sterke vrouw met een eigen persoonlijkheid én een 
hond met een sterk karakter en een eigen persoonlijkheid! 
Tja, in die zin lijkt de baas op haar hond. Echte liefde 
tussen mens en dier. Mieke en Arag: samen nog veel 
gezellige kilometers maken en vooral genieten van elkaar. 

Mieke Schothuis en haar Arag

‘de mevRouw 
met de 

zwARte Hond’



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

U een feest. 
Wij van de partij.

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

Bezoek onze site voor occassions

www.autoeerdman.nl



Een unieke locatie!
De locatie aan de Morsdijk is prachtig gelegen met zowel veel  
binnen- als buitenruimte voor de kinderen. Een eigen moestuintje,  
dieren rondom de Thuiscrèche zoals kippen, konijnen en koeien. 
Daarnaast gaat Monique ook samen met de kinderen naar de 
kalfjes kijken op de eigen boerderij. De kinderen kunnen bij  
‘t Mösdieke naar hartenlust buiten spelen en rennen. De gehele 
tuin is omheind voor de veiligheid van de kinderen. Kortom,  
een waar speelparadijs voor uw kind!

Kinderopvang in Albergen bij 

Thuiscrèche ’t Mösdieke

In Albergen heeft Monique Zegger haar  
Thuiscrèche ‘t Mösdieke waar zij opvang  
biedt aan maximaal 6 kinderen per dag.  
Monique heeft bewust gekozen voor  
kleinschalige opvang om meer aandacht  
te kunnen geven aan kinderen.

De Thuiscrèche

De Thuiscrèche is niet alleen kindveilig, maar ook  
kindvriendelijk ingericht. De opvangruimte voldoet  
aan de normen en richtlijnen. Voordat een Thuiscrèche 
wordt geopend wordt er een risico-inventarisatie  
veiligheid en gezondheid uitgevoerd. In de Thuiscrèche  
is zowel binnen als buiten voldoende speelruimte  
voor de kinderen. 
 
Geregistreerd gastouder

Monique Zegger, gastouder in de Thuiscrèche  
“‘t Mösdieke”, is een geregistreerd gastouder bij  
Parbédie Kinderopvang. Dat betekent voor u als ouder  
dat u een groot deel van de opvangkosten vergoed  
krijgt via de Belastingdienst Kinderopvangtoeslag.  
Daarnaast is ze voorzien van alle diploma’s en  
EHBO voor kinderen.

Dus ook goede huiselijke opvang is betaalbaar!

Monique Zegger | “‘t Mösdieke”
Morsdijk 3, 7665 VG Albergen t (0546) 44 13 73 e r.zegger@hetnet.nl parbedie.nl

Monique Zegger



Vrijdagavond 6 juni 2014, 19.00 uur. De spanning 
stijgt. Het is een gok, het nieuwe concept voor de 
vrijdagavond. Na het traditionele bedrijvenuurtje 
zal het vat aangeslagen worden als opening van het 
allereerste Wiesnfest in onze eigen witte attractie. 
Hoe zal de avond gaan verlopen? Krijgen we de 
tent straks op tijd klaar? Als de bezoekers van het 
bedrijvenuurtje de tent verlaten heeft de organisa-
tie van de Volksfeesten een half uurtje om de tent 
klaar te maken. Het is even flink zweten maar bin-
nen korte tijd zijn de laatste tafels aangekleed, heb-
ben de barmedewerkers de spijkerbroek verruild 
voor een lederhose en staan de bierpullen klaar om 
vol getapt te worden. Om half 8 stromen de feest-
gangers binnen. De meerderheid van de bezoekers 
schuift volledig gekleed in stijl aan tafel. Dan horen 
we de eerste klanken uit de instrumenten van Par-
tyband Hofbräu Regiment en nog geen 5 minuten 
later staat iedereen op de banken. De stemming is 
optimaal. Van begin tot eind hebben de bezoekers 
‘Spaß, viel Spaß’. De organisatie kijkt tevreden toe.

Na het grote succes van afgelopen jaar was er voor de organi-
satie van de Volksfeesten geen twijfel mogelijk: er móet weer 
een Wiesnfest komen in 2015. Aangezien de commissie het 
eerste jaar meteen al een hoogstaand feest heeft neergezet, 
ligt de lat nu nóg een stukje hoger. De aanstaande bezoekers 
hebben bepaalde verwachtingen en die moeten natuurlijk 
waargemaakt worden. Om inspiratie op te doen is een deel 
van de commissie eind september afgereisd naar Stuttgart 
om aldaar een heus Oktoberfest mee te maken. Konden zij 
ook eens ervaren hoe het is om met een literpul bier in de 
hand op de banken te staan. “Het kan natuurlijk allemaal nog 
grootser en gekker, maar er is ons één ding heel erg duidelijk 
geworden tijdens onze ‘stage’: een betere band dan Hofbräu 
Regiment is er niet te vinden voor ons Wiesnfest”, aldus het 
gezelschap. Vandaar dat deze Partyband ook dit jaar weer op 
het podium staat en voor een spetterende opening zal zorgen 
van het pinksterweekend. 
Niet onbelangrijk is de vraag: wie mag er dit jaar het vat 
aanslaan? De opvolger van Prins Jeroen komt voor de orga-
nisatie uit bekende hoek of liever Hoek. Prins René, één van 
de kartrekkers van de Volksfeesten Albergen, mag het stokje 
overnemen samen met Sik Johan. 

Prins Rene 
Weet Wel hoe hij een feestje 
bouWen moet!
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Prins Rene 
Weet Wel hoe hij een feestje 
bouWen moet!

Voor René, die voornamelijk actief is als lid van de barcommissie van de 
Volksfeesten, zal het aanslaan van het vat een fluitje van een cent zijn. Wat 
dat betreft kunnen we straks ook met een gerust hart Carnaval gaan vie-
ren, want René weet wel wat de ingrediënten zijn van een kwalitatief goed 
feest. Weet wat je te wachten staat. Bereid je voor op een grandioos feest 
op vrijdagavond 22 mei. Leg de beentjes elke avond alvast een paar uur-
tjes hoog, want je kunt rekenen op een non-stop uitbundig feestvierende 
menigte in de tent. Het zal aan niets ontbreken: je waant je echt even in 
Stuttgart of München zodra je de witte attractie binnenkomt. Dus, haal je 
Lederhose of Dirndl maar vast onder uit de kast, want voor je het weet is 
het weer zover! 

Veel buurten, vriendengroepen, sportteams en collega’s bezochten afge-
lopen jaar het Wiesnfest. De tafels waren binnen zeer korte tijd allemaal 
gereserveerd. Om te voorkomen dat Albergenaren achter het net vissen 
adviseert de organisatie om tijdens de Gala-avonden van de Alberger 
Bökke een voorreservering te doen. Dat geldt ook voor de Albergse on-
dernemers die vanaf 16.00 uur met hun personeel het traditionele bedrij-
venuurtje bezoeken en ook naar het Wiesnfest willen. Zorg dat je erbij 
bent en zie hoe onze eigen Prins René om 20.00 uur het eerste vat bier 
zal aanslaan!
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Zoek de 11 verschillen!



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

Uit de inzendingen zal de winnaar worden gekozen. 
Deze zal bekend worden gemaakt op het gala van 30 januari 2015.

De prijs is niet te versmaden
Een tafel voor 10 personen tijdens het Wiesnfest, Volksfeesten 2015!! 
En alsof dat nog niet genoeg is, doet Prins René het eerste rondje gratis in.



Bokt oene waag’n?

garageHaarman
Assinkshoekweg 7, Albergen
Telefoon: 0546 - 43 27 27
www.garagehaarman.nl
info@garagehaarman.nl

Reparatie en onderhoud 
van personenwagens, 
lichte bedrijfswagens 
en APK keuringstation.

Garage Haarman wenst u een geweldige carnaval!
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Wat de Bökke maakt
dat smaakt!

BAKKeRiJ
Albergen tel.: 0546-442588

Geesteren tel.: 0546-631220



Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

rabobank.nl/noordtwente

een plezierige
carnavalstijd!

Rabobank
Noord Twente

wenst u 
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Volkstuinen 
‘de Bloombrei’Over aardappel-
moeheid, knaagdieren en het goede contact tussen 
volkstuinbezitters
In januari 1982 werd een dorpsraadenquête gehouden. Hierin werd gevraagd wie er belangstelling had voor 
een volkstuin. De interesse was groot en de oprichting was al snel een feit. Aan de Weemselerweg kwam 
grond van Jan Maathuis beschikbaar, op de plek waar nu de huidige uitbereiding plaats vindt. In 1984 ver-
huisde de volkstuingroep naar de Kemnaweg, op de grond van de familie Scholte op Reimer. Destijds waren 
er 35 leden, die de beschikking hadden over een volkstuintje.
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In 1997 werd door Henk Scholten, zelf een van de eerste 
volkstuinbezitters, de naam: ‘de Bloombrei’ bedacht. Bloemen 
worden er echter niet veel verbouwd. Het blijkt dat het nogal 
lastig is wanneer er bijvoorbeeld gemengd bloemenzaad wordt 
gebruikt, om het onkruid van de mooie bloemen te onderschei-
den. Verder speelt natuurlijk ook mee dat 99 % van de tuinier-
ders van het mannelijk geslacht is. Tja, bij de mannen gaat de 
liefde door de maag en bloemen (op een uitzondering na) kun 
je niet eten. 

Aardappelen 
Een enkele vrouw komt af en toe even kijken of ze haalt wat 
groente op. Bij navraag blijkt wel dat de vrouwen meebeslis-
sen welke groente wordt verbouwd. Met stip op nummer één 
staat de aardappel. Alle tuinmannen bij de Bloombrei poten in 
het voorjaar de aardappels. Nieuwe ‘tuffel’, daar smult toch ie-
dereen van? Je kunt ze maar 3 jaar op hetzelfde stuk grond 
verbouwen, want anders krijg je last van aardappelmoeheid of 
een andere ziekte en daar worden de piepers niet groter van. 
Zou het spreekwoord ‘de domste boeren verbouwen de dik-
ste aardappels’ hier aan de Kemnaweg ook gelden? Laten we 
dit erbuiten laten, want er is geen enkele agrariër die daar een 
volkstuin heeft. Het zijn, op een stuk of 4 mensen na, allemaal 
vutters of gepensioneerden. Mannen die genoeg tijd hebben 
om deze geweldige hobby uit te oefenen, want je moet het leuk 
vinden én je moet zeker ook een heleboel uren kunnen door-
brengen op je eigen stukje grond. 

Groentedieven?
Van april tot november zijn ze bijna alle dagen wel even te vin-
den in hun volkstuin. De één wat meer dan de ander, want het 
ligt eraan hoeveel grond je hebt en wat je erin zaait of poot. Als 
het mooi weer wordt, dan beginnen de meesten al in april met 
het omspitten van hun tuin. Kun je het door omstandigheden 
niet goed zelf, dan word je beslist geholpen door iemand an-
ders. Iedereen kent elkaar en helpt elkaar wanneer dat nodig is. 
Ook op het gebied van het geven van adviezen, het bestellen 
van pootgoed of het zorgen voor de goede mest wordt vaak 
samengewerkt. Het is nogal moeilijk om aan goede koemest 
te komen, dus als iemand nog een adres heeft, dan houdt de 
volkstuinvereniging zich aanbevolen. Liever koemest dan kunst-
mest, want de tuinmannen houden ervan om het meeste wel 
biologisch te verbouwen. Af en toe moet men de natuur een 
beetje helpen, want er zijn ook nog andere kapers op de kust. 
We praten dan niet over ‘groentedieven’. Er wordt niets gesto-
len, maar de woelratjes, konijnen of hazen willen nog wel eens 
een hapje mee-eten. De jagers mogen wat dat betreft wel goed 
hun best doen, want het is soms frustrerend wanneer de jonge 
sla- of koolplanten al opgegeten zijn door de knaagdieren. 

Naast aardappels, sla en boerenkool wordt er nog veel meer 
verbouwd. Andere favoriete gewassen zijn bonen, peultjes, 
rode en witte kool, spinazie, prei, selderij en peterselie, toma-
ten, spruiten, rode bieten, komkommers, aardbeien, zomer- en 
winterwortels, uien, andijvie, rabarber en diverse kruiden. Op 
de vraag of alles beter groeit door de muziek op het feestter-
rein wordt een heel verrassend antwoord gegeven door volks-
tuinbezitter Jan Stamsnieder: “Alles groeit beter wanneer je zelf 
vrolijk en positief bent, want dan heb je ook meer zin om in de 
tuin te werken. Als je meer zin hebt, dan presteer je beter en 
uiteindelijk groeit en bloeit dan ook alles beter.” Zo doet de car-
navalsmuziek toch nog iets goeds voor de volkstuinen! Hoewel 
het groeiseizoen voor de gewassen dan nog niet is begonnen, 
want dat is pas later. 

Een mooie anekdote uit het veld willen we u niet onthouden. Het 
was in april, Peter Kemperink was druk in zijn volkstuin bezig. 
Op het voetbalveld, dat grenst aan ‘de Bloombrei’, waren de 
F-jes aan het voetballen. Een van de pupillen stond heel geïn-
teresseerd te kijken. Toen vroeg hij: ‘Meneer, wat doe jij?’ Peter 
vertelde dat hij aardappels aan het poten was, waarop de jonge 
voetballer zei: ‘Kun je ze later dan wel terug vinden?’ Dat zijn 
toch leuke dingen die je mee kunt maken tijdens het tuinieren. 

Het is gezellig werken en het contact tussen de groep volks-
tuinbezitters is uitstekend. Volgens voorzitter, penningmeester, 
secretaris en bestuurslid Gerrit Maathuis, is er nog voldoende 
grond beschikbaar in Albergen, terwijl bijvoorbeeld in Geesteren 
en Ootmarsum een wachtlijst bestaat voor een volkstuin. Hebt 
u na het lezen van het Bokk’nblad ook zin gekregen in een on-
bespoten biologische aardappel, een lekkere krop zachte sla 
of boontjes met een ouderwetse lekkere smaak, dan kunt u 
zich altijd aanmelden voor het huren van een stukje grond bij 
het Volkstuinbestuur: G.Maathuis, G.Alberink of J. Stamsnieder. 

Wil jij 
ook een 

volkstuin?
0546-441670



Ondernemers en omstandigheden 

ver schillen. Daarom zijn er geen 

standaardantwoorden op uw onder-

nemersvragen. Zeker niet als het gaat 

om specifieke uitdagingen die u zelf 

bewust opzoekt (en dat doet u, want 

daar bent u ondernemer voor). Bij 

Bordan begint alles daarom met een 

goede persoonlijke relatie. 

Onze specialisten zijn niet alleen 

vertrouwd met uw bedrijf en uw cijfers, 

maar ook met de voor u relevante 

ontwikkelingen in de markt, met uw 

visie en uw ambities en met hoe u het 

liefst uw koffie drinkt. Voor ons is het 

simpel: kunnen begint met kennen. 

Vanuit dat vertrekpunt komen we 

samen verder.  

o n d e r n e m e n d  t o t  a c h t e r  d e  k o m m a w w w . b o r d a n . n l

 Accountants

Belast ingadviseurs

Bedri j fsadviseurs

P&O-adviseurs

 Vest ig ingen in  Ri jssen, 

Enschede en Almelo

 
PARTY-SERVICE 

CATERING 
VERHUUR 

 
 

Marcel Tijhuis 
ALBERGEN 

 

Voor de verzorging van al uw feesten 
       

   voor verhuur van:        ook voor: 
   tafels/stoelen        salades 
   tenten         hapjes 
   tappen         buffetten 
   snackwagens        barbeques 
   div. horeca-artikelen       etc.  
         
voor meer informatie bel vrijblijvend met 
Tel: 0546 442321 Mob. 06 25332367 

 

www.partyservicetijhuis.nl 
 

 

 
 

Auto & motorrijschool 

Guido Lansink 

Albergen 
Hoofdstraat 48 

Voor info bel of mail 

0622237306 

 
www.rijschoolguidolansink.nl 

info@rijschool-guidolansink.nl 

   

 

 
 

 
Dinsdagavond theorieles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Utiliteitsbouw

Woningen

Renovatie

Agrarische sector

Nieuwbouw - verbouw

Zandhuisweg 37 - 7665 SH  Albergen
www.hrbouwkonsult.nl

VOORHUIS
HENGELSPORT

Hengelsport, Dierenspeciaalzaak en Diervoeders

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

Adres
Postcode
telefoon
@mail
internet

Klooster Esch Interieurs en Mode
Ootmarsumseweg 169b

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

Voor wonen en mode onder één dak.

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

UW INSTALLATEUR VOOR AL UW 
TECHNISCHE WERKZAAMHEDEN



Wat gaat een jaar toch snel, voor je het weet, ligt er 
weer een nieuw Bokk’nblad op de deurmat vol leuke, 
gevoelige, lollige en soms passievolle verhalen. 
 Een vrouw vol passie vonden wij dit jaar en wel Paula 
Stege, dochter van Benneker’s Frans en Lenie. Gebo-
ren aan de van Koersveldweg, waar ze, zo ze zelf zegt, 
op 25-02-1963 ‘oet’ n klei is trök’n’. Een echte boeren-
dochter, uit een gezin van acht kinderen, die met de 
beide benen stevig op de (klei)grond staat! 

PAULA STEGE
Een vrouw vol passie



Maar zo gauw ze begint te vertellen over haar passie, koken, beginnen haar 
ogen te glimmen en staat haar mond niet meer stil. Al heel jong stak Paula 
de handen uit de mouwen, ze was nog maar 15 jaar toen ze al als hulpje 
bij cafe/restaurant Haarhuis begon te werken. Daar werd na ongeveer 
twee jaar een kok aangenomen en dat was... Luuk Steenbeeke! Die maakte 
indruk. Paula: “Ik dacht nog, wat ne knapp’n keer’l.” En die knappe kerel 
mocht zij in de keuken helpen! Kok Luuk zag al heel gauw de talenten, 
op kookgebied, van Paula en zei dan ook ‘jij wordt nog eens chef-kok, dat 
voorspel ik je.’ Daar durfde Paula eerst nog niet in te geloven, want ze was 
toen nog onzeker over haar kookkwaliteiten. De ‘voorspellende’ kok van 
toen heeft vast nog veel meer goede en lieve kwaliteiten en talenten van 
Paula ontdekt, want Luuk is nu al vijfentwintig jaar haar man. En samen, 
waar haalt onze duizendpoot de tijd vandaan, kregen ze drie prachtige kin-
deren: Jiske, Jonne en Bram.   

Maar nu weer terug naar de keuken, want na heel veel ervaring te hebben 
opgedaan (eerst als beginnend kok bij Haarhuis, als 3e kok bij restaurant 
Brodshoes in Rijssen en als 2e kok bij hotel Boekelo) ging Paula als zelf-
standig kok aan de slag bij zorginstellingen en bij het Theehuis in Vasse. Na 
nog wat andere omzwermingen op werkgebied en vele opleidingen later 
was het eindelijk zover; ze ging aan de slag als chef-kok bij opleidingscen-
trum Het Balkon in Vasse. De voorspelling van Luuk is dus uitgekomen. 
Op dit moment is Paula chef-kok bij ’t Vossenveen in Albergen. Hier kan 
ze haar hart en passie volgen en doen wat ze het liefst doet; haar eigen 
recepten ontwikkelen, koken op haar manier, de mensen blij maken met 
haar eten en zoals dat bij ’t Vossenveen past: ‘proef de kunst en de kunst 
van het proeven’. 

Paula: “Ik ben geen gewone doorsnee kok. Er is niks mis met een schnitzel 
met patat, maar ik word blij van koken met altijd verse, seizoensgebonden 
groenten en producten uit de streek. En kruiden die de mensen wel ken-
nen, maar die ik op mijn mannier gebruik en verwerk. Ik ben leergierig, sta 
open voor nieuwe ervaringen die ik dan graag aan de mensen doorgeef en 
laat proeven. ’t Vosseveen is een beleving van ambacht en kunst en ik wil 
daar graag mijn steentje aan bijdragen door elk menu zo samen te stellen 
dat dit een heerlijke en vaak nieuwe smaakbeleving is. Boven de menu-
kaart staat dan ook ‘Proef de kunst!’ Als de mensen dan na het eten tevre-
den zijn en ze geven mij een groots compliment door terug te komen en 
door te vertellen dat het goed èn lekker was, dan ben ik een heel gelukkig 
mens!’ Ook het geven van kookworkshops bij ‘t Vossenveen vindt Paula 

geweldig om te doen. “Dan worden de meest mooie gerechten gemaakt 
waar de deelnemers trots op zijn. Maar ik ben dan eigenlijk nog trotser.” 
Ten slotte kwamen wij met de vraag: ‘Heb jij nog een idee voor een hapje 
voor de lekkere trek na een leuke Carnavalsavond in plaats van altijd…..  
die gebakken eieren?’ Daarop antwoordelijke Paula gelijk: ‘Oh jawel hoor!’ 

Hier komt ‘ie:      
Croque-Madame & Croque-Monsieur : voor 24 personen
2 grote turkse broden,- pesto,(mag uit een potje)
500 gr. Gruyère
450 ml. ongezoete slagroom
12 plakken Serranoham,(of andere ham)
12 eieren
4 tomaten in plakken. 
Je kunt de broden helemaal voorbereiden en pas op het moment dat je ze nodig 
hebt in de oven doen,lekker handig dus! 

Bereiding : oven verwarmen op 180 graden. Snijd de broden in de lengte door en 
besmeer de onderste helft met pesto/ en beleg deze met plakken tomaat. Roer de 
Gruyère en slagroom door elkaar. Besmeer nu met kaas-room mengsel (iets be-
waren om er bovenop te smeren). Dan bij 1 van de broden de ham er tussen leg-
gen en de bovenlaag van het brood terugleggen en besmeren met het overgebleven 
kaas-room mengsel. 10 á12 min op het rooster in de verwarmde oven. Bak de 
eieren ondertussen met peper en zout. Als de broden lekker knapperig zijn en de 
kaas gesmolten dan zijn ze goed. Snij de broden in stukken. De met kaas belegde = 
Croque-Monsieur. De eieren komen op de zonder ham belegde broodjes = Croque-
Madame..Lekker met sla, peer en noten en frambozendressing. 

Variaties; ik maak deze broden ook wel eens met brie-tomaat of geiten-
kaas-tomaat (of gedroogde tomaat), pesto. Uit de oven met honing en 
noten bedekken, je kan ook ham erbij uitbakken, lekker bovenop een 
broodje. Heerlijk met sla.

Nou Paula, het lijkt ons van de redactie heerlijk. Wij horen graag van de 
lezers van het Bokk’nblad wie het heeft gemaakt en hoe het smaakte!!                                                                                              
Met al deze pennenvruchten op zak namen wij afscheid van deze crea-
tieve duizendpoot, die ondanks al die drukke werkzaamheden ook nog 
tijd overhoudt voor haar hobby’s: tuinieren, lezen, wandelen, handballen, 
fietsen en ….. koken!                                                                                 
    Paula bedankt!!

BB 91



www.vanmarle.nl

t  074 - 30 30 600
@ info@vanmarle.nl

t  074 - 30 30 630
@ info@laserline.nl



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

uw persoonlijke reisadviseur

The Travel

elke bestemming, ieder budget

Stephanie Nijkamp

 

Kinderopvang 
’t Beuntje 

Opvang van kinderen  
van 0 tot 4 jaar 

0546-442148 
 

Albergen 

WWW.POPPINK.NL

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

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

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

Trappen
■   Leveren en plaatsen van 

houten Kozijnen
■   Leveren en plaatsen van 

prefab dakelementen en  
dakkapellen

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

Bouw of verbouwplannen?

T SHEO ONDER
Auto's

A
L

B
E

R
G

E
N

Eenhuisstraat 10, 7665 PZ  Albergen

Tel.: 0546-442766  Fax: 0546-442565

www.theosonder.nl
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We kunnen er niet onderuit. Elk jaar doet de redactie van uw carnavaleske 
blad Kadoes aan, om te onderzoeken hoe onze toekomstige volwassen Al-
bergenaren het feest der zotten beleven en waarderen. Een verslag vanuit 
de schoolbankjes. 

Ook op Kadoes zijn er dit jaar weer twee hoogheden gekozen die tijdens 
het Carnaval het heft in handen nemen. Wij stellen ze met veel plezier aan 
u voor, de nieuwe Prins en Prinses van Kadoes: Sam Lesscher en Indy 
Veldhuis, beiden afkomstig uit de altijd gezellige klas van Meester Remco. 

Carnavalsliefhebbers
Sam Lesscher, dit jaar de Prins van Kadoes, is een zoon van Frank en Ilse 
en broer van Loed en Rikke. In zijn vrije tijd gaat hij graag voetballen met 
leeftijdsgenootjes. Indy Veldhuis is dit jaar de Prinses van Kadoes en is 
de dochter van Alfons en Hermien. Ze moet het in huis opnemen tegen 
broers Twan en Ron. Soms bonje, maar meestal is het wel gezellig! In haar 
vrije tijd gaat ze graag handballen of turnen. Beide Hoogheden wonen in 
Albergen en zijn echte liefhebbers van Carnaval. 

Op de vraag waarom ze eigenlijk Prins en Prinses Carnaval wilden wor-
den, hebben ze niet echt een antwoord. “Het is gewoon leuk!”, lacht Sam. 
“Als je het wilde worden, mocht je dat aangeven. De klas ging dan stem-
men en iedereen mocht op een jongen en een meisje stemmen. En wij zijn 
toen gekozen’’. ‘’Super leuk natuurlijk!”, voegt Indy er aan toe. Even wordt 
er gegrapt dat de Hoogheden de klasgenoten hebben omgekocht met 
snoep. “Niets van waar!”, lacht Indy. ‘

Super gaaf’
Ze hebben het meest zin in de optocht. “Bovenop de wagen staan is su-
per gaaf ! Iedereen kijkt dan en je moet dan terugzwaaien”. De Hoogheden 
doen mee aan de grote optocht, maar ook aan de optocht van school. Bo-
vendien gaan ze een bezoek brengen aan het Kindercarnaval bij Morshuis. 

Later zullen ze Carnaval blijven vieren. Om ooit de grote Prins Carnaval 
te worden lijkt Sam vet cool. “En je mag dan naar heel veel feestjes”, vertelt 
Indy enthousiast. Maar eerst dit jaar er een knalfeest van maken. 

Geen stelletje? 
Bij de vraag of ze een stelletje zijn krijg ik een duidelijke ‘NEE’ te horen. 
Ondanks dat ze geen stelletje zijn, komen ze de Carnaval wel door hoor! 
Maar of er tijdens Carnaval iets op zal bloeien? “Nee, dat ook niet. We 
doen wel alsof ”, luidt het antwoord.

Volgend jaar verlaten beide Hoogheden de school. Daarom zien ze dit 
als een mooie afsluiter van Kadoes. “Carnaval is er een deel van”, aldus het 
wijze duo…

Ze zijn er helemaal klaar voor om komende weken te regeren op Kadoes. 
Prins Sam en Prinses Indy, heel veel plezier en succes tijdens jullie regeer-
periode op Kadoes! 

Alaaf ! Alaaf ! Alaaf ! 



Van schets tot oplevering is uw woning bij aannemersbedrijf  

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

cialiseerd in woningbouw. Wij leveren kwaliteit, vakmanschap en  

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

lijnen zijn aanpassingen en persoonlijke wensen altijd mogelijk. 

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

Van schets tot 
oplevering

Gewoon goed OOTMARSUMSEWEG 165, 7665 RX ALBERGEN

TEL: 0546 441248, WWW.SCHOLTEOPREIMER.NL

SEDERT 1921

KWALITEIT EN VAKMANSCHAP

TRADITIONEEL BOUWEN

CONCURERENDE PRIJZEN

ZEER BETROUWBAAR

GEWOON GOED

7001 SCHOLT A4 advertentie.indd   1 10-05-2007   10:01:51
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Op zondagmiddag 15 februari is er natuurlijk de 
kinderoptocht. De optocht vertrekt om 14.30 uur vanaf 
basisschool Kadoes. Na de optocht kunnen de kinderen 
carnaval vieren bij Morshuis van 15.00 tot 17.00 uur.
Alle kinderen die deelnemen aan de kinderoptocht 
ontvangen een medaille.
Meedoen is belangrijker dan winnen!

De muziek wordt verzorgd door DJ Bart. De kleurhoek 
en de ballonnenhoek zijn weer aanwezig en voor de 
kleintjes is er een springkussen. Kortom: voor ieder 
wat wils!
In verband met de veiligheid mogen de kinderen zonder 
begeleiding van hun ouders de zaal NIET verlaten via 
de hoofdingang van Morshuis.
We gaan geen controle uitoefenen bij de café-ingang. 
Hier kunnen de kinderen de zaal wel verlaten. De ouders 
zijn hiervoor zelf verantwoordelijk.
Het kindercarnaval is weer glas-vrij en kindvriendelijk. 
Ouders die bij hun kinderen willen staan kunnen hun 
drankjes overschenken in plastic bekertjes.
Ook dit jaar is er naast de zaal van het Kindercarnaval 
voor ouders en iedereen die er bij wil zijn het Albergse 
Carnaval. Men kan genieten van de  carnavalssfeer en 
in 1 oogopslag het kindercarnavalsfeest in de grote zaal 
aanschouwen.

De commissie Kindercarnaval

DEn DRIJVER
V I S H A n D E L

de enige echte

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

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

Pr
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info@timmerfabriekhilberink.nl



Zondag 15 februari

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

Feest bij Café Morshuis 15.00 tot 17.00 uur





Inmiddels zitten we alweer volop in het nieuwe Carna-

valsjaar, maar onze Prins en Sik van vorig jaar zijn we 

nog lang niet vergeten. Prins Jeroen Bekke en Sik Ro-

bin Keemers regeerden samen met Hofdames Linda 

Bekke en Maureen Keemers over het 44e jubileumjaar. 

Een jaar vol feest, gek doen en gezelligheid. Dat de ou-

ders een hart hebben voor het Carnaval is zeker, maar 

hoe zit het eigenlijk met de volgende generatie? Na 

een bezoek aan de gezellige familie Keemers kunnen 

we wel stellen dat het Carnaval vieren in de genen zit. 

Madde, de jongste van het stel, is al zeven jaar oud. 

Ze woont samen met papa Robin, mama Maureen 

en grote broer Jesse. Een echte giecheltante die alle 

meisjesdingen leuk vindt. Ze houdt zich het liefst be-

zig met handbal, paardrijden, vriendinnetjes en knut-

selen. Maar samen met haar grote broer speelt ze 

ook graag buiten en klimt ze de hoogste bomen in. 

Zo jong en nu al een hart voor Albergen. Je kunt ner-

gens heen of Madde is aanwezig. De basisschool, de 

sportvereniging, de Volksfeesten en het Carnaval. Over-

al maakt ze plezier en steekt ze anderen aan met haar 

glimlach. Vol trots vertelt ze over haar derde plek tijdens 

de playbackshow in de tent tijdens de Volksfeesten. 

Ze is vastbesloten om volgend jaar eerste te worden.

Deze jonge levensgenieter is het Carnaval natuurlijk 

niet ontgaan. Want tja.. als je ouders zo druk zijn met 

het Carnaval word je er automatisch in meegetrokken. 

Met een grote lach op haar gezicht vertelt ze over de 

feestjes en de grote wagen. Je mag natuurlijk niet zo-

maar boven op de grote prinsenwagen. Samen met 

haar broer en de kinderen van Prins Jeroen moch-

ten ze boven op de wagen staan. Koud? Nee hoor, 

gewoon heel veel dansen en springen! Vanaf boven 

mocht ze zwaaien naar alle mensen in de mooiste 

carnavalskleding. Vol trots vertelt ze over haar zelfge-

maakte carnavalsjurk, een jurk vol glitters en strikjes. 

Speciaal voor het goede doel werden vorig jaar vo-

gelhuisjes verkocht tijdens de carnavalsperiode. Deze 

vogelhuisjes konden de kinderen schilderen. Volgens 

Madde was dat super gezellig, alle kinderen ston-

den aan een grote lange tafel met verf en glitters. 

Jesse rent naar buiten om de vogelhuisjes op te ha-

len. Terwijl ze enthousiast de vogelhuisjes laten zien, 

vertellen ze vrolijk verder over de glitters en de verf. 

Later, als ze groot is, wil ze ook Hofdame van het 

Carnaval worden. Alles wat papa en mama moes-

ten doen, was leuk en dat wil ze later zelf ook doen. 

Al die feestjes, bijna elke dag wel eentje! Wat ze dit 

jaar gaat doen met het Carnaval weet ze nog niet ze-

ker, waarschijnlijk gaat ze de optocht kijken. Haar 

grote broer doet dit jaar ook weer mee. Dit keer met 

de Raad van Elf van Kadoes. Madde weet ook nog 

niet hoe ze verkleed gaat. Haar Mega Mindy pak? De 

rode cape om? Of misschien toch als Dansmarieke. 

Hoe dan ook, van deze vrolijke meid gaan we nog veel 

meer horen. Of dat nou bij de Volksfeesten of met het Car-

naval is. Ze is vastberaden om later ook groot carnavals-

vierder te worden, net als haar ouders. Ik weet wel bijna 

zeker dat we haar over een paar jaar in de feesttent zullen 

treffen. Het carnavalvirus is erfelijk en we zijn er trots op!
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Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.

400 jaar
karakter

E en overheerlijke ijskoude Grolsch zat er, 
ver voor de intrede van de koelkast, op 

een broeierige zomerse dag niet in. Rond 1890 
ging men bij Grolsch dit probleem te lijf. Bij 
strenge winters zaagde men onder leiding van 
de meesterbrouwers zelf, het ijs uit de grachten 
rond Groenlo. Grote blokken ijs werden, samen 
met onze kratten Grolsch, opgeslagen in flinke 
ijskelders. Het ijszagen was een karwei voor 
geharde mannen en was verre van ongevaarlijk. 
Ja, dat waren nog eens stoere tijden...
Grolsch wordt al sinds 1615 gebrouwen en 
eigenlijk is er de afgelopen 400 jaar niet zoveel 
veranderd. We hebben nog steeds die karakter-
volle smaak die Grolsch zo Grolsch maakt. 
En natuurlijk onze fiere beugelfles. Ja, Grolsch 
wordt nog altijd gebrouwen met dezelfde 
beleving,  inzet en volharding als 400 jaar geleden.

43108_Grolsch_basisadv_ karakter_A4_staand_drukwerk.indd   1 03-01-14   11:25



WWW.klUmpeRSiNStAllAtie.Nl

Tel. 0546-441719
info@klumpersinstallatie.nl

AUTO-TOTAAL
TUBBERGEN



Stichting Vakantiespelen Albergen organiseert het spek-
takel al 25 jaar en de jeugd in Albergen groeit er mee op: 
de Vakantiespelen. Vanaf de lagere groepen mag jong en 
oud meedoen om de vakantie op een geweldige manier 
af te sluiten. Afgelopen zomer werd deze mooie mijlpaal 
bereikt met het thema ‘Houtdorp smurft er op los.’ De 
jeugd kijkt er naar uit en zelfs de ouders houden er re-
kening mee bij het boeken van een vakantie. Want wees 
eerlijk, dat wil toch niemand missen? 

Met bloed, zweet en tranen wordt er drie dagen lang ge-
werkt aan een geweldig project. Timmeren, schilderen 
en uiteraard kattenkwaad uithalen zijn de ingrediënten 
die centraal staan bij de vakantiespelen. “Wij doen er al-
les aan om het de kinderen naar hun zin te maken. Als 
ze dan aan het einde van de week bij je komen en zeg-
gen dat het voelde als een vakantie, begin ik spontaan te 
glimlachen”, aldus voorzitter Chris Veldhof. “Daar doen 
we het allemaal voor.”

Tijdens een rondvraag op Basisschool Kadoes zijn de 
kinderen razend enthousiast. ‘JAAAA GAAF’ en ‘COOOOL’ 
zijn de meest gehoorde kreten zodra het woord Houtdorp 
valt. Op de eerste dag wordt begonnen aan iets wat na 
drie dagen een heel onderkomen is geworden. Als klap 
op de vuurpijl mag iedereen donderdagavond blijven sla-
pen. Voor de kleintjes is er dan een spannende film te 
zien en de oudere kinderen vermaken zich onder het ge-
not van het kampvuur met de wildste fantasieën. En dan 
het ‘slapen’. Een hele ervaring. Voor het eerst ergens de 
nacht doorbrengen zonder dat er vaders en moeders bij 
zijn. Dat breekt sommigen dan ook al snel op, want zo-
dra de film Bambi op het scherm wordt getoond, worden 
de eerste tranen weggepinkt. Even uithuilen bij de lei-
ding en dan ‘gaat het wel weer’. Onder de jongens sluipt 
gedurende het Houtdorp het kattenkwaad erin en wordt 
er zo hier en daar hout gestolen bij de buren, maar van 
een ‘Houtdorp Politie’ willen ze niks weten: “Dan is de lol 
er toch vanaf”, klinkt het. 

Nog Net geeN gewelD…
Het lange wachten tot die ene woensdag in augustus 
wordt om 09:00 uur beloond als het hek naast de blokhut 
wordt geopend door de vrijwilligers. Sommigen deelne-
mers hebben al op de één of andere manier een plek 
weten te reserveren, terwijl voor de rest een heuse strijd 
losbarst voor de beste plek. Er wordt nog net geen ge-
weld gebruikt, maar dat het Houtdorp is begonnen mag 
duidelijk zijn. De groepjes worden gevormd en de vriend-
jes en vriendinnetjes bedenken samen een plan hoe het 
eruit moet komen te zien. Om beurten hout halen, zodat 
de rest kan doorwerken. Tussen de middag een broodje 
knakworst, of twee voor de hongerigen onder ons. Na-
dat ook ’s middags nog fanatiek wordt getimmerd en ge-



sjouwd, wordt aan het einde van de dag de taakverdeling 
doorgenomen. “Neem jij morgen gordijnen mee? Dan 
vraag ik thuis of we nog een mooie kapstok hebben voor 
in de hut.” 
Ja, ja, ook de ouders worden erbij betrokken.
Tijdens de tweede dag wordt de hamer halverwege inge-
ruild voor de kwast. Alhoewel er na een paar uur meer 
verf aan de kleren zit dan aan de hutten, kunnen de 
kunstwerken ’s avonds getoond worden aan de vaders 
en moeders, want stiekem is de donderdag ook voor hen 
het hoogtepunt van de vakantiespelen. Onder het genot 
van een biertje en een wijntje komen de herinneringen 
weer boven drijven. “Wet ie dat ok nog, dat renn’ veur de 
beste plek? Dat gung aajt völ te gek.” 
Maar wat was dan de mooiste plek? 

‘AchterAAN!’
“Vooraan”, roepen de meisjes Laura en Fleur van groep 5 
in koor. “Nee achteraan! Dan kunnen ze niet zo goed zien 
wat we allemaal uitspoken”, zijn de jongens van mening.
Terwijl de één vrijdag nog maar eens door zijn ogen wrijft, 

zit er ook een aantal hele frisse koppen aan tafel voor het 
ontbijt. “Wij hebben niet geslapen”, klinkt het aan de ene 
kant van de tafel. “Wij hebben vannacht een grap uitge-
haald met de leiding. We deden extra suiker in de koffie 
en ze hadden niks in de gaten”, aldus de muiters. Na het 
ontbijt verkast de jeugd richting het nabijgelegen wei-
land om hun opwachting te maken tijdens de laatste ac-
tiviteiten. Een grote stormbaan is vanuit de verte te zien 
en het is dan ook sprinten geblazen om er zo snel moge-
lijk vanaf te gaan. En met succes, want luttele uren later 
wordt iedereen met de tong op de schoenen opgehaald 
door papa of mama. Moe maar voldaan en niet kunnen 
wachten tot de volgende editie. “Tot volgend jaar!”

Komende zomer verhuizen de Vakantiespelen naar de 
overkant van de Ootmarsumseweg, wanneer het spik-
splinternieuwe multifunctionele gebouw voor een week 
lang wordt omgetoverd tot Houtdorp. Als het aan de kin-
deren ligt is er geen twijfel mogelijk: “Spongebob moet 
het thema worden.”
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Niet lekker in je vel? 
Zit je niet lekker in je vel, en is de stap naar een 
psycholoog te groot, maak dan eens een afspraak voor 
een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek met 
Karin Woudstra psychosociale coaching. In een mogelijk 
vervolgtraject werken we op een laagdrempelige, 
persoonlijke manier samen aan je doelen of hulpvraag.  
Vergoedingen zijn mogelijk vanuit je aanvullende 
verzekering! 
 

  

www.karinwoudstracoaching.nl 

Nu ook leuke workshops! 
Ben je geïnteresseerd in onderwerpen als psychologie, 
persoonlijke ontwikkeling en coaching, neem dan eens 
deel aan een inspirerende workshop! Een leuke manier 
om te ontdekken wat jij voor jezelf kunt betekenen om je 
goed te voelen!  Voor meer informatie, neem contact met 
me op dan stuur ik je een flyer toe. 
 
 
Karin Woudstra-Oude Moleman 
06-28170800 of 
info@karinwoudstracoaching.nl 
 
    

 

Zirkoonstraat 15
7554 TT Hengelo
074 2433322
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‘’Dit is de eerste dag 
ik ben wakker en 
snel ik zie scherper 
dan ooit luister 
luister luister hoor 
hoor maar hoe mijn 
hart bonkt’’
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ProclamatiE
Ik Prins Bart de 4de,
Groot Hertog van de Kanaalweg,
Zön van Kloas Ben en Mekkel Ans,
Hoalthakker bie de gemeente Hengelo,
En groot afnemmer bie de Grolsch.

Samen met mien Sik Coen,
Landgraaf van de Pook,
Zön van Pook Henny en Willy van Mina oet’n Es,
Aardbolstofferder bie Loohuis,
En leider bie Jong Nederland.

Samen  met onze Hofdame Sharon wilt wie oe het 
volgende vertellen.

Ten 1ste 
Dat de kamereu maar veur ne mooi’n hofauto 
magt zorg’n

Ten 2de
Dat de jeugd dit joar ook zonder disse twee  ster-
spelers een mooi Gala stuk magt neerzett’n.

Ten 3de
Dat de Paaspop dit joar weer een machtig feest 
mag wörd’n, net zo as de afgeloop’n  joar’n.

Ten 4de
Wie hopt dat het MFA gebouw dit joar af mag 
kom’n, en in gebroek kan word’n nom’n.

Ten 5de
Dat ne’n goein streng’n wintertied, good is veur 
onze carnevalstied.

Ten 6de
We hopt dat de bbq weer deur geet bie Toon, want 
wie dacht’n dat zol de Road van Elf van de Alber-
ger Bökke afgeloop’n joar a zo doon.

Ten 7de
Oons Theo Sonder is dit joar 50 word’n, wie hebt 
’t feest ook donders inne numm’n, aj de 100 hebt 
teld hopt wie daw de waag nog bie oe in de hal 
hebt stald.

Ten 8ste
Dat oonse Hofdame die weg kommt bie de Dubbel-
kiekers d’r oons dit joar dubbel deur mag slep’n.

Ten 9de
De gaspries omhoog, t winter koald, dan koopt de 
leu nog veul meer braandhoalt.

Ten 10de
Dat de nieuwe leden zorgt voor nen goein botte-
lier, dat is veur ons ook nen groot plezier.

Ten 11de
Daw ok dit joar met de bus noa Duutslaand hen 
goat, hier is veurig joar lang oawer noa proat.

Wij wilt hierbie ofsluet’n met oonze liefsprök. 



Een duo dat 
de bloemetjes 

letterlijk en figuurlijk 
graag buiten zet!

Prins Bart IV 
en Sik Coen



“goed gesmeerd 
(s)lup aait better’.

BB



Waar Guus Hiddink onzeker is van 
zijn baan als bondscoach van het Ne-
derlands elftal, de spanningen rondom 
Rusland hoogtij vieren en Nick Sanders 
uit de dood is opgestaan in Goede Tij-
den Slechte Tijden, zijn wij door de 
redactie van het Bokk’nblad gevraagd 
om het stuk over de nieuwe Jeugdprins 
en Sik te schrijven. Een eervolle taak 
die altijd weer heel wat voeten in aarde 
heeft. Hoewel het normaal gesproken 
een heel karwei is om met de Prins 
en Sik een afspraak te maken voor het 
interview, viel dat dit jaar mee! Door 
de Koale Kermis was de prinsopkomst  
twee weken uitgesteld. Daardoor moes-
ten de Prins en Sik zich dit jaar wel snel 
beschikbaar stellen voor het interview, 
aangezien de deadline voor het Bok-
k’nblad reeds was verstreken. 

Vrijdagavond 28 november 2014 was 
het dan zover, een gedenkwaardige en 
bovenal zeer gezellige avond met de 
prinsopkomst van de Bokk’n Hörnkes. 
Na de nodige drankjes en spannings-
opbouw was het om elf over elf dan 
eindelijk zover. Met de beats van Armin 
van Buuren en de zaal vol rook kwa-
men Prins Bart Klaassen de vierde met 
zijn Sik Coen Oude Breuil en hofdame 
Sharon Krake door het doek op het 
podium. De reacties uit de zaal waren 
zeer enthousiast. Voor ons een goede 
reden om deze hoogheden eens verder 
aan de tand te voelen of liever, door 
te zagen.

Een druk mannetje…
Prins Bart, zoon van Ben en Ans, heeft 
twee zusjes, namelijk Jorieke en Silke. 
Ook de hond Knoet blijkt een belang-
rijk lid van het gezin te zijn. Bart is 20 
jaar en is lid van een kameradengroep 
bestaande uit 12 à 13 leden. Voor de 
buitenwereld is deze groep bekend als 
de Distel FM. Bart zelf noemt de groep 
liever de vrijgezell’n. Tijd voor verke-
ring of een vaste relatie heeft Bart dan 
ook niet. Naar eigen zeggen gedraagt 
Bart zich altijd netjes en heeft hij slechts 
af en toe een scharrel. In het verleden 
heeft Bart wel twee jaar verkering ge-
had, maar nu hij aan het roer staat bij de 
Bokk’n Hörnkes is er geen plaats meer 
voor een vaste vriendin. Alhoewel, fa-
milie en vrienden laten doorschemeren 
dat hij nog steeds graag kerstbomen 
gaat steken in Harbrinkhoek. 

Bart heeft na het Canisius de opleiding 
Groot Groen gedaan aan het AOC. Na 

deze opleiding is Bart de BBL opleiding 
voor European tree worker gaan volgen 
in Apeldoorn. De opleiding tot boom-
chirurg, aldus Bart. Deze opleiding be-
staat gedeeltelijk uit het volgen van de 
theorie en gedeeltelijk uit het uitvoeren 
van werkzaamheden bij een bedrijf. 
Hoewel de naam van de opleiding an-
ders doet vermoeden blijft Bart graag in 
de buurt en voert hij deze werkzaamhe-
den uit bij de gemeente Hengelo. Hier 
beklimt hij graag de hoogste bomen om 
deze met zijn trouwe maat de motor-
zaag, weer in topconditie te brengen. 
Volgens zijn sik balanceert hij dan ook 
geregeld op het randje van de dood. 
Daarnaast kan Bart nog meer met zijn 
motorzaag, zo heeft hij namelijk al me-
nig klos hout omgetoverd tot een waar 
kunstwerk. Als er nog tijd over is dan is 
hij druk met eigen werkzaamheden en 
klusjes thuis. Een druk mannetje dus. 
Na dit schooljaar hoopt Bart klaar te 
zijn en volledig aan het werk te kun-
nen bij de gemeente Hengelo, mits het  
Carnaval niet voor te veel vertraging 
zorgt op school….

Naast school en werk zijn er namelijk 
nog veel meer leuke dingen in het da-
gelijks leven van de prins. Zo wordt er 
elke donderdagavond met de vrijgezel-
l’n in de keet gezeten. Af en toe wor-
den er plaatjes gedraaid, maar voor Bart 
zelf is dit niet weggelegd. Hij houdt van 
allerlei soorten muziek, en sluit zich lie-
ver aan voor de gezelligheid. Hoewel 
Bart naar eigen zeggen a-sportief is, 
gaat hij toch elke zondag sporten! Bart 
is namelijk een geoefend klootschieter. 
Zo a-sportief zal Bart dus wel niet zijn! 
Dit blijkt wel uit het feit dat hij, toen 
hij jong was, het enige jeugdlid in Al-
bergen was en daardoor naar de kloot-
schietersvereniging in Fleringen moest. 
Naast stoplichten dus nog iets wat ze 
destijds in Fleringen wel hadden en in 
Albergen niet. 

Op zoek naar brandhoalt
Uiteraard is ook het carnaval een grote 
hobby. Bart heeft al vier jaar bij de Raad 
van Elf gezeten en nu is hij dus de /
jeugdprins van de Bokk’n Hörnkes. Op 
zich niet zo vreemd, aangezien zijn va-
der Ben vroeger ook al Prins is geweest 
van de Alberger Bökke. Wat overigens 
met enthousiasme  door Ans werd toe-
gelicht aan de hand van het prachtige 
plakboek, maar dat terzijde. Hoewel 
Bart allerlei taken binnen de vereniging 
heeft uitgevoerd, is het paasvuur toch 

wel een beetje zijn ding. Hoe kan het 
ook anders als je altijd op zoek bent 
naar brandhoalt. Naar eigen zeggen is 
Bart een man van de praktijk en mag hij 
graag buiten zijn. Vergaderen is niet zo 
aan hem besteed. Een andere taak waar 
Bart altijd druk mee is, zijn de galastuk-
ken. Al sinds hij bij de Raad van Elf zit 
doet Bart jaarlijks mee met het Gala  
optreden van de Bokk’n Hörnkes. 

Uitgaansgeweld
Een prins is natuurlijk niets zonder een 
goede Sik aan zijn zijde, en dat brengt 
ons bij Sik Coen Oude Breuil. Coen is 
zoon van Henny en Willy en broertje 
van Marijke en Ellen. Het gezin wordt 
aangevuld door een hond en zeven 
puppy’s. Komend jaar is er tevens weer 
vee te vinden in de wei bij huize Oude 
Breuil. 

Coen is lid van een kameradengroep 
van zes kameraden. Vroeger zaten ze 
altijd in de keet met deze groep en 
stonden ze bekend als Bar Alberg. Te-
genwoordig is deze groep vooral te 
vinden in het café en in het uitgaansle-
ven. Twee van deze kameraden zitten 
ook in de Raad van Elf van de Bokk’n 
Hörnkes. Ondanks al dit uitgaansge-
weld heeft Coen ook nog tijd voor een 
vaste relatie met vriendin Sharon Krake. 

Gebrek aan klinkers
Nadat Coen van het Canisius kwam, is 
hij naar het AOC gegaan in Almelo voor 
de hoveniersopleiding. Na het afron-
den van deze opleiding heeft Coen drie 
jaar gewerkt bij een hoveniersbedrijf in 
Hengelo. Sinds afgelopen zomer werkt 
hij bij Loohuis Schuttingen en Bestra-
tingen uit Geesteren, een bedrijf dat, u 
raadt het al, schuttingen en bestratingen 
aanlegt. Naar eigen zeggen heeft Coen 
dan ook meer met het aanleggen van 
nieuwe tuinen en bestratingen dan met 
het onderhoud daarvan. Volgens zijn 
kameraden heeft Coen altijd een ge-
brek gehad aan (mede)klinkers en is hij 
d-d-d-d-daarom maar gaan straten. Hoe 
dan ook Coen legt graag zijn ziel en 
zaligheid in het aanleggen en bestraten 
van tuinen. ‘s Avonds na een dag hard 
werken houdt hij zich dan ook graag 
bezig met bankzaken, aldus Hofdame 
Sharon. Op zaterdag is Coen druk met 
eigen klusjes en werkzaamheden. Wat 
ons betreft is hier de band tussen de 
Prins en Sik al duidelijk gelegd. Twee 
mannen die graag buiten zijn. Voeg hier 
de liefde voor het Carnaval aan toe en 
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je hebt een uitstekende combinatie in 
de hofhouding!

Naast zijn werk zet Coen zich actief in 
voor Jong Nederland. Bij Jong Neder-
land is Coen samen met enkele anderen 
leider van een groep van 14 kinderen 
uit groep vier en vijf. Met deze groep 
worden allerlei activiteiten gedaan, zo-
als het maken van een kampvuur en 
het lopen van tochten in het bos. Daar-
naast zit Coen in het bestuur van Jong 
Nederland. Bij de bouw van het nieuwe 
MFA gebouw is Coen tevens het aan-
spreekpunt voor het buitengedeelte. 

Voordat Coen zich zelf Sik mocht noe-
men heeft hij al zeven jaar bij de Raad 
van Elf van de Bokk’n Hörnkes geze-
ten. Eén van de taken waarmee Coen 
altijd druk bezig is geweest is de jaar-
lijkse oud ijzeractie. Daarnaast helpt 
Coen ook met andere taken mee, zo-
lang deze maar praktisch zijn. Volgens 
Coen is het een extra pluspunt wanneer 
de vereniging ook nog een extra centje 
kan verdienen met het organiseren van 
dergelijke activiteiten. Net als Bart doet 
ook Coen elk jaar mee aan het gala. 
Over de vele gelijkenissen tussen de 
heren gesproken...

Swingende aanvulling
De twee hoogheden worden dit jaar 
bijgestaan door de vriendin van Coen, 
namelijk Sharon Krake uit Almelo. Ze 
hebben elkaar leren kennen bij de zo-
merfeesten in Harbrinkhoek. Hoewel 
uit de gesprekken nog niet helemaal 
duidelijk is geworden hoe de zaken 
destijds zijn verlopen, is het wel dui-
delijk geworden dat het 3 jaar geleden 
uiteindelijk officieel is geworden tijdens 
het kerstontbijt op eerste Kerstdag bij 

de familie Oude Breuil. Sharon Krake 
is de dochter van Willy en Margret. 
Sharon heeft een broertje van 18 jaar, 
namelijk Melvin. Het gezin wordt aan-
gevuld door de hond Benji. In het da-
gelijks leven verdient Sharon de kost 
als kapster, gaat ze veel om met haar 
vijfkoppige vriendinnengroep en is ze 
actief bij de Dubbelkiekers. 
Per toeval is Sharon vier jaar geleden bij 
de dansmariekes van de Dubbelkiekers 
gekomen. Ze mocht voor iemand inval-
len en dit ging zo goed, dat ze gevraagd 
werd of ze er niet bij wilde blijven. In-
middels geeft ze ook al dansles aan de 
mini’s. Het dansen zit er dus wel in en 
ervaring met het carnaval vieren heeft 
ze blijkbaar ook. De perfecte swingen-
de aanvulling op de hoogheden van dit 
jaar. 

Terwijl de rest van de familie Klaas-
sen inmiddels is aangeschoven aan de 
keukentafel en de Mümmelman op ta-
fel komt, wordt het een gezellige boel. 
Om het interview nog enigszins in 
goede banen te leiden vragen we de 
hoogheden naar de verwachtingen van 
het komende carnavalsjaar. De twee 
voormalig Raad van Elf leden blijken 
goed voorbereid. Het programma is 
al zo goed als bekend, echter kan de 
Raad van Elf zich naast de traditionele 
feestjes de borst nat maken voor een 
aantal nieuwe feestjes bij andere ver-
enigingen. Nieuwe vrienden maken is 
iets waar de Bokk’n Hörnkes altijd al 
goed in zijn geweest. Zo creëren we 
ook weer draagvlak bij andere vereni-
gingen, die vervolgens weer bij onze 
feestjes komen, aldus de hoogheden. 
Een prachtig voorbeeld van een win-
win situatie, waarbij iedereen blij is. 
Verder is het plan om veel met de Al-

berger Bökke samen op te pad te gaan. 
Het is toch gaaf wanneer er een grote 
groep uit Albergen gelijktijdig ergens 
binnenkomt, dit geeft toch een mooi 
gezicht. Bart en Coen zijn dan ook van 
plan om de agenda’s eens goed naast 
die van Prins René en Sik Johan te leg-
gen. 

Een huppelend prinsesje
Alles onder controle dus, althans zo 
lijkt het. Iets waar de heren geen in-
vloed op hebben is de hofauto. Volgens 
de traditie binnen de Bokk’n Hörnkes 
wordt deze geregeld door de kamera-
den van de Hoogheden. Iets waar bei-
de vriendengroepen van de heren wel 
voor open staan. 
Dat de kameraden van Bart hier ook 
nog het een en ander tegenover stelden 
kwam voor hem als een verassing. De 
altijd gezellige vrijgezellengroep was 
namelijk van plan hier zelf ook een 
leuke avond aan over te houden. Een 
hofauto regelen zonder tegenprestatie 
is natuurlijk veel te gemakkelijk ge-
dacht. Onder het mom van een feestje 
voor onze Prins werd hij naar Morshuis 
gelokt. Aldaar kwam het hoge woord er 
uit: “aj ’n hofauto wilt, muj dr ook wat 
veur doen”. Bart kreeg het papier met 
de opdrachten en regels in zijn hand en 
toen kon de avond beginnen. De daad 
werd bij het woord gevoegd, de taxi 
richting Enschede stond klaar en Bart 
werd in een prinsessenpakje gehesen 
waarin hij de hele avond vrolijk moest 
rondhuppelen. Vrolijk zijn is voor Bart 
nog niet zo’n probleem, rondhuppelen 
is een ander verhaal. De vrijgezell’n 
waren echter nog lang niet tevreden. Er 
moesten die avond door het prinsesje 
ook een aantal bijzondere opdrachten 
worden uitgevoerd. Verplicht plassen 



op het vrouwen toilet, WC selfies met 
minimaal vier verschillende vrouwen, 
schreeuwen dat hij een grote prinspik 
heeft voor elk nieuw biertje en zin-
gen voor een vol café bleken de minst  
uitdagende opdrachten. Moe maar  
voldaan sliep het prinsesje die avond 
dan ook als Doornroosje. 

Inderdaad: ’’goed gesmeerd (s)lup aait 
better’’. Een betere slogan hadden we 
de hoogheden dus niet kunnen toe-
dichten. Dit belooft echter nog wel wat 
voor de feestjes waarbij na de tijd tra-
ditioneel wordt eieren gebakken. Vol-
gens zijn kameraden is hij uiteindelijk 
geslaagd met een ruime voldoende, iets 
wat natuurlijk ook weer hoge verwach-
tingen schept ten aanzien van de hof-
auto. Het lijkt wel of de hofauto’s elk 
jaar specialer en mooier worden. Hier 
zullen de vrijgezell’n vast niet anders 
over denken. Een groep met de beno-
digde expertise en tijd om van de hof-
auto een waar succes te maken.   
Na een kleine 6 uurtjes aan de keu-

kentafel en vele biertjes en sigaretten 
later bij de familie Klaasen durven wij 
de conclusie te trekken dat de Bok-
k’n Hörnkes wederom een geweldige 
Prins, Sik en Hofdame hebben weten te 
strikken. Een koppel met de nodige er-
varing binnen het carnaval. De overige 

leden van de Bokk’n Hörnkes hebben 
weer een ware uitdaging voor de kie-
zen om deze hoogheden te volgen.   

Heren en dame succes! 

Goed koppel 
Bokk’n Hörnkes
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In polonaise naar
Kachelhuis Keemers

Hoofdstraat 18
7625 PD Zenderen
Tel.: (074) 267 25 55
www.kachelhuis.nl
info@kachelhuis.nl

Dealer van alle gerenommeerde merken!

Plesmanweg 14
Postbus 358
7600 AJ Almelo

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

www.jterhorst.nl

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

zoals kozijnen voor derden

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

KOMO gecertificeerd.



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

De techniek. De oplossing
Bij ons koopt u niet alleen techniek, 
maar koopt u vooral een oplossing met 
toegevoegde waarde. Bijvoorbeeld een 
betere bereikbaarheid, een snellere 
verbinding, of een veiliger pand. 
Techniek vertaald naar oplossing. 
Simpel toch? 

Communicatie
IP oplossingen
Telecom
Netwerken
Narrowcasting  

Beveiliging
Inbraak
Brand
Toegang
Camera-observatie

De techniek. De oplossing www.loohuis.nl

Ootmarsumseweg 173 - Albergen - 0546-441968
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Wij nemen de tijd voor  
uw gezondheid! 



Stipt om acht uur schoof ik bij het gezelschap aan. Over goede 
voortekenen gesproken, met één omstandigheid was geen 
rekening gehouden: de dames wilden ‘Goede Tijden, Slechte 
Tijden’ natuurlijk niet missen. Het eerste half uur mocht er 
dan ook geen woord gesproken worden, waardoor het inter-
view tot half negen werd uitgesteld. Ludo wordt gechanteerd, 
Nina heeft “nee” te horen gekregen op haar huwelijksaan-
zoek en Anton is compleet van het padje; ik ben weer hele-
maal op de hoogte van de ontwikkelingen in Meerdijk. Een 
mooi dorp moet het zijn, echter ontbreekt het in Meerdijk 
aan een ding: carnaval! 
En dat is natuurlijk de reden voor dit interview. De hofhou-
ding van de Bokk’n Hörnkes van het afgelopen jaar moest 
uitgebreid ondervraagd worden over de goede tijden die zij 

meegemaakt hebben tijdens het carnaval. Nee, in tegenstel-
ling tot die bekende soap op RTL 4  waren er voor deze hof-
houding geen slechte tijden in het afgelopen carnavalsjaar.   
“Donders mooi”.
Wanneer gevraagd wordt naar hoe ze het afgelopen jaar 
hebben ervaren, blijkt meteen dat het een eensgezind gezel-
schap is. Termen als “supergaaf”, “heftig” en “donders mooi”  
vliegen meteen over tafel. Het blijkt dus een zeer mooie en 
gezellige tijd te zijn. Vanaf de opkomst van Jeugdprins Bart 
lll en zijn gevolg waren bijna alle weekenden vol gepland. Na 
het ‘Bok verbranden’ gaven ze alle vier dan ook aan in het 
welbekende zwarte gat te zijn gevallen. Afkickverschijnselen 
waren er zeker. “En niet alleen op woensdag”, geeft Christi-
aan aan. Dat dit ook met het grote aantal geconsumeerde al-

De knip leeg, 
een mooie ervaring rijker
Goede Tijden voor de hofhouding van J.V.C. de Bokk’n Hörnkes! 

Waar schrijvers van het Bokk’nblad zeer regelmatig herfstig weer en harde wind moeten trotseren om op de 
plaats van een interview te komen, waren de weersomstandigheden op een donderdagavond in oktober uitste-
kend. En de voortekenen voor een goed interview waren aanwezig. Op de fiets werd koers gezet richting ‘t Geziet, 
om daar oud Jeugdprins Bart lll, zijn Sik Christiaan en de hofdames Carine en Angelien het vuur aan de schenen 
te leggen!
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coholhoudende drankjes te maken heeft, mag duidelijk zijn. 
Over drank gesproken: de hofauto, die door de kameraden 
van Bart en Christiaan werd aangeboden, stond geheel in het 
teken van bier. De Volvo, een oude auto van Christiaan, was 
volledig bekleed met tienduizenden bierdopjes. “De mooi-
ste hofauto ooit”, geven beide heren aan. Waarom voor het 
thema ‘bier’ is gekozen, bestaat een korte en bondige ver-
klaring: Bart, alias Prins Pils, is niet vies van een biertje. Maar 
ook Christiaan kan er wat van en wordt dan ook regelma-
tig ‘bierkabouter’ genoemd. Dat deze bijnaam ook met zijn 
lengte te maken heeft, zal geen verdere uitleg behoeven.  
Op de vraag wat ze het mooiste feest vonden tijdens het 
carnaval, zijn ze het allemaal ook weer heel snel eens. Dat 
was toch echt wel de eigen opkomst. De spanning werd op-
gebouwd tot elf minuten over elf, waarna de beide heren 
en dames ineens op het podium stonden. Normaal gespro-
ken gaat Christiaan de vrijdag van de opkomst altijd naar de 
Koale Kermis, wat nu uiteraard niet mogelijk was. Om zich af 
te melden bij kameraad Dennis Bake, gaf Christiaan dan ook 
maar aan dat hij moest overwerken op vrijdagavond. Geheel 
geloofwaardig was deze smoes niet… De vermoedens dat 
Christiaan wel eens Sik zou kunnen worden werden dan ook 
steeds sterker.  

“SOrry, SOrry, SOrry”
Vanzelfsprekend was de eigen opkomst niet het enige mooie 
feest tijdens het carnaval. In een korte periode werd van 
feest naar feest gegaan. Verschillende Prinsopkomsten, gala 
avonden, carnavalsoptochten en overige feesten zijn uitbun-
dig gevierd. De opkomst van de Draejpiepers in Zenderen 
was vooral voor Angelien en Christiaan erg speciaal. Want 
wie kwam daar toch ineens uit de kist….het was Angelien! 
Hoewel Christiaan eerst dacht dat het een vriendin van An-
gelien was, bleek ze het toch echt zelf te zijn. Hij was dan ook 
stomverbaasd, en de, (niet geheel gemeende) woorden die 
hij tijdens het feliciteren sprak waren dan ook helder: “Vies 
vuil kreng”. Het antwoord van Angelien was al even duidelijk: 
“Sorry, sorry, sorry”. 
Bovenstaande woordenwisseling verdient toch enige uitleg. 
Angelien was al gevraagd om Jonkvrouw in Zenderen te wor-
den, voordat Christiaan door Bart gevraagd werd om zijn Sik 
te zijn. Om het uitlekken van de identiteit van de Jonkvrouw 
in Zenderen zoveel mogelijk te voorkomen, werd zelfs Chris-
tiaan niks verteld. Echter gaf dat wel een probleem: van te-
voren moest Angelien toch wel aangeven dat ze niet overal 
bij kon zijn. Om deze afwezigheid te verklaren, gaf ze aan 
dat ze een belangrijke taak had als hofchauffeur in Zenderen. 
Teleurgesteld als Christiaan was, heeft dit zelfs tot een kleine 
ruzie geleid. Is er dan toch sprake van slechte tijden? Nee! 
Vergevingsgezind als Christiaan is, hebben ze het snel bijge-
legd en hebben ze allebei van het carnavalsjaar genoten.

Dat Angelien ervaring heeft als hofchauffeur, en ook het feit 
dat ze niet drinkt, had ook zo zijn voordelen. Samen met de 
hofhouding van de Alberger Bökke werd er flink feest ge-
vierd in Langeveen. Prins Jeroen en Sik Robin waren in de 
volle overtuiging dat hun hofchauffeur ze weer naar huis 
zou brengen. Echter was Bob, zwager van Jeroen, geen BOB 
meer. Angelien bleek de redder in nood en ze heeft iedereen 
dan ook veilig thuis gebracht.    

Dat het ook vermoeiend kan zijn om Prins, Sik of Hofdame 
te zijn zal niemand verbazen. Ieder jaar gaan alle hofhoudin-
gen van de gemeente Tubbergen gezamenlijk op de foto. Een 
gelegenheid waarbij je toch wel enigszins fris wil zijn. Echter 
wordt dat lastig wanneer de avond ervoor de boog wordt ge-
bouwd bij Bart. Tegen een uurtje of vier ‘s nachts vonden de 
beide heren en dames het dan ook mooi geweest en de nog 
volle pijpjes bier werden van tafel gehaald. “Jullie kunnen 
hem er uit drinken en dan is het mooi geweest”, zeiden zo-
wel Bart als Christiaan. De Raad van Elf van de Bokk’n Hörn-
kes is echter op dergelijke taferelen voorbereid; ze hadden 
zelf een kratje bier uit de schuur gehaald, die ze vervolgens 
achter de deur hadden verstopt. Voor Bart en Christiaan was 
het een raadsel hoe ze toch elke keer aan dat nieuwe bier 
kwamen, terwijl het later en later werd.

OntBiJtSErviCE 
Ach ja, ‘s morgens niet geheel fit zijn, daar begon het carna-
valsseizoen voor Bart en Carine eigenlijk mee. Na een ver-
jaardag van een niet nader genoemde persoon, had Bart de 
volgende morgen een speciale ontbijtservice in huis. Bart 
werd wakker van enkele geluiden en is beneden gaan kijken 
wat er toch aan de hand was. Remy en Gerard zaten in de 
keuken en hadden een uitgebreid ontbijt klaargemaakt. Dat 
zowel Bart als Carine nog totaal geen zin hadden in eten, wat 
een direct gevolg was van de voorgaande avond, hebben ze 
maar even voor zich gehouden. 

Op Rosenmontag naar het carnaval in Duitsland is ze erg goed 
bevallen. In de bus werd koers gezet richting onze Oosterbu-
ren. Hoewel ze alle vier niet geheel fit in de bus zaten, barstte 
het feest toch al snel weer los. Logisch ook, want ‘met Bekke 
en Keemers beleef ie altied wat’, aldus Christiaan. Bart geeft 
aan dat ze echt gemazzeld hebben met de hoogheden van 
de Alberger Bökke en dat ze er samen een gigantisch feest 
van hebben gemaakt. Om nog meer als een eenheid over 
te komen, en stiekem natuurlijk ook wel omdat ze jaloers 
waren op de grote veren van Jeroen en Robin, werd gedu-
rende het carnavalsseizoen koers gezet richting het Duitse 
Stadtlohn, om net als hun ambtgenoten grote pauwenveren 
aan te schaffen. Uit zeer betrouwbare bron, ene J. B. uit A., 
hadden ze vernomen dat de winkel voor carnavalsspullen de 
gehele zaterdag wel open was, waardoor er uiteraard eerst 
even flink werd uitgeslapen. Als lid van de hofhouding moet 
je natuurlijk ook wel even je rust pakken. Na de middag was 
de bestemming bereikt, echter stond het viertal voor een 
dichte deur. Iedere zaterdag bleek de winkel om één uur te 
sluiten. Na herhaaldelijk aanbellen werd gelukkig nog open 
gedaan, waardoor de reis naar het voormalige Pruisen niet 
voor niks was geweest. In hun vernieuwde outfit konden ze 
er dan ook weer flink tegenaan.  

Ze hebben het geweldig gevierd! De knip leeg, en een hele 
mooie ervaring rijker. Alle vier vonden ze het een geweldig 
jaar. En uiteraard wensen zij hun opvolgers heel veel plezier 
en succes. Tot volgend jaar! 
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Grotestraat 60 • Tubbergen • T 0546 622 775  
www.oaleroadhoes.nl

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! 

Bij de burgemeester aan tafel...Bij de burgemeester aan tafel...

tegelzetbedrijf
Rietmeijer & voss

Schade aan polyester,
silo of paardetrailer?

voor prijsopgave en reaparatie.

DE POLYESTER SPECIALIST
Albergen

06-39563374
info@depolyesterspecialist.nl

www.depolyesterspecialist.nl

Azelosestraat 62
7621 BB  Borne
074 - 349 03 02



Pedicure  salon
Ellen Harink

- reumatische voet
- diabetische voet

+

tel: 06 251 261 45
Steenkampsweg 12a

7665 RA Albergen
ellenharink@outlook.com

www.pedicuresalonellen.nl

- AED en reanimatie
- EHBO
- BHV
- VCA
- Interntransport
- Nascholing chauffeurs
- Bedrijfs VCA
- RI & E

Huub & Nely Brand

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

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

Albergen



Een idee dat uitgroeide tot 
een echte carnavalsvereniging
“We zijn begonnen met de Sjikke Bökke in het carnavalsjaar 
2008-2009 met als residentie café Miets. Het idee was om een 
carnavalswagen te maken met een clubje van 15 man en mee 
te doen met de optochten. Dit moest een srv-wagen worden 
waar we met zijn allen op konden staan,” vertelt Christiaan 
Brama. De daaropvolgende jaren is er flink geïnvesteerd. De 
srv-wagen werd vervangen door een echte praalwagen, huis-
kamerspeakers werden grote professionele muziekinstallaties 
en er moest steeds meer kleding gekocht en gemaakt wor-
den voor de loopgroep. Een loopgroep die het afgelopen jaar 
meer dan 100 personen telde.

Een gezonde vereniging
De vereniging bestaat nu uit 50 vaste leden, waarvan 35 kern-
groepleden en 15 sub-groepleden,” vertelt Tom Wolters trots 
als ik vraag hoe de vereniging ervoor staat. Tom Wolters die 
dit jaar Dennis Bake heeft opgevolgd als penningmeester van 
de Sjikke Bökke vertelt verder dat het momenteel een financi-
eel stabiele en gezonde vereniging is. 
“Door middel van de vele sponsoren en een maandelijkse bij-
drage van de leden kunnen we elk jaar een nieuwe en mooi-
ere wagen bouwen. De wagens worden steeds groter en 
professioneler met meer bewegende delen die aangestuurd 
worden door prijzige apparatuur. De Sjikke Bökke is dus altijd 
op zoek naar extra sponsoren die een bijdrage kunnen en wil-
len leveren.” 



Toekomstplannen?
“Een loopgroep van 150 man!” wordt door het café geroe-
pen. De Sjikke Bökke, begonnen met 15 man en nu al een 
loopgroep van 100 man, wil nog steeds groeien. Zo zijn ze 
ook op zoek naar een eigen bouwhal. Nu wordt de wagen 
nog gebouwd bij Poppink in Albergen, waar ze elk jaar weer 
terecht kunnen. Ook willen ze graag elk jaar meerdere fees-
ten organiseren voor alle leden. Deze plannen zijn al volop in 
voorbereiding en dat worden weer echte ‘Sjikke Bökke fees-
ten’! 

De Sjikke Bökke wenst iedereen een mooie optocht en hoopt 
dit jaar ook weer veel prijzen te pakken met hun wagen! 
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Een nieuw recordjaar is aangebroken! De Volks-
feesten Albergen die traditiegetrouw elk jaar tij-
dens het pinksterweekend worden gehouden, 
zullen dit jaar ook het decor vormen voor de re-
cordpoging. Record Commissie Albergen zal voor 
de vijfde keer op rij proberen een wereldrecord te 
verbreken. Om het succes van de vorige records 
te evenaren is een groep jongeren weer enthou-
siast aan de slag gegaan met nieuwe ideeën. De 
uitdaging wordt natuurlijk weer aangegaan en de 
voorbereidingen zijn in volle gang. 
Record Commissie Albergen bouwt……..een re-
cord!

Een nieuw recordjaar is aangebroken! De Volks-
feesten Albergen die traditiegetrouw elk jaar tij-
dens het pinksterweekend worden gehouden, 
zullen dit jaar ook het decor vormen voor de re-
cordpoging. Record Commissie Albergen zal voor 
de vijfde keer op rij proberen een wereldrecord te 
verbreken. Om het succes van de vorige records 
te evenaren is een groep jongeren weer enthou-
siast aan de slag gegaan met nieuwe ideeën. De 
uitdaging wordt natuurlijk weer aangegaan en de 
voorbereidingen zijn in volle gang. 

bouwt…
een record!
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Glow in the dark.
Tijdens het pinksterweekend zal het grootste glow in the dark ob-
ject gebouwd worden. Het object zal een oppervlakte krijgen van 
ruim 200 m2. Het huidige record staat op 164.6 m² en is in handen 
van Eindhoven. 

Tijdens het pinksterweekend zal er, samen met jullie, twee dagen 
hard gewerkt worden om het record te verbreken. De onthulling 
van het object zal gaan plaats vinden op 25 mei (tweede pinkster-
dag). Reken er maar op dat dit een zeer spectaculaire afsluiting 
van het Volksfeestenweekend wordt!
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Vrijwilligers.
Om dit record mogelijk te maken heeft Record Commissie 
Albergen vele handen nodig en alle vrijwilligers zijn dan ook 
meer dan welkom. Binnenkort wordt via de website en de 
Facebookpagina van de Record Commissie Albergen de mo-
gelijkheid geboden aan vrijwilligers om zich op te geven om 
ons te helpen. Samen met jullie wordt dit record gemaakt!

Benieuwd naar het thema van het record? Wil jij je opgeven 
als vrijwilliger? Volg Record Commissie Albergen in de voor-
bereidingen naar het record en blijf op de hoogte van alle 
nieuwtjes via www.wereldrecordalbergen.nl en www.face-
book.com/wereldrecordalbergen. 


