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Van de voorzitter:
Beste Carnavalsvierders,
Hebben we een “fantastisch” Carnavalsjaar gehad? De vraag stellen is hem
beantwoorden. Want het was een “fantastisch” (stopwoord van prins René)
jaar. Het enthousiasme van onze glitter en glamour Hofhouding kende geen
grenzen. Ik hoorde dat op sommige momenten het licht gedimd moest worden omdat anders de toeschouwers verblind dreigden te raken door dit schitterende viertal. Ze hebben het “fantastisch” gedaan. Prins René, Sik Johan, en
de Hofdames Martine en Ellis bedankt voor jullie inzet.
Op een drukbezochte avond in onze Residentie “De Vette Bok” werd de oude
Hofhouding net zo makkelijk weer ingewisseld voor de nieuwe. Meerdere
namen circuleerden de laatste weken door het dorp als kanshebbers voor de
nieuwe Hofhouding. Maar we hebben maar één nieuwe Prins en dat is dit jaar
Prins Jan III. Hij wordt in zijn zware taak ondersteund door zijn Sik Rudi en
de beide Hofdames Ellen en Claudia. Proficiat. Als ik de lijfspreuk zie, staan
ons allemaal nog een paar lange avonden te wachten. Dit viertal is duidelijk
op hun taak berekend. Ik wens jullie heel veel plezier en succes het komende
Carnavalsjaar.
Bij de jeugd zijn Prins Bart, Sik Coen en Hofdame Sharon afgelost (hartelijk
dank!!) door Prins Kevin, Sik Jurian en Hofdame Marieke Bos. Ik wens de
nieuwe Hofhouding heel veel lol het komende regeringsjaar.

Het afgelopen jaar stond voor een aanzienlijk deel ook in het teken van bezuinigen. Het in de jaarvergadering afgesproken beleid heeft zijn vruchten
afgeworpen en heeft geresulteerd in een positieve balans en we zullen dan
ook zeker proberen op de ingeslagen weg door te gaan. En dat gaan we doen
met een nieuwe penningmeester. Frank Oude Breuil heeft na maar liefst acht
lange jaren als penningmeester van onze vereniging het stokje overgedragen
aan Bernadette Haarhuis. Frank heeft zich voor meer dan 100 % ingezet en
laat de financiën met een gerust hart over aan Bernadette. Frank, namens ons
allemaal: bedankt voor je inzet en gezelligheid. En Bernadette: succes en veel
plezier met je nieuwe taak.
Het organiseren van allerlei dingen, zoals Gala’s en in verband daarmee het podium opbouwen en afbreken, versieren, opening van de Residentie, het houden van de Eerste Grote Twentse Carnavalsoptocht vergt veel tijd van heel veel
vrijwilligers. Al die dingen kunnen niet gehouden worden zonder hun inzet.
Heel erg bedankt en applaus voor jezelf. We hopen ook in de komende jaren
op jullie te kunnen rekenen.
Het zal een kort Carnavalsjaar worden, maar het zal er zeker niet minder mooi
om zijn. Ik wens jullie allemaal heel veel plezier het komende jaar.
Alaaf,
Sjef Hagel (voorzitter).
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Veelzijdig Albergen
Het is weer gedaan, de redactie slaakt een zucht van opluchting en
legt de pen neer. De strijd is weer geleverd en we durven te zeggen:
het resultaat mag er zijn. Met trots presenteren we u uw jaarlijkse Carnavalsmagazine: het Bokk’nblad 2016.
Ook dit magazine begon met een flinke brainstorm aan de keukentafel
van een redactielid. Een heleboel ideeën op tafel, de één misschien
iets te gek, de ander wel uitvoerbaar. Vervolgens stappen de schrijvers op hun fiets. Want ja, het schrijven van deze artikelen gaat vaak
gepaard met heel wat gezelligheid en een alcoholische versnapering
hier en daar. De verhalen komen tot stand, Frank V. zorgt voor de
mooie plaatjes en het geheel wordt opgemaakt door de vormgever.
En de uitkomst daarvan ligt nu voor u. Wat is het ook dit jaar weer
met veel plezier gemaakt. En, we hopen natuurlijk dat u er net zoveel
plezier aan beleeft.
In deze editie natuurlijk weer de bekende thema’s: even kennismaken
met de Prins en de Jeugdprins (en hun gevolg), de ex-Prinsen, Borrelproat en ga zo maar door.

BB 3

Maar er is natuurlijk meer. Want graag laten we aan u zien hoe veelzijdig Albergen is. Van haakclubjes tot een heus popkoor, van een Albergenaar met Afrikaanse roots tot fanatieke Vierdaagse-lopers: we hebben het allemaal. En wat laten we graag zien dat we trots zijn op deze
veelzijdigheid in ons dorp. Carnaval is immers een feest dat mensen
samenbrengt. Waar niet wordt gekeken naar oud of jong, dik of dun,
allochtoon of autochtoon. Nee, het samen feesten is de hoofdzaak. Er
is immers al genoeg ellende in de wereld.
Als redactie hopen wij natuurlijk dat we ook dit jaar weer aan de
verwachtingen voldoen. Daar gaan we van uit, wij hebben er in ieder
geval van genoten dit magazine voor u te mogen maken. En natuurlijk
alle adverteerders bedankt, ook jullie hebben het Bokk’nblad dit jaar
weer mogelijk gemaakt!
Alaaf, alaaf, alaaf,
Een geweldig Carnaval gewenst!
De redactie van het Bokk’nblad
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Carnaval 2016
Ten tijde van het schrijven van dit stuk is de wintertijd
net ingegaan. Het is ’s avonds beduidend eerder
donker dus begin je aan Carnaval te denken.
Dat geldt niet voor de besturen, prinsengardes,
wagenbouwers, loopgroepen enz. Die zijn al een
paar maanden eerder van start gegaan. Het doel
is altijd NOG mooier, NOG leuker, NOG meer
publiek. Het lijkt daarom steeds moeilijker om het
jaar daarvoor te overtreffen. In een groot aantal
gevallen lukt dat, soms niet. Opeens staat er weer
een supertalent op of krijgt iemand een fantastisch
idee. Het belangrijkste met Carnaval is natuurlijk dat
het een feest is voor de hele gemeenschap. Of dat
nu is tijdens de gala-avonden, de bezoekjes van de
prins en zijn gevolg, de optochten, iedereen krijgt de
kans om er op de een of andere manier bij betrokken
te raken. Daar gaat het met Carnaval om!
Ik hoop dat u allen op de één of ander manier kunt
genieten van dit prachtige feest, als toeschouwer, als
deelnemer, als organisator of als één van de velen
die tijdens dit festijn in het zonnetje wordt gezet of
nét even iets meer aandacht krijgt.
Ik wens u een supermooi Carnaval 2016 toe!
Alaaf!
Mervyn Stegers
Burgemeester Tubbergen.

Een driewerf

Alaaf, Alaaf, Alaaf!!
Mervyn Stegers
Burgemeester gemeente Tubbergen
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WIJ ONTWIKKELEN WEBSITES EN APPLICATIES.

Brandcube wenst iedereen een prettig carnavalsjaar!
Namens Job, Tom, Jurriën, Stan, Rick, Mans, Thomas en Remi.
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De Veenpluis 4, 7665 EC Albergen
06 23299906 • info@accenz.nl • www.accenz.nl

0546 - 491297

*Geheel vernieuwde zaal voor bruiloften & partijen

* Echte Twentse pannenkoeken
* A la carte restaurant
* Koude & warme buffetten
* Koffietafels
* Salades, hapjes enz. uit eigen keuken

* Recepties
* Party service & catering
* Vergadering & trainingen
* Bus gezelschappen
* Ruime parkeerplaats

Vraag vrijblijvend inlichtingen of.…..
kom even langs.
Familie Frielink

24-uurs dienst 06 21108115

ProclamatiE

Ik, Prins Jan de 3e, Hoogheid van de Alberger Bökke in het joar 2015-2016, zön van Jan en Riek van Timmersboer.
Geboor'n en getoog'n an de Weiteman, ex zandhaas, leefhebber van motorsport, tegenwoardig fanatiek
mountainbikebezitter en materiaal'nkearl biej De Tukkers. Trouwt met mien Ellen, geboor'n en getoog’n Albergse,
dochter van Henk en Riky Rikhof, trotse va van Nina en Sil.

Samen met mien Sik Rudi, zön van Schuurink Harrie en Truus van 't Oale Kott. Geboor'n en getoog'n an ‘n Postweg in
Soasel. Materiaalnkearl en actief voetballer van het 8e biej de Tukkers. Trouwt met zien Claudia, geboor'n en getoog'n
Albergse, dochter van Henk Harink en Koekoeks Annie. Trotse va van Silke, Siem, Bram en Jip en beschermheer van
de Daansmarietjes.
Kunnigt oons an met een dreewerf alaaf!
Alaaf, alaaf, alaaf.

Ten eerste:

Dat wiej trots bint hier te stoan as Prins, Sik en Hofdames veur het regeringsjoar 2015-2016, 46 joar noa de eerste
Prins van Albearg, Henk Harink, va van oonze Hofdame Claudia.

Ten tweede:

Dat wiej as materialenkearls van De Tukkers disse taak net zo good mögt doon as oonze veurganger Bennie Paus.

Ten derde:

Daw bliej bint dat het MFA gebouw noe kloar is en dat Jong Nederland en de andere gebroekers der völ plezeer an
mögt beleaven.

Ten vierde:

Dat het rechtervoort meer tied kost um ‘n evenmentenvergunning an te vroagen, dan dat het evenement vaak doert.

Ten Viefde:

Da’j met Carnaval better ne beroerdn morn könt hemm'n as ne slechtn oavend.

Ten zesde:

Daw te hoop met de Road van Elf, de Jeugdprins en zien gevolg ne geweldigen mooi'n Carnaval mögt beleaven.

Ten zevende:

Dat de anleg van glasvezel in het boetngebied mer net zo snel mag goan as de snelheid van internet mét glasvezel.

Ten achtste:

Dat Houtdorp ok in de toekomst genog vriejwilligers mag hoal'n.

Ten negende:.

Ai niks wilt missen en alles wilt metmaak'n, möj nich te snel ofhaak'n.

Ten tiende:

Dat oonze familie en kammerö noe zeker ne goei'n reden hebt um met te loop'n in de mooie Albaerger optocht.

Ten elfde:

Dat wiej veur oons goeie doel " Vakantiespelen Albergen" better bekeand as Houtdorp, een mooi bedrag mögt
ophaal'n, woarmet ze good könt beginn'n an de kommende 25 joar an de andere kaant van de Ootmarsumsestroat, in
het MFA gebouw, met völ keender en good gereedschap.
Dit allns wilt wiej ofsloetn met oonze liefsprök veur het regeringsjoar 2015-2016:
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Sik Ru d i

H o f d a m es
Ellen en Cla u d i a

Nu chterhei d e n
d r e uge’ hum o r

Gespierde spijker als Prins
Prins Jan, Sik Rudi en Hofdames Ellen en Claudia:
Goede vooruitzichten voor het Carnaval

Nog net voordat Abraham zich in je voortuin vertoont Prins worden van de Alberger Bökke. Kunnen de eerste vijf decennia van
een mensenleven op een meer triomfantelijker wijze worden afgesloten? Niet of nauwelijks. Jan Harink kan er inmiddels over
meepraten. Als opperbok van de Alberger Carnavals-kudde zal de
49-jarige gedurende het aanstaande zottenfeest de meute op herderlijke wijze door het feestgedruis leiden. Bijgestaan door Sik
Rudi en de beide charmante Hofdames Ellen en Claudia. Er kan
nauwelijks iets misgaan. Als er maar geen hond in de buurt komt,
tenminste!

U kent ze wel: die foto’s van gebeurtenissen of verschijningen die
het menselijk oog volledig ontgaan. Meestal zijn het dan UFO’s,
geesten of ander gespuis die onverklaarbaar op de gevoelige chip
worden vastgelegd. Bij de glorieuze entree van Prins Jan in vol
ornaat in de woonkamer van de familie Huub Brand waren uiteraard de camera’s in de aanslag. Zo ook die van hof-fotograaf Frank
V. Het flitste dat het een lieve lust was. Nadat het feestgedruis was
bedaard bleek op één foto iets bijzonders te zijn gebeurd, dat niemand was opgevallen: Prins Jan staat triomfantelijk in de deuropening en aan zijn gehandschoende arm hangt….een levensgrote
hond die hem vol in de hand hapt! Een raadsel want niemand heeft
dit echt zien gebeuren. “Ik ook niet”, zegt de Prins op de maandag
na zijn opkomst: “Kijk maar, ook geen wondjes.”
Vreemd, want de hond is qua formaat nauwelijks over het hoofd
te zien. Het is in elk geval een bijzondere eerste daad van de kersverse Prins, die zijn regeerperiode daarmee geheimzinnig maar in
stijl is begonnen.

Aan de keukentafel, thuis bij Rudi en Claudia Scheurink, wordt het
voorval nog eens besproken. En alle andere hoogtepunten van die
legendarische zaterdagavond. Want de opkomst is niet niks. Het
is de apotheose van maandenlange voorbereiding, van stilzwijgen
en geheimzinnige expedities naar kledingwinkels en lange vergaderingen over Carnavaleske zaken als de spreuk van het jaar en
elf stellingen om de Alberger Bökke in het gareel te houden en te
motiveren.

Geroepen tot het allerhoogste
Over wie hebben we het dan? Natuurlijk over Prins Jan Harink en
zijn Hofdame Ellen. Jan is in het dagelijks leven druk in de weer
met het ontwerpen van ingenieuze pijpleidingnetwerken. Voor waterleidingbedrijven bijvoorbeeld. Ellen zorgt ook voor een duit in
het laadje en knipt en freest als pedicure het voetenwerk weer in
orde. “Pedicure ++, dat moet erbij, want je mag dan ook mensen
diabetes of reuma behandelen”, aldus Ellen. Het gezin, dat net iets
voorbij ’t Klooster richting Fleringen is gehuisvest, heeft twee kinderen: Nina van 13 en Sil van 11.
Een eindje terug richting Albergen, maar in ’t Klooster, wonen
Rudi en Claudia Scheurink. Rudi regelt de logistiek bij Rational
in Almelo.

‘Z e h oa ld o e
in de g a a t ’ n’

Het bedrijf verkoopt en onderhoudt steamers; geen grootkeuken
of horecabedrijf kan nog zonder dus Rudi heeft verantwoordelijk
werk. Claudia werkt in het ziekenhuis in Hardenberg als urologisch
verpleegkundige. Tweeling Jip en Bram van 9, Siem van 13 en Silke
van 15 maken het gezin compleet.
Tot zover de burgerlijke stand. Terug naar deze zomer: ergens in juli
van het jaar 2015 werd er bij de Harinkjes op de achterdeur geklopt.
Nina roept vanuit de keuken: er staat iemand bij de achterdeur. Als
dit in Albergen een lid van de Bende van Vier is, betekent het dat
je geroepen wordt tot het allerhoogste. “Tja”, zegt Ellen, “ik had
natuurlijk ook wel het gevoel waar het om ging. Wat moet Wim
Potijk anders bij de achterdeur. Hij wordt gevraagd, schoot het door
me heen. Prins. Ik dacht nog: Sik zou makkelijker zijn geweest.”
Enfin, er mocht een nachtje over worden geslapen. Vreemd genoeg
had Jan al een voorgevoel gehad: Bij een feestje van de noabers,
Robert en Bernadette Haarhuis waren 50. Ik zei tegen Rudi: ‘Ze
hoald oe in de gaat’n’. Rudi zegt: ’Joa, en oe ook…’
Ellen had eerder al vermoedens gehad: “Ja, bij het Sarah zetten.
Daar was ook iemand van de Bende van Vier en die vroeg van alles
over die ‘gespierde spijker’ van mij. Of hij geen Prins wilde worden.
Toen dacht ik al: er is wat gaande.”
ÉÉn verplichting?
Het vervolg is bekend: natuurlijk wordt er formeel een nachtje over
geslapen maar de beslissing is in het achterhoofd al lang genomen.
De keuze voor de Sik was trouwens niet lastig. Hoewel geen directe
noabers kennen de echtparen elkaar. “Toen Helmuth en Robert Prins
en Sik waren, hebben we met de noabers een Carnavalswagen gemaakt en hiermee met de optocht meegedaan, verder de jaarlijkse
nieuwjaarborrel en buurt BBQ bij één van de noabers en natuurlijk
het bezoek aan het gala. Bovendien zijn de beide heren van de materialencommissie van De Tukkers en dat is een zeer verantwoordelijke taak, zo beamen beiden. Waarbij overigens het werkwoord
‘delegeren’ relatief vaak valt…
Evengoed: Rudi moest Sik worden. Dat stond vast. En Rudi weet
ook waarom: “Omdat ik ook tegen Jan heb gezegd: als ik Prins
word, word jij Sik. Dus dat Jan mij als Sik heeft gekozen, tja, dat
was toch min of meer een verplichting…”
Het verzoek werd overigens gedaan na weer zo’n buitengewoon
zware vergadering van de materialencommissie. Waarschijnlijk
ging het over de kalk voor de krijtlijnen of andere kwesties van
grote importantie. Jan: “Het duurde lang want we hadden een moeilijk gesprek. Zeker een half uur… Toen we alleen waren kon ik hem
vragen.”
Vervolgens moest Rudi het weer met zijn ‘dames’ overleggen -de
drie jongemannen in het gezin werden kennelijk buiten de discussie
gelaten-, maar dat was ook niet meer dan een formaliteit.

Zelfpijniging in de blubber
Naast het feit dat beide heren veel energie steken in de materialencommissie is er nog een overeenkomst: de motorsport. We hebben
hier namelijk te maken met de spreekwoordelijke ‘Bertus op zien
Norton en Tinus op de BSA’ van Motorclub De Toerenteller waar
Jan lid van is. Jan was dol op crossen en enduro, een uitzonderlijke vorm van zelfpijniging in de blubber. Ook Ellen is er dol op:
“Ambulances, brancards; ik heb hem regelmatig van de crossbaan
moeten sjouwen. Alles wat er bij hem links aan botten zit heeft hij
gebroken.”
Rudi doet niet onder wat betreft zin rol als crashtest-dummy: ooit
vloog hij tijdens een plezant ritje vanuit de Hockenheim Ring riant
uit de bocht op een 1200 cc tweewieler. “Tja, ik had net het rijbewijs
en nog niet zo veel ervaring. De hele club had een afslag genomen,
maar dat had ik niet gezien want ik haalde op dat moment net een
vrachtwagen in. Toch geprobeerd die afslag te nemen, maar iets teveel snelheid…”

Het grote geheimhouden
We schetsen het proces van het bezoek van een lid van de Bende van
Vier tot en met het beval dat Rudi Sik wil worden hier uiteraard in
het kort. Iedere rechtgeaarde Alberger Bok weet dat in de tussentijd
tal van problemen moeten worden opgelost en sentimenten en emoties in goede banen dienen te worden geleid. De kinderen bijvoorbeeld en dat is allerminst een bijkomstigheid. De dames zijn het in
koor met elkaar eens dat je ze tekort doet als je weigert. “Als je het
niet doet, dat is toch heel verdrietig voor ze. Je onthoudt ze iets. Dat
blijkt ook wel want iedereen vindt het prachtig”, aldus Ellen. En, als
de kogel door de kerk is, begint dan het grote geheimhouden. Of,
zoals Claudia het kernachtig omschrijft: “Je bent constant smoesjes
aan het bedenken. Liegen tegen je kinderen, dat is bijna het ergste
wat er is toch? Alleen Silke, die is natuurlijk ouder, die had op het
laatste wel wat door.”
Zo kreeg Claudia de vraag van Silke of zo een nieuwe vriendin had,
zo vaak werd ze namelijk gezien met Ellen…
Maar, zo stellen de beide Hofdames in koor: “Het is ontzettend leuk
want jij weet iets wat anderen niet weten.”

A mb ul a nc es
e n b r a nc a r ds

Hond en
aa n d e l ijn
Ja, dat gold natuurlijk ook bij het Houtdorp waar Jan jaarlijks zijn
ziel en zaligheid in legt: “Het zoemde toen al rond, maar ik moest
natuurlijk in de plooi blijven. Het gonsde wel door het dorp.”
Zelfs de dochter van de Prins, Nina, kreeg tijdens een feestje in
Bruins te horen dat haar vader Prins zou worden…
Maar toch, die weken gaan snel voorbij, want er is veel te doen. Wat
te denken van de zoektocht door de Hofdames naar een passende
outfit, die eindigde in Arnhem. “Met goed resultaat trouwens.”, aldus Ellen. Voor Jan en Rudi ging de expeditie naar Frau Weyer in
Stadtlohn waar een oogverblindend brokaten tenue voor de Prins
werd besteld. Hetgeen ook grote indruk maakte bij de opkomst!
Is dit echt?
En ja, die opkomst. “Alles wat ze zeggen over die opkomst klopt.
Het is geweldig”, zegt Prins Jan: “Bij Huub, waar je door Bennie
wordt aangekondigd. Dat enthousiasme van hem. De Raad van Elf,
iedereen is enthousiast. Fantastisch.”
Sik Rudi is terughoudender: “Je gaat dan bij Morshuis door het papier. En dan zie je door de mist helemaal niks meer. Nou ja, we
hebben elkaar wel even geknepen. Is dit echt?”
Ellen en Claudia: “Ja, het was echt fantastisch.

Je hoort en leest over die tocht in die bolderkar. Als je daar dan zelf
in zit… Niet te beschrijven.”
En daarna, als het Narrenvolk al op één verdoofd oor ligt, gaat het
bij Prins Jan en Hofdame Ellen nog even door. Tot in de kleine uurtjes, want het eierbakken maakt een onmisbaar onderdeel uit van de
Elfde van de Elfde. Wat het kwartet zich herinnert? Dat er onverwacht veel koffie werd geconsumeerd en een van de kornuiten van
de Bokk’n Hörnkes presteerde het om letterlijk staand in slaap te
vallen. Daar kunnen we tenminste op bouwen de komende jaren! In
elk geval had hij nog even in de uren ervoor de lijfspreuk van Prins
Jan even gemist: “Wiej kiekt nig op ’n uur, met Carnaval goaw d’r
veur’.
Hoe dan ook: we kunnen constateren dat de Alberger Bökke dit jaar
een uitstekend koppel heeft om de schare in toom te houden. Een
club die zich inzet voor de Albergse samenleving. Een mengeling
van enthousiasme, nuchterheid en doortastendheid en liefde voor
het voetbal. Maar wat vooral opvalt is de heerlijke ‘dreuge’ en onderkoelde humor, die zich nu eenmaal slecht laat neerpennen. Maar
toch, fijn om te weten!
Alleen… honden aan de lijn…
Timmeren met die club
Het jaarlijkse houtdorp hoort net zo bij Albergen als Bassie bij Adriaan, Bert bij Ernie en Buurman bij Buurman. Het is ondenkbaar dat
een dergelijke hartverwarmende traditie verloren gaat. Niet dat ook
maar iemand in Albergen dat verwacht, maar toch: het kan wel een
steuntje in de rug gebruiken. Jan is 7 jaar commissielid en neemt
ieder jaar een week vrij voor dit grootste timmer- en knutselevenement van de regio!
Hij gaat daarnaast enkele zaterdagen samen met andere Houtdorpers
op pad voor aanvulling van de houtvoorraad via lokale aannemers.
Alles lijkt in orde met het houtdorp, maar schijn bedriegt: want de
regels worden strenger. En waar het houtvuur altijd een enorm feest
was, wordt ook dit aan banden gelegd. Dat betekent dat na al dat
getimmer het afvalhout op een duurzame wijze moet worden afgevoerd. Of anders gezegd: er worden meer kosten gemaakt voor het
afvoeren van het afvalhout.
De keuze voor het Houtdorp van Albergen als goede doel dit jaar
was min of meer vanzelfsprekend.
De opbrengst is vooral voor nieuw gereedschap. Dus wees gul en…
laat timmeren die club!

“ W i e k i e k t n ig
o p ’ n uur . . .

Thuis op kantoor
Huren, inrichten en beleven van werkplekken, kantoorkamers en kantoorruimte op maat.

www.skepp.nl

Het houtdorp in Albergen

Elk jaar weer
een geweldig feest

Het houtdorp, al 25 jaar een geweldig
feest voor alle basisschoolkinderen uit
Albergen. Het begon heel klein, maar
door de jaren heen is het uitgegroeid
tot een groots feest dat geen kind
meer wil missen!

Laagdrempelig,
samen, creatief
& plezier

Het houtdorp vindt ieder jaar tijdens de laatste week van de schoolvakantie plaats. Het is een fijn weerzien van vriendjes en vriendinnetjes. Voor
de commissieleden is het elk jaar weer prachtig om te zien dat de kinderen
op de woensdagmorgen komen, uitgerust met een grote hamer en een
lunchpakketje in de tas. Vooral de kleinste kinderen kijken zich de ogen
uit: wat gebeurt er toch allemaal? Het is dan ook een mooie uitdaging om
die kinderen allemaal op hun gemak te stellen, zodat ze de hele dag ook
bij ons blijven en om 15.00 uur met een lachend gezicht weer naar huis toe
gaan. Samenwerken en -spelen, plezier beleven en dat terwijl je creatief
bezig bent. Geen mobieltjes, spelcomputers of televisie’s maar spijkers,
hamers, kwasten en verf.

Van een leeg veld
naar een gezellig
huttendorp

Voor de commissie start het houtdorp een aantal dagen eerder dan voor
de kinderen. Het begint met een grote verhuizing van alle spullen en
materialen die op zolder klaar liggen om weer gebruikt te worden. Alle
spullen worden op hun plek gezet en in het lege veld worden hoekpalen
geslagen voor de hutten. In het midden van het terrein wordt ieder jaar
een project gebouwd dat passend is bij het thema, vaak met een heuse
glijbaan erin, waar de kinderen tussen het timmeren door heerlijk vanaf
kunnen glijden. Er worden borden geschilderd, behorend bij het thema,
slingers opgehangen, stof geknipt, lampjes gemonteerd en een knutseltent ingericht om het geheel gezellig aan te kleden.
Het basisprincipe van het houtdorp blijkt jaar in jaar uit geslaagd. Op dag
één hout verzamelen, zagen en timmeren en het liefst zoveel mogelijk
verdiepingen maken. Tussendoor wordt de knutseltent bezocht en wordt
er geknutseld in het thema, geschminkt of een mooie button gemaakt. Op
dag twee wordt de laatste hand aan de hutten gelegd en mag het geheel
naar eigen wens afgewerkt worden. Eerst met stof en na het eten van een
overheerlijk broodje knakworst, begint het prachtige schilderwerk. Dit
gebeurt met een zelf meegebrachte kwast of een verfroller, vaak zelfs die
van hun opa! De kinderen wachten altijd met smart op het moment dat
ze hun bakje verf mee mogen nemen naar hun hut, de één is zorgvuldig
met hier en daar een likje verf bezig en weer een ander gaat met lange
halen aan de slag, zodat de hut binnen de kortste keren onherkenbaar is
geworden en zijzelf ook, wát een feest!

Elk jaar is het geweldig om de trotse koppies van de kinderen te zien,
wanneer ze met gepaste trots hun werk van de afgelopen dagen aan het
bewonderen zijn. Dat is elk jaar weer een mooie uitdaging om voor elkaar
te krijgen. Naast deze vaste onderdelen van het houtdorp wordt er ieder
jaar zo goed mogelijk ingespeeld op het thema dat bedacht is. Dit is terug
te zien in het knutselen, de spelletjes die bedacht worden, maar ook de
activiteiten die georganiseerd worden tijdens de dagen.

Donderdagavond,
een bonte
feestavond

De donderdagavond is jaar in jaar uit prachtig! De kinderen die het leuk
vinden, mogen zelfs blijven slapen. Uitgerust met hun slaapspullen en
hun ouders, komen ze weer naar het houtdorp toe, dat intussen is omgebouwd tot een prachtig feestterrein, waar de kinderen en hun ouders zich
de hele avond kunnen vermaken en de hutten van hun kinderen kunnen
bewonderen. Afgelopen jaar was het feest natuurlijk nog groter, omdat
we het 25-jarig bestaan natuurlijk wel moesten vieren. Er was een speciaal optreden van de toneelvereniging, een kidsshow, en met als afsluiter
een geweldige licht/vuurshow. De mooist verklede kinderen kregen een
prijsje en er was een heuse cocktailbar en popcorn. De kleinste kinderen krijgen een mooie film te zien, en voor de schoolverlaters is er het
nachtspel. De groepen 5/6 en 7 worden nog getrakteerd op een prachtig
verhaal van Chris. Op de donderdagavond en vrijdagmorgen wordt er niet
meer aan de hutten gewerkt, maar dan zijn er allerlei activiteiten georganiseerd en worden er acts opgevoerd. Gezellig samen spelen, dansen,
lachen en plezier maken.

Vrijwilligers, helpers en sponsoren

De commissie van het houtdorp bestaat uit een groep vrijwilligers van
ongeveer 20 mensen. Handig en onhandig, doeners en denkers en, jong
en oud. De verschillen en daarom zoveel verschillende kwaliteiten zijn
juist zo waardevol binnen de commissie. Zodra het nieuwe jaar begint,
wordt de eerste vergadering gepland. Iedere twee weken zit de commissie
bij elkaar en daartussen is er een duidelijke taakverdeling. Hoe dichterbij het houtdorp komt, hoe enthousiaster eenieder begint te worden en
tijdens de dagen zelf is iedereen weer besmet met een soort “houtdorp
virus”.
Een commissie is noodzakelijk, maar zonder hulp van anderen zouden
we het nooit gered hebben. Het is ongelooflijk fantastisch om ieder jaar
weer zo’n grote groep aan helpers te mogen ontvangen. Enthousiaste,
vrolijke en bereidwillige jongens, meiden, vaders en moeders maar ook
de vele sponsoren die hout, spijkers, verf, stof, brood, fruit, knakworsten,
ijs, spijkers en nog zoveel meer sponseren.

Het nieuwe
terrein..

Het MFA gebouw is klaar en de blokhut is gesloopt!
Dat betekent dat het 26e houtdorp gaat plaatsvinden op een geheel nieuw terrein, in een mooi nieuw
gebouw. We hebben er enorm veel zin in om ‘ons’
houtdorp weer tot een succes te maken op deze
prachtige locatie.

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

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

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

Feestelijke Binnenkomers
Zak ’s lekker deur

Het feest kan beginnen...want wij zijn binnen!
Albo Deuren garanderen nu eenmaal een grootse
entree. Met of zonder feestneus. Kijk op onze
website voor meer informatie of het aanvragen
van een brochure. Alaaf!

www.albo.nl
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Met
toppers in de finale.
Over vele ‘voorbereidende’
borreluurtjes en stagediven
vanaf het aanrecht

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

Zo lang mogelijk genieten

Normaal klop ik bij de oud-Prins aan nadat hij is afgetreden. Dit jaar is het
anders. Een uitzonderlijk vroeg Carnaval, met als gevolg een vervroegde
deadline voor dit artikel, maakt dat ik in oktober al bij de complete
Hofhouding aan tafel zit. Prins René, zijn Sik Johan en Hofdames Martine
en Ellis. Het viertal is op dat moment nog vol in functie en ze hebben het
ritme ook nog lekker te pakken. Dat maakt de borrel, die al voor de koffie
moet worden gedronken, wel duidelijk. Wat hen betreft is het Carnaval
nog lang niet afgelopen en moet er nog zoveel mogelijk worden genoten
van de laatste maand in functie. De koffiekopjes verdwijnen in rap tempo
van tafel en worden vervangen door worst, kaas, bier en nieuwe borrels.
Ik krijg alle tijd om me hieraan tegoed te doen, want vragen stellen hoef ik
nauwelijks. Zonder haperingen volgen de verhalen elkaar spontaan op. Ik
hoef alleen maar te luisteren.

Voorpret

Even terug naar het begin. Wat maakte deze Hofhouding zo enthousiast
en hoe hebben ze dat zo succesvol over weten te brengen op hun
‘onderdanen’? “Dat enthousiasme was er eigenlijk al vanaf het moment
dat ik gevraagd werd en ik Johan bereid vond om mijn Sik te zijn,”
vertelt René. “We besloten toen maar meteen om vanaf dat moment
elke zondagavond een borrel met elkaar te drinken en sigaren te roken.
Zogenaamd om ons gedegen voor te bereiden op ons regeringsjaar, maar
de voorpret was eigenlijk de echte reden.” En die haalden ze niet alleen
uit de vele borreluurtjes. De heimelijke ritjes naar Stadtlohn en Borculo om
de kleding en onderscheidingen te regelen, brachten de stemming er ook
al flink in. Tegelijkertijd werd ook de spanning steeds meer opgebouwd.
“Je gaat al lang van te voren met elkaar op pad in een periode waarin
niemand in Albergen ook maar één moment aan Carnaval denkt,” legt
Martine uit. “Toch heb je het idee dat iedereen doorheeft waar je mee
bezig bent en natuurlijk kom je dan bekenden tegen op plekken waar je
dat niet verwacht.”

Mooier dan de trouwdag

En dan komt eindelijk het moment van de opkomst, de start van ‘het
echte werk’ en het einde van de voorpret en het geheimzinnig doen. Het
verzamelen bij de familie Brand en het kennismaken met de Raad van Elf.
Vervolgens in de gesloten kar naar de residentie, met een tussenstop in
de hal op de parkeerplaats om familie, buren en vrienden te ontmoeten.
Het opstellen achter het witte doek, de sprong er doorheen en het zicht
op de volle zaal als het rookgordijn is opgetrokken. Het speelde zich in
sneltreinvaart af, maar staat bij het viertal nog beeld voor beeld in het
geheugen. “Misschien nog wel mooier dan onze trouwdag,” geeft Martine
aan. “Logisch, want toen mocht je niet drinken, omdat je zwanger was”
reageert René direct. Een ontboezeming die deze Katholieke Hoogheden
wel in een ietwat ander daglicht stelt. De Bende van Vier zal voortaan toch
wat betere research moeten verrichten. Martine ziet het toch wat anders
en krijgt daarin bijval van Ellis: “Het feit dat we dit feest met onze kinderen
hebben kunnen vieren, maakte het zo bijzonder. Merlin, Boris, Guus en
Hugo hebben het ook enorm gaaf gevonden. Doordat we hen zo zagen
genieten, werd het feest voor ons alleen nog maar mooier.”

Stilte voor de storm

Na de opkomst volgt er een periode van betrekkelijke rust, als een soort
stilte voor de storm. Even tijd voor de feestdagen, voordat de echte
Carnavalstijd aanbreekt. Met de kennismakingsavond voor de Raad van
Elf en de Dansmariekes, werd een passende overgang gerealiseerd.
“Geweldige avond, volledig in kerstsfeer,” legt Johan uit. “Vanaf het huis
van de Prins stuurden we ze in groepen het dorp in. Elke groep kreeg
een schatkaart mee, waarop vindplaatsen van kerstbomen aangekruist
stonden. Met deze bomen op de nek, kwamen de groepen één voor één
bij ons thuis de kelder binnen. Daar werden de bomen zo kitsch mogelijk
opgetuigd. Ook moesten ze gedichten schrijven voor elkaar. Op dat moment
kwam er een mystery guest binnen, verkleed als de kerstman. Het postuur
en de bulderende lach maakten het haast onmogelijk om te raden dat het
Walter Lansink was. En uiteraard liet deze meest begeerde vrijgezel van
Albergen de gelegenheid niet voorbij gaan om alle Dansmariekes op de
knie te nemen om hun gedicht voor te lezen.”

Het echte werk

Deze kerstviering vormde de opmaat naar het echte werk. Een rit in een
achtbaan, die zoveel hoogtepunten kende, dat ze onmogelijk allemaal
vermeld kunnen worden. De meningen zijn ook verdeeld over wat nu
eigenlijk de meeste indruk heeft gemaakt. Het gala was geweldig, met
een ongekend hoge kwaliteit. “Het totaal onverwachte optreden van de
Cameltoes was voor mij een enorm kippenvelmoment. Jarenlang heb
ik met deze voormalige Hofband op datzelfde podium gestaan,” vertelt
René. “Stadtlohn was ook geweldig,” vindt Ellis. “Maar ook het bezoek
aan Kadoes, waar we volgens de stappenteller ruim tien kilometer in
polonaise hebben gelopen. Wat dat betreft verliep het bij de bejaarden
een stuk rustiger. We waren wat aan de vroege kant in het Cultuurhoes,
waardoor er nog een aantal mensen met hun middagdutje bezig was.
Maar nadat iedereen wakker was gemaakt, werd het een enorm gezellig
feest, waarvoor zelfs bier en advocaat was ingeslagen!”
Johan noemt de vele afterparty’s. “Vaak hebben we nog bij iemand thuis
flink doorgefeest. Prachtig was dat.” Wijzend naar het aanrecht: “vanaf die
plek zijn we zelfs aan het stagediven geweest!”

Optocht

De optocht mag ook niet onvermeld blijven. Op zaterdag was er al
even geoefend in Langeveen. Ellis leerde daar een wijze les over het
samenstellen van mixdrankjes. “Ik heb die optocht niet helemaal bewust
meegemaakt,” verklaart Ellis. “Maar ik weet nog dat ik dacht: hoe kom
ik in Godsnaam van die wagen af?” Albergen volgde een dag later. “Je
wordt ’s morgens wakker en hoort dan al in de verte het gedreun van
de Carnavalswagens die naar Albergen komen,” vertelt René. “En nadat
we naar Morshuis waren geweest, zagen we dat het hele dorp al in rep
en roer was,” gaat Martine verder. “Het is moeilijk om uit te leggen hoe
speciaal dat is om als Hoogheden mee te maken. En dan zie je tussen al
die verklede mensen iemand lopen die sprekend op je moeder lijkt, blijkt
bijna de hele familie aanwezig te zijn. Toen heb ik toch wel een traantje
weggepinkt!” Broer Michel had zijn garage leeggeruimd en volgestouwd
met drank en eten. Ook de ouders van Johan, die vanwege hun leeftijd niet
meer bij de optocht konden zijn, hadden van alles gebakken. Als even later
blijkt dat ook de collega’s van de Albo en de kameraden aan de optocht
meedoen, is het feest helemaal compleet. “We hebben eigenlijk de hele
dag in een soort van roes geleefd,” gaat René verder. Na de optocht volgde
het Noaberfeest en op het laatst zijn we ook nog in de grote tent geweest.
Al met al een onvergetelijke dag!”

Onmeunig bedankt

En voor je het in de gaten hebt, zit het Carnaval er alweer op. “Na afloop
besef je pas echt hoe speciaal het was en hoeveel mensen hun best
hebben gedaan om er voor ons een onvergetelijk feest van te maken”,
is de gezamenlijke mening. Zo maar enkele citaten die dat onderstrepen:
“geweldige keerls van de Raad van Elf, ze stonden ons altijd half.
Supergezellige meiden, die Dansmariekes. Jeugdprins Bart en zijn Sik
Coen waren echte schatjes. Top dat zowel La Bella Bok als De Hofband
speciaal voor mij een nummer van Elvis speelden. Edward, Olga, Peter en
de obers hebben ons enorm in de watten gelegd, de Residentie voelde als
een tweede huis. De hele vereniging is één grote familie, die alles voor je
regelt en niks gin gedram. En niet te vergeten al die familieleden, buren
en vrienden. Lang niet allemaal gek op Carnaval, maar wel altijd van de
partij.”
Voor hen hebben we afgelopen zomer ook een ‘bedank-BBQ’ gehouden”,
vertelt Martine. “Het was prachtig weer die dag, maar een minuut voor
aanvang begon het enorm te plenzen. Het feest was er echter niet minder
om.” Op die middag is ook de cheque aan het Goede Doel uitgereikt. Maar
liefst €3035,- ontving de Stichting Twentsewens Ambulance uit handen
van René. Een bedrag om stil van te worden!
René, Johan, Martine en Ellis, onmeunig bedankt voor een geweldig
Carnavalsjaar. Jullie hebben de vereniging op een fantastische wijze
vertegenwoordigd en zijn een ware aanwinst voor de Alberger Bökke
gebleken. Om tot slot nog even terug te komen op de metafoor van het
Nederlands Elftal: met jullie aan het roer hadden we de komende zomer
wederom in de finale gestaan!
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Kapsalon

op ‘n proatstool

Han Kranenberg

Bok

Geboren in een omgeving waar men van Carnaval niet al te
veel kaas heeft gegeten, maar inmiddels al weer zesentwintig
jaar woonachtig in het Bokk’nlaand en volledig vervlochten
met het feest der zotten. Hoog tijd om deze Alberger Bok met
alle egards op ’n proatstoal te zetten. Zittend op het warme
pluche van dit unieke meubelstuk, onderwijl mijmerend over
alle ups en downs die op zijn levenspad kwamen, komen de
verhalen los. Het woord is aan Han Kranenberg, samen met
zijn Miranda en trouwe viervoeter Bliksem wonend aan De
Mösbrink in Albergen.
Dat Han met Carnaval in aanraking kwam had veel, zo niet
alles, te maken met zijn keuze om in Albergen te gaan volleyballen. Het moet ergens begin jaren negentig zijn geweest.
Afkomstig uit Markelo leerde deze nieuwbakken Bok steeds
meer dorpsgenoten kennen. Waaronder ene B.K. te A. Bert
Kreuwel te Albergen.Als beheerder van De Danne kruisten de
wegen van Bert en Han elkaar in die periode geregeld. En het
kwam daardoor niet eens als een grote verrassing toen Bert
aan Han de vraag stelde of hij zitting wilde nemen in de Raad
van Elf van de Alberger Bökke. Over het antwoord werd niet
lang nagedacht. Natuurlijk wilde hij dat, waarmee een begin
werd gemaakt aan een periode waarin hij nauw betrokken zou
blijven bij de vereniging. Zo gaat dat tot op de dag van vandaag nog steeds.

Een mooi regeringsjaar

Terugkijkend op zijn eerste stappen in het Carnavalsland midden jaren negentig komen al snel mooie herinneringen boven.
“Veel gezelligheid, altijd lol, en uiteraard de nodige biertjes”.
Het paste Han als gegoten, hij bevond zich in een warm nest.
Het moet ergens in 1994 geweest zijn, toen hem de vraag-allervragen werd gesteld: of hij bereid was om een jaar lang als Sik
te fungeren, als rechterhand van Prins Bert I. Dezelfde Bert
Kreuwel die hem een jaar geleden had geïntroduceerd bij de
Raad van Elf. Enige afstemming met het thuisfront bleek
nodig, doch het verlossende antwoord kwam snel: Han zou er
samen met Bert een mooi regeringsjaar van gaan maken. En
zo geschiedde.
“Ik zie ons nog zo zitten, in een grote soeppan werden we bij
residentie Morshuis de zaal binnengereden. Een soeppan die
speciaal voor deze gelegenheid was gemaakt en nadrukkelijk
refereerde aan de lijfspreuk van de Prins die op deze avond

aan het grote publiek zou worden bekend gemaakt:“Al is het
sleef’ke nog zo snel,‘t bökke achterhaalt hem wel”.
Daarbij subtiel verwijzend naar het Papsleef’ndorp, waar
Prins Bert I zijn roots heeft liggen.
Het zou het begin vormen van een kleurrijk regeringsjaar,
waar Han met veel plezier op terugkijkt. Hilarisch en ook
paniekerig was het moment dat de Prinsenwagen tijdens de
optocht in Albergen met gigantische materiaalpech te maken kreeg: een gebroken dissel. De wagen even uit de optocht,
Dries Olde Monnikhof in de kraag gegrepen, dissel gelast,
optocht zonder verder malheur kunnen vervolgen, probleem
opgelost. Een treffend voorbeeld volgens deze Bok op ’n proatstoal hoe binnen de vereniging problemen snel en adequaat
worden opgepakt.

Han en Nah

Na de regeerperiode trad Han toe tot het roemruchte Sikkenfonds. Ook de Raad van Elf kon tot zijn pensioengerechtigde
leeftijd op zijn diensten rekenen. Op je veertigste word je geacht plaats te maken voor een jongere opvolger, een heldere
spelregel, waaraan ook Han zich had te houden.
Het gaf hem mooi de gelegenheid om zijn weg te zoeken binnen de vereniging. Zo kon het gebeuren dat hij een jaar of tien
geleden zich een nieuwe rol toe eigende. Bij intimi binnen de
Carnavalsvereniging is bekend dat de traditionele doop van
de Prinsenwagen bij Toon Grimberg één van de hoogtepunten
is tijdens het Carnavalseizoen. Subtiel verwijzend naar het
verwennen van de inwendige mens op die avond, ook wel het
Haan’n Ett’n genoemd. Op die avond laat Han sindsdien steevast van zich horen. Plaatsnemend op de Prinsenwagen wordt
het nieuwe regeerkoppel op een humoristische manier door
hem toegesproken. In het plat Twents, ludiek, op rijm, passend
en raak. Met een handgeschreven tekst. Handgeschreven, tot
het noodlot zich aandiende …
De datum zal voor altijd in zijn geheugen gegrift staan: 6 mei
2014. Han werd getroffen door een herseninfarct. De wereld
om hem heen stond letterlijk stil. Terugkijken op deze inktzwarte bladzijde in zijn leven is niet eenvoudig.“Het was een
fors infarct, waarbij een maand revalidatie volgde op ‘t Roessingh in Enschede. Ik moest alles weer opnieuw leren, beginnend met de meest simpele dingen zoals het oppakken van
een lepel. Man, wat een strijd was dat”. Maar stukje bij beetje
lukte het hem om de draad weer op te pakken. Hij zag vooruitgang, elke dag opnieuw.“Toch ben ik niet meer dezelfde Han
als vroeger. Ik draag een kleine rugzak met me mee. Ik heb nu
NAH , Niet Aangeboren Hersenletsel, waarbij ik bijvoorbeeld
soms anders kan reageren dan men verwacht. Toch blijf ik altijd positief en sta volop in het leven”. Om daar aan toe te voegen:“het is zo as ‘t is”is een uitspraak van Roy Asbreuk die ik
altijd in mijn gedachten met me meedraag, net zoals Roy zelf”.
Het jaarlijkse Haan’n Ett’n diende zich een jaar geleden weer
aan. De Prinsenwagen voor Prins Rene I (Hoek) en Sik Johan
(Demmer) diende gedoopt te worden, met daarbij steeds de
vraag die zich innerlijk bij Han aandiende: zou hij voldoende
hersteld zijn om zijn roemruchte optreden op de wagen weer

te kunnen doen? Nu, een jaar na dato, kijkt Han nog eens terug op deze avond. Hij had er als een berg tegenop gezien maar
het ging hartstikke goed, “ik was blij en opgelucht tegelijk”,
blikt hij tevreden terug. Een handgeschreven tekst zat er nog
niet in, doch met behulp van de moderne middelen kwam er
een prachtige tekst uit zijn printer rollen die hij als vanouds
deelde met de Prins en zijn Sik.

Ak kan, dan kom ik nig

En zo maakt deze bok op een subtiele manier duidelijk dat
het gewone leven en het Carnavaleske leven vaak hand-inhand gaan. Soms zit het mee, soms zit het tegen. ”Door samen
ergens de schouders onder te zetten ben je in staat dingen te
realiseren die je in je eentje niet kunt”, klinkt het wel haast
filosofisch. Deze bok heeft de Carnavalsvereniging van dichtbij leren kennen. Weet wat er nodig is om zo’n vereniging in
stand te houden, weet ook wat er nodig is wanneer het leven
een andere koers aanneemt dan die je zelf had gekozen. Al

deze ervaringen hebben hem rijker gemaakt en hebben ervoor
gezorgd dat hij nog meer kan genieten van de meest simpele
dingen. Dat er zoveel mensen in de vereniging zijn die zich
belangeloos inzetten, die de zolder of schuur vol hebben staan
met spullen die één keer per jaar nodig zijn voor het Carnaval.
Of wat te denken van een welhaast Cruijffiaanse uitspraak die
Jan van der Aa ooit deed toen hij gevraagd werd een avond
te helpen tijdens een drukke Carnavalsperiode:“ak kan, dan
kom ik nig”. Kom er maar eens op, het bezorgt onze Bok op ’n
proatstoal een gulle lach op het gezicht.
Zijn leven begon ooit in Markelo, de liefde bracht hem naar
Albergen. Het Carnaval bracht hem veel geluk en plezier, zeker op de momenten dat hij het even nodig had. Met dank aan
Bert,Toon, Jan en vele anderen die het leven een Carnavaleske
kleur geven. Ook dat van Han Kranenberg, een dankbaar en
tevreden Bok op ’n proatstoal.

“het is zo
as ‘t is”

In liefdevolle herinnering

Poes Johan
Als een soort manusje-van-alles, werkte Johan meer
achter de schermen, maar ook in die rol bleef hij een
onmisbare schakel in het geheel. ‘D’r is aait wa wat
knooiweark’, vertelde Johan in al zijn bescheidenheid. Een typerende uitspraak, want juist de kleine
dingen maakten hem groot. Of, zoals iemand in het
café treffend opmerkte: ‘Ie venaam’n ‘m nich, ma as e
d’r nich was, miss’n ie ‘m direct’.
Missen zullen we Johan zeker. Om wat hij deed, maar
vooral om wie hij was. De betrokken gastheer, die
tijdens zijn drukke werkzaamheden altijd tijd had
voor een hartelijk praatje. Die gezelligheid bracht en
steeds een grap paraat had, maar ook steun en troost
kon brengen na afloop van een begrafenis. Wie zich
iets teveel te buiten ging tijdens een feest, werd door
Johan vrijwel ongemerkt tot de orde geroepen. Johan bewees dat je daar geen harde hand of een grote
mond voor nodig had.

Op 1 december 2015 verloor Albergen een markante persoonlijkheid en een bijzonder gewaardeerde
dorpsgenoot. Na een slopende ziekte van bijna een
jaar, overleed Johan Veldhof, beter bekend als Poes
Johan, op de leeftijd van 72 jaar.

‘D’r is aait wa
wat knooiweark’

CV de Alberger Bökke is onlosmakelijk verbonden
met Morshuis. Op zijn beurt was Johan Veldhof niet
weg te denken bij onze Residentie. Poes Johan, de
goedlachse allemansvriend, waar je nooit tevergeefs
een beroep op deed. Sterker nog, Johan bezat de natuurlijke gave om er al te zijn, voordat je hem nodig
had. Hij overzag de tafels, vulde op tijd de glazen,
precies wetende wat iedereen dronk en stak je sigaret
aan, voordat je zelf je aansteker kon pakken. Was je
aangewezen op een speciale stoel, dan kwam Johan
er al mee aanlopen, zodra je binnenkwam.
In de jaren zestig had Johan verkering met Marietje,
die toen een dag- en nachtbetrekking had bij café
Morshuis. Johan kwam daar dus regelmatig over de
vloer en al snel werd hij ingeschakeld voor de afwas
en het kelnerwerk. Dit was hem dusdanig op het
lijf geschreven, dat hij uiteindelijk fulltime in dienst
kwam. Johan was de duizendpoot, die je het ene moment met zijn hoedje op de trekker zag rijden en een
half uur later strak in het pak als kelner tegenkwam.
Wat kapot was repareerde hij en wat smerig was,
maakte hij schoon. En dat altijd met een brede lach.
Na 40 jaar trouwe dienst, ging Johan zo’n 7 jaar geleden met pensioen. Ook daarna bleef Morshuis zijn
tweede thuis, waar hij nog twee dagen in de week
naar toeging. ‘Zijn lust en zijn leven’, aldus Marietje.

In het 46-jarig bestaan van de Alberger Bökke, is
Johan altijd zeer nauw betrokken geweest bij onze
vereniging. We zijn hem enorm dankbaar voor al die
mooie jaren en we wensen zijn vrouw Marietje, zijn
kinderen Richard en Jorieke, Janine en Ronnie en de
kleinkinderen Jim, Ime, Mart, Verona en Jesse veel
sterkte toe.

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.

Nieuwbouw

Eenhuisstraat 11

Verbouw

7665PZ Albergen

Telefoon 0546-442512

Renovatie

internet: www.bouwbenk.nl

Utiliteits
bouw

mail: info@bouwbenk.nl

Uw totaalinstallateur met
persoonlijke service voor nieuw- en
verbouw van uw woning!
CREATIEF IN INSTALLATIES

Marco Vennegoor
Albergen / www.mvdesignintechniek.nl

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

AUTOMATISERING

CLOUD

INTERNET &

COMPUTING

HOSTING

TELECOM

WORD

MEER

MEETBAAR

GEVONDEN

VERKOPEN

RESULTAAT

Bezoekadres: Zandhuisweg 1 - 7665 SH Albergen

OPTOCHT ALBERGEN,
Op 31 januari 2016 zal voor de 46e keer de
bontgekleurde
stoet
met
Carnavalswagens,
loopgroepen, paren en eenlingen door het dorp
trekken. En natuurlijk lopen ook onze kinderen uit
Albergen mee door de straten van het Bökk’nlaand.
Na 46 jaar heeft de optocht van de Alberger Bökke zich
een vaste plaats op de Twentse Carnavalskalender
veroverd. De lat wordt ieder jaar hoger gelegd door
de deelnemende Carnavalswagens en loopgroepen.
Maar ook zeker door de eigen keurmeesters die de
Carnavalswagens vooraf keuren. Vorig jaar werden er
door de gemeente al hoge veiligheidseisen gesteld
aan de organiserende Carnavalsverenigingen, dit
jaar zijn zelfs de wagenbouwverenigingen door de
gemeente benaderd wat betreft de veiligheid.
En net als vorig jaar zult u onze medewerkers
die de optocht begeleiden weer in fel gekleurde
hesjes zien.
Het is natuurlijk voornamelijk belangrijk om een
mooie, gezellige optocht te hebben met onderweg
tal van tentjes waar de buurten gezellig samen
zijn om de bonte stoet gade te slaan. Het is
zeker de moeite waard om deze optocht, die door
de Alberger Bökke georganiseerd wordt en waar
tal van regionale deelnemers aan mee doen, te
bezoeken.
NUTTIG EN AANGENAAM
In de loop der jaren is heel Albergen mee gaan
leven met de optocht en is dit evenement voor
veel bewoners langs de route een mooie aanleiding
geworden om het nuttige met het aangename te
verenigen. Vele straten waardoor de optocht op 31
januari zal trekken zijn dan ook mooi versierd.
De muziek zal ook dit jaar weer verzorgd worden
door Kunst en Strijd uit Losser en Levenslust uit
Fleringen.

TOCHT DER TOCHTEN,
NOABERCarnaval
De prijsuitreiking zal plaatsvinden na de optocht
tijdens het NoaberCarnaval in de grote hal van
onze residentie. Hier kan iedereen, deelnemers
groot en klein, dorpsbewoners en overige
Carnavalsvierders het feest uit de straten
nog een tijdje voort zetten in een gezellige
Carnavalssfeer. Voor dit jaar heeft de Alberger
Bökke de hoofdprijs verhoogd naar een Carnavalesk
bedrag van ¤€1111,11. Dit kan gerealiseerd worden
door onze sponsoren, maar zeker ook door onze
adverteerders.
WIE, WAT, WAAR ???
De stoet verzamelt zich op de inmiddels bekende
opstelroute aan de Weemselerweg en de Brakenweg,
waar ook vanaf 11.00 uur de eerste jurering zal
plaatsvinden.
De optocht start op 31 januari om 13.30 uur en zal
tot ongeveer 16.00 uur duren. Tijdens de optocht
zal er ook weer worden gecollecteerd voor de
optocht, zodat we met z’n allen de komende jaren
ook weer van deze bonte stoet kunnen genieten.
Meedoen met de optocht kan. Opgave (wagens en
grote loopgroepen) vindt plaats via het digitale
inschrijfformulier op de site van De Alberger
Bökke. Voor paren, eenlingen en kinderen is
inschrijving nog mogelijk tot de dag van de
Optocht.
Er
zijn
strenge
regels
voor
veiligheid,
drankgebruik maar ook voor het geluidsniveau van
de muziek op de Carnavalswagens. Hierover kunt
u alles lezen op de site van De Alberger Bökke.
Na de optocht is er zoals gezegd het NoaberCarnaval
met de prijsuitreiking. Hier is het voor iedereen
(groot en klein) gezellig nafeesten!
Na dit gelezen te hebben bent u zeker nieuwsgierig
geworden en zien we elkaar dan op de 46e optocht
van De Alberger Bökke op 31 januari. Tot dan!

Het is bijna weer zover dan is de optocht in Albergen weer een
feit. En wel op 31 januari 2016. Dat het elk jaar weer een groot
succes is zal iedereen beamen. Albergen staat die dag volop in
de schijnwerpers. En niet alleen door de mooie 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 meedoen!

Wat te doen?

Je aanmelden als wijk/buurt, minimaal aantal deelnemers
is acht. Je hoeft niet aan de Carna¬valsroute te liggen, één
versierde woning telt als deelnemer. Dus pak die telefoon en
bel naar Erik Dam, hoofd van de jury, telefoonnummer is 0546623212. Ik zeg DOEN!

Bekendmaking

De actieve jury fietst tussen 10.00 en 11.00 uur langs de
opgegeven wijk/buurt en beoordeelt op creativiteit, uitstraling,
thema, enthousiasme en originaliteit. Na de optocht is de
bekendmaking en zullen de geldprijzen uitgereikt worden aan
de winnaars. Ook na te lezen in de eerstvolgende “Op en Rond
de Essen”.
Gooi alles uit de kast en maak er iets moois van en wie weet is
uw wijk/buurt volgend jaar ‘Best Versierde Wijk’ van Albergen.

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

Fysiotherapie	
  Langeveld	
  wenst	
  iedereen	
  een	
  goed	
  
en	
  gezond	
  2014	
   	
  
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

	
  

...	
  wat	
  hebben	
  wij	
  u	
  te	
  bieden	
  in	
  2014….	
  
1.	
  	
  Een	
  samenwerking	
  tussen	
  kinderfysiotherapie,	
  logopedie	
  en	
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Sponsortocht?!
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De Alberger Bökke zijn blij, heel erg blij! Ook afgelopen jaar hebben we nieuwe sponsoren mogen
begroeten en dat doet ons bijzonder veel deugd!
Als ware het een polonaise hebben zich nieuwe
bedrijven aangesloten en dat terwijl al die kleinere en grotere ondernemers al veel meer doen
dan het ondersteunen van de Alberger Bökke.
Als we de “polonaise andersom” doen en het afgelopen jaar opnieuw de revue laten passeren,
ziet u direct twee blikvangers: de realisatie van
het multifunctionele gebouw en de vestiging van
een nieuw wereldrecord met het grootste glow in
the dark object. Twee enorme prestaties die nooit
gerealiseerd hadden kunnen worden zonder de
hulp van sponsoren. Naast deze blikvangers doen
die sponsoren het hele jaar door veel meer dan
dat. Zonder hun financiële steun geen hand-,
voet- of volleybal om maar eens wat te noemen.
En nee, zonder hun hulp ook geen Bokk’nblad.
Voor alle steun zeggen wij dank je wel tegen
alle adverteerders, zij zijn onze sponsoren. Aan
u als lezer van het Bokk’nblad hebben we een
vraag: denk aan onze sponsoren en koop bij
hen. Stap op de fiets of in de auto en doe een
rondje Bokk’nlaand, heeft u uw eigen sponsortocht en behouden wij én u onze sponsoren!

Schilderwerk

Schilderwerk

Behang

Nieuwbouw, onderhoud, binnen en buiten

Behang
Glasweefsel en alle overige behangwerkzaamheden

Spuiten
Spuiten

Kleintimmerwerk
timmerwerk
Klein

Beglazing
Beglazing

Onderhoudsplan
Onderhoudsplan

Nieuwbouw, onderhoud, binnen en buiten

Wanden,
plafond,
deuren,
radiatoren,
Wanden,
plafond,
deuren,
radiatoren,etc.
etc.

Alle soorten
beglazing
Alle soorten
beglazing
Tel.nr.:
0546-621270
Tel.nr.:
0546-621270

Glasweefsel en alle overige behangwerkzaamheden

Houtrotreparaties
Houtrotreparaties
etc. etc.

Meerjarige
onderhoudsplan
voor uw
woning/pand
Meerjarige
onderhoudsplan
voor
uw woning/pand

E-mail:info@borggreve-schilders.nl
info@borggreve-schilders.nl
E-mail:

Internet:
www.borggreve-schilders.nl
Internet:
www.borggreve-schilders.nl

wintertarief van
van €€ 34,50
NuNuwintertarief
34,50per
peruur
uur

(exclusief BTW en materiaal)

(exclusief BTW en materiaal)

Wij bieden u graag een vrijblijvende offerte aan!!

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

Nieuwbouw
Verbouw
Onderhoud
Utiliteitsbouw
Wilt u meer informatie? Kijk dan op wesselinkalbergen.nl
of koms langs voor een kennismakingsgesprek.
www.wesselinkalbergen.nl

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

Dorpsstraat 31
Geesteren
tel. 0546-631206

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

Hoofd Sponsoren
Morshuis zalencentrum

Skepp

Wissink Schilders

Lucas IT

Nerds & Co

Garage Haarman

De Pannenloods

Haarhuis Bouwbedrijf

Oude Geerdink Tegelhandel

‘t Coophuys

B & K Bouwbedrijf

Koopman Assurantiën
Fraans Marie Cafe/Restaurant

Bokk’n veur ’n lintje
Autobedrijf Alberink

Fotostudio Frank Visschedijk

Bekhuis Spuitinrichting

Elshuis Kuikenbroederij

Brudas Groente en Fruit

Busscher Assurantie Kantoor Harbrinkhoek

Klumpers Installatie

Berkhof Optiek – Almelo

Maurice Oude Geerdink Tegelzetbedrijf

Rabobank

Letteboer Autoservice Harbrinkhoek

Broekhuis Autodemontage bedrijf

Combibouw Almelo

Kemperink Bouwbedrijf/Houthandel

Scholte Op Reimer

Theo Sonder

COOP Supermarkt

Combiglas Geesteren

Marcel Schouten Kaashandel

Star Travel Reisburo Harbrinkhoek

The Pine Apple Meubelmakerij

Bavo Opleidingen

Voortman Autobedrijf

Ten Velde Poelier

Ter Mors Wonen

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

Carnaval 2015

DEn DRIJVER
V I S H A N D E L

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

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

echte

DUIDELIJKHEID OVER CARNAVAL, ZEKER OVER FEEST DUIDELIJK
Hoofdstraat 37, 7665 AN Albergen, T 0546 - 449 449, www.koopman-assurantien.nl

Galatopper Chris van der Aa:

“Als het dan
lekker loopt
en gaat, dat is

kicken”

Een nieuw Carnavalsseizoen. Nieuwe
hoogheden die reeds hun eerste
schreden in het Carnavalswalhalla
hebben gezet, terwijl de diverse
wagenbouwers alweer veel langer
volop bezig zijn met hun fantastische
en uitbundige creaties. Naast de
optocht kijken we ook met z’n allen
weer uit naar de gala-avonden.
Sluit even uw ogen. Laten we beginnen
met dagdromen. Het is even voor achten
in de avond. De lege koffiekopjes worden
geleidelijk ingeruild voor een ander
sapje, in een ander glaasje. Geleidelijk
wordt het licht iets gedimd in de zaal
en op de schermen zien we de klok
aftellen. De muzikale ondersteuning
zwengelt verder aan, terwijl het gepraat
in de zaal meer geroezemoes wordt.
En dan verschijnt hij ten tonele: de
President van de Alberger Bökke. Hij
geeft het startsein voor de gala-avond.
Na zijn dankwoord en aankondigingen,
waaruit blijkt dat ook dit jaar weer vele
volksstammen actief zijn geweest om ons
allen een mooie avond te verzorgen, is
het de beurt aan de spreekstalmeester
om de bühne te betreden. De aan- en
afkondigingen alsmede de tussentijdse
interrupties van Thijs Kemperink zullen
vast ook dit jaar weer bol staan van de ad
remheden, al dan niet iet-wat roodachtig
gekleurd. Ach ja, het is hem vergeven.
Ooit zal ook Thijs het ongenuanceerd
zwart-witter bekijken. En dan wordt het
hoog tijd voor het hoofdgerecht van de
avond. De hoogheden komen erbij en
de gala-avond kan echt beginnen. Het
wordt vast weer een mix van een goede
performance van de dansmariekes,
originele vrije vertalingen van liedjes uit
de hoge hoed van onder andere Erik
Dashorst en scherpe sketches van onze
buutredenaars. Wie zullen ons dit jaar
weer verrassen met hun onnavolgbare
redetwisten?

Even terug naar het nu. We trekken het
dorp in op zoek naar onze sterren. En
wie komen we daar al snel tegen… Het is
onze Grillroom- en Shoarmaman Nemmet
van de gala-avonden van vorig jaar. Heeft
u hem vorig jaar gemist? Tja, dan hebt
u inderdaad iets gemist. In onvervalst
Nederlands met een Turks accent liet
Chris van der Aa ons kennismaken met de
dagelijkse perikelen en beslommeringen
in zijn Shoarmatent. Hé, Chris, dit jaar
weer van de partij op het gala? “Tuurlijk!”
Maar wie is hij? Hoog tijd om nader kennis
met hem te maken.
Chris is inmiddels een graag geziene
gast op de bühne. De oudste telg (grote
broer van zusje Michon en broertje Jord)
uit het gezin van Richard en Karin van
der Aa (uit het Koops-korps) is dan nog
maar 22 jaar. Maar van plankenkoorts
heeft deze vrijgezel - op moment van
schrijven - voor de buitenwacht geen
zichtbare last. In het dagelijkse leven
elektro-technische man bij fabrikant
van machines voor de voeding- en
verpakkingsindustrie Selo in Oldenzaal.
Daarnaast spijkert Chris zijn kennis bij
op de maandag- en dinsdagavond op
ROC De Gieterij in Hengelo (tweejarige
opleiding automatisering en besturing).
Pittig! “Maar des te meer kun je na een
drukke werkdag c.q. werkweek extra
genieten op het podium. En als het dan
lekker loopt en gaat. Dat is kicken.”
“Ik ben enkele jaren geleden begonnen
vanuit de jeugdCarnaval. Bij de Bokk’n
Hörnkes hadden we een mooie groep
met veel lol. Hierbij heb ik rollen gehad
als tuigkop, vrouw, campinggast en als
Kung Fu Fighter. De sfeer was toen al, en
nu ook nog steeds, heel bijzonder. Deze
bijzondere sfeer merk je ook achter de
coulissen op de gala-avonden. Het is mooi
om te zien hoe iedereen zich voorbereidt.
De een zonderd zich even af, de ander
laat zien hoe goed hij is in ijsberen. En
dan heb je ook nog de ‘ouwehoerder’
die zijn spanning op een luchtige wijze

kwijt moet. Bovenal is de onderlinge
band super. Iedereen helpt elkaar en je
krijg veel steun en hele goede tips van
inmiddels doorgewinterde buutreders en
rasartiesten. Vooral hoe je het nog beter
kunt maken en hoe te handelen in een
onverwachte situatie.”
“Vorig jaar was mijn eerste jaar dat ik
alleen op het podium stond. Na drie jaren
met de jeugd mee te hebben gedaan,
stonden ineens Jeroen Bekke en Erik
Dashorst op de stoep. Of ik een buut wilde
doen, waarbij zij zouden helpen. Ik kreeg
hele goede tips van hen. Zij zijn immers
gepokt en gemazeld in dit vak met een
schat aan ervaring met onemanshows. Hij
wordt immers niet zomaar tweede op het
Twentse Buutschap (Jeroen Bekke won
deze prijs). Tijdens het laatste deel van
de voorbereiding hebben ze me er ook
doorheen gesleept. Inmiddels hadden we
het stuk zo vaak geoefend, dat ik het zelf
niet meer zag zitten. ‘’Is het wel mooi?’’
vroeg ik me hardop af. Direct op de eerste
avond ging het perfect, en ook op de
andere avonden lag de zaal plat. Achteraf
had het gala van mij nog wel een week
langer mogen duren, met nog een paar
optredens.”
“Vorig jaar zat ik in het programma net voor
de pauze. Een mooi tijdstip om te mogen
optreden. De zaal is dan vaak al iets
losser, maar toch nog volop aandachtig
en goed opgewarmd door de eerdere
optredens. Ik vind het dan ook super
knap wat de eerste buutreders laten zien
voor een ‘koude zaal’. De manier waarop
Maarten Oerbekke de laatste jaren de
avonden op onnavolgbare wijze aftrapte
….in één woord: top!”
“Dit jaar doe ik zeker weer mee. Wij
(Jeroen, Eric en ik) zijn alweer volop bezig
met het nieuwe stuk. Wat het word en waar
het over gaat …. tja… dat zie je vanzelf op
een van de gala-avonden. Allen, tot dan!”

Zenderseweg 53
7665 TK Albergen - Tel. 0546 - 441209
info@fraansmarie.nl - www.fraansmarie.nl
Bruin Café - Sfeervol restaurant
met gerenommeerde keuken - Zaal tot 150 pers.
Thema avonden in overleg - Kanoverhuur
midgetgolf - keverevents.
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Heel Alberg wil biej de gala’s ween
en met een bril van Berkhof kujt tenminste
good zeen!

Ma: Gesloten
Di-Vr: 08.00 tot 12.30 en
13.30 tot 17.30
Za: 09.00 tot 12.00
Zo: Gesloten

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

Tel: 06 384 956 80

Even kennisma
De vers

De versiercommissie zorgt ervoor dat het decor van het Gala en het
Noaberfeest er op en top uitziet! Daar komt natuurlijk meer bij kijken dan alleen wat slingers en ballonnen. Twee keer per jaar komen de dames bij elkaar. De eerste keer is na de bekendmaking van
de Prins en Sik, de tweede keer is wanneer alles achter de rug is.
Wanneer de Prins en Sik eenmaal bekend zijn, komen deze vier
knappe koppen dus bij elkaar. Vanaf dat moment kan er worden nagedacht over een geschikt thema. Meestal is het thema gerelateerd
aan de Prins en Sik. “Wij maken het onszelf vaak veel te moeilijk.”
Lachend vertellen de dames over doordachte ideeën die buitenstaanders niet snapten. “Tijdens het 44-jarige jubileumjaar begreep niemand de link met de stoelen als decoratie. Begint er een lampje te
branden als ik zeg dat een vier op de kop er uitziet als een stoel?”
Als het thema is bedacht en het plan is uitgewerkt, kunnen de dames aan de slag. Overal wordt aan gedacht: ballonnen, slingers,
hout, verf en verschillende attributen. Alles wordt uit de kast gehaald om de zaal er zo mooi mogelijk uit te laten zien. Moeten
er bepaalde vormen uit hout worden gezaagd? Geen probleem,
de dames doen het. “Daar hebben wij geen mannen voor nodig!”

aken met.
siercommissie!

De weken voor het Carnaval zijn de dames dan ook druk bezig met de
voorbereidingen van het grote feest. Meerdere garages en schuren
zijn al slachtoffer geworden van verfspetters op de vloeren op muren.
Je moet er niet raar van op kijken als je de dames tegenkomt in de supermarkt, terwijl de handen nog onder het verf zitten. Eerder moest er
ook worden geïnvesteerd in pleisters. Als je als vrouw tweeduizend ballonnen moet opblazen en knopen, houd je geen nagels en vingers meer
over. “Maar gelukkig hebben wij daar nu een speciaal ‘ding’ voor!”
Wanneer alle voorbereidingen zijn getroffen, kan het echte werk beginnen.
Namelijk, het versieren van de zaal. Gelukkig hebben de dames daar hulp
bij van onder andere de Mutsenclub. Het scheelt dat de ballonnen van dusdanig goede kwaliteit zijn, dat ze lang mooi blijven. Dan kunnen ze blijven
hangen voor het volgende feestje. “Anders is het echt onbegonnen werk.”
Als het hele Carnavalsfeest achter de rug is en iedereen is hersteld van
de kater moet er natuurlijk worden opgeruimd. Ook daar hebben de dames vaak hulp bij. Tenslotte wordt alles onder het genot van een wijntje, of twee, of drie… nog een keer doorgenomen. Volgens de dames is
dat niet altijd nodig, want: “Elk Carnavalsfeest is een geslaagd feest!”

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
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Ganzenbord en Bousmös

Othmar, beter bekend als Othmar van Gait Assink, had op
de lagere school, 5de klas al een oogje op Anne Ter Mors.
Anne, beter bekend als Anne van Kipp’nboer Ten Velde,
trof Othmar wel eens thuis aan terwijl hij speelde met zijn
schoolvriendinnetje, Anne’s zus, Martine Hoek-Ten Velde
(Hofdames van vorig jaar). “Toen vond ik hem al leuk”, zegt ze
lachend. Blijkbaar was er destijds al een klein vonkje.
Maar het vlammetje werd groter en Othmar kwam graag
wat vaker spelen met Martine. Natuurlijk niet vanwege
Martine en de Barbies, maar vooral om Anne te zien. En
tussen Ganzenborden en het hutten bouwen door, sloeg de
vlam echt in de pan en ontaarde het uiteindelijk in hun eerste
kalverliefde.

Trouwerij op de stoep

Met de vriendengroep, waaronder natuurlijk Anne’s
zus Martine, Laury Paus en Walter Pouwels haalden ze
kattenkwaad uit, speelden ze samen op het schoolterrein
of in Bousmös. Maar Othmar en Anne hadden alleen oog
voor elkaar. De apotheose van deze twee bakvissen in de
dop, was de trouwerij. Anne en Othmar waren natuurlijk de
aangewezen bruid en bruidegom.
De ‘huwelijksvoltrekking’ vond plaats voor het huis van
de familie Ten Velde en plein public getrouwd op de stoep.
Walter Pouwels was daarvoor uitverkoren om als pastoor
te fungeren. Broer Michel was de bruiloftsfotograaf en de
Kipp’nboer Johan super-8 filmer. “Een nep trouwjurk, een
vöske bloemen, bijna voor het echie. Ik kan oe de stie nog wa
vertell’n”, aldus Othmar.
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Het getal 11 is voor Carnavalsbegrippen een jubileumjaar.
Vorig jaar was het de 99e keer, dat de Nijmeegse Vierdaagse
werd gelopen. Verschillende wandelaars uit Albergen
liepen ook mee. U zult begrijpen dat we niemand willen
vergeten te noemen. Daarom is gekozen om een aantal
mensen, die meerdere keren deze bekende wandeltocht
hebben gelopen, in het zonnetje te zetten. Naast een
prestatietocht is de Vierdaagse ook een groot feest voor
zowel de deelnemers als de toeschouwers. Op de laatste
dag hijsen veel mensen zich in een andere outfit, zodat het
ook soms wat weg heeft van een Carnavalsoptocht. Dus,
hulde aan alle wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse!

Op de vraag waarom hij de Vierdaagse is gaan lopen vertelt
hij: “mijn kameraad zei: Bennie, jij kunt de Vierdaagse in
Nijmegen wel gaan lopen.” Inmiddels is zijn kameraad
overleden en Bennie denkt tijdens de lange wandeling veel
aan hem.
Bennie liep de eerste vijf keer de 50 kilometer en loopt nu 40
kilometer per dag. Hij loopt het liefst alleen, zodat hij zijn eigen
tempo kan bepalen. Bennie traint het hele jaar door, want hij
vindt wandelen fantastisch. Een echt trainingsschema volgt
hij niet, maar doordat hij een vierdaagse werkweek heeft, kan
hij de overige drie dagen gaan wandelen. Hij vertrekt dan
vanuit zijn huis aan de Venmoat in Albergen en loopt dan
ongeveer 10 á 15 kilometer. Tijdens zijn wandelingen draagt
hij ‘oortjes’ met muziek, maar tijdens de Vierdaagse laat hij
deze thuis, want tijdens deze dagen kun je met iedereen
praten en van gedachten wisselen.

K

K

N

Bennie Schabbink
In 2009 wandelde Bennie de eerste keer mee met de
Nijmeegse vierdaagse. Het jaar daarop brak hij tijdens een
motorongeluk zijn schouder, maar vanaf 2011 liep hij vijf jaar
achter elkaar de bekendste wandeltocht van Nederland. Hij
mag in het jubileumjaar automatisch weer mee doen, omdat
hij tenminste vier keer achter elkaar mee heeft gelopen. De
laatste jaren is er een loting en er werden vorig jaar (in 2015)
ongeveer 10.000 wandelaars afgewezen.

Na een zware dag, kan Bennie trouwens heerlijk even bijkomen
in het hotel waar hij ieder jaar een 4-daags arrangement
neemt. Vanaf het hotel bij Papendal worden de wandelaars
gehaald en gebracht naar de zogenoemde ‘wedren’. Dit is de
start en finish. Het is overigens niet de eerste keer dat Bennie
geïnterviewd wordt. Hij sprak een jaar terug nog met Jaap
Even van RTV-Oost, die als razende reporter aanwezig was.
In 2011 stond Bennie in de Tubantia en deze foto hangt thuis
ingelijst aan de muur. We hopen dat deze foto er ook naast
komt te hangen, want Bennie is een échte top-wandelaar!
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En er is trouwens ook genoeg muziek. Alleen in 2014 was
er, vanwege de vliegtuigramp, een ingetogen en stille
binnenkomst. Hier was alom begrip voor, maar voor de
wandelaars is het fantastisch wanneer de menigte langs de
kant iedereen aanmoedigt. Bennie heeft diverse supporters
die hem ieder jaar weer toejuichen vanaf de zijkant. Zijn
vrouw Ignate en dochter Leonie zitten de laatste dag op
hun klapstoeltjes vooraan in de bocht bij de ‘Via Gladiola’.
De straat is natuurlijk vernoemd naar de bloemen die
de deelnemers krijgen bij de finish. Bennie krijgt zelf de
gladiolen 6 kilometer voor het eindpunt van zijn familie. Deze
komen dan in zijn rugzak, die hij draagt op zijn ‘Twente-shirt’.
Hij krijgt de aanmoedigingen van familieleden, die tijdens de
intocht altijd aanwezig zijn.
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José Stroot-Lammerink en Demi Stroot hebben al drie keer
de Vierdaagse van Nijmegen gelopen. Beiden lopen 40
kilometer. Eigenlijk hoeft Demi maar 30 kilometer, omdat
ze nog geen 16 jaar is. Haar vader Hans liep ook al twee
keer mee en alle drie vinden, dat je ooit één keer in je leven
aan dit spektakel mee moet doen. José en Demi dragen
tijdens de vierdaagse de bekende hoge variant van de
Lowa wandelschoenen. Volgens moeder en dochter lopen
deze lekker en ze geven steun aan de enkels. “Je moet
schoenen aan doen, die je zelf het fijnst vindt,” aldus beide
dames. Je ziet ook mensen op sportschoenen, klompen en
zelfs een enkeling doet mee op naaldhakken! De (sport)
kleding die ze dragen moet ook lekker zitten en niet knellen.
Een goede onderbroek is erg belangrijk. Een string kun je
dus wel thuis laten. Vaak is het erg warm en bijna iedereen
transpireert veel. José weet te vertellen dat veel mannen
vaseline gebruiken, om het zweet ‘niet door de naad te laten
lopen’. Het is dus wel afzien, maar de mensen langs de weg
moedigen je aan en José en Demi vinden het lopen door de
dorpjes dan ook het allerleukst. Vooral Cuyk, want dat is een
echt feestdorp. De wandelaars krijgen komkommer, meloen,
snoep en zoute koekjes aangereikt. Wanneer de finish is
bereikt sjokken de dames naar de fietsenstalling. Ze pakken
de slippers uit de fietstas en gaan op de fiets terug naar de
camping. Na een heerlijk voetenbad en het verzorgen van
de voeten met ‘Gehwohl’, zoeken ze om 22.00 uur het bed
op, want de volgende ochtend is om 5 uur de ‘vroege start’.
Om 6 uur is de ‘late start’. Hoewel...op dit tijdstip liggen
de meeste mensen nog op één oor. Tijdens de vier dagen,
mag je twee keer om 5 uur vertrekken en twee keer om zes
uur. Dit wordt bij de inschrijving op zondag beslist. Daarom

gaan José en dochter Demi op zondag al naar Nijmegen
en wordt de caravan in een dorpje verderop neergezet, op
de speciaal daarvoor ingerichte camping. Manlief haalt de
caravan de laatste dag weer op en hij brengt voor vrouw en
dochter natuurlijk de bekende gladiolen mee. Deze bloemen
krijgen ze overigens niet als ze met een andere wandeltocht
meelopen, want er moeten als voorbereiding toch wel de
nodige trainingskilometers gelopen worden. Of hier de
optocht in Albergen bij hoort? Dat zou zo maar kunnen, want
Demi en José lopen allebei mee met de Sjikke Bökke. In 2016
bij de honderdste editie van de vierdaagse is Demi al zeker
van een startbewijs. José moet nog afwachten of ze wordt
ingeloot. Als ze niet mee wandelt, dan gaat ze beslist kijken
naar de binnenkomst van alle wandelaars op de laatste dag.
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José en Demi Stroot
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omdat ze op deze wijze hun sympathie voor de homo’s en
lesbiennes willen tonen. Op de laatste finaledag wordt er weer
een verkleedpartij gehouden. Willy heeft al eens een roodwit-blauw jurkje gedragen en ook al eens oranje-groen, want
deze laatste zijn de kleuren van de Nijmeegse vierdaagse.
Net als heel veel wandelaars vinden Willy en Marian de laatste
wandeldag het mooist. Het begint al ‘s morgens vroeg. Het
zijn meestal de jongeren die iedereen staan uit te zwaaien,
om daarna het bed op te zoeken na een avond en nachtje
stappen in Nijmegen. Om vier uur staan ze iedereen al aan
te moedigen: ‘kom op, je kunt het! Nog maar 39 kilometer!’
Overal langs de route staan de mensen te zwaaien. Zelfs de
ouderen uit de verzorgingstehuizen worden met hun rolstoel
langs de kant van de weg gezet. Ook de kinderen van Willy
komen om haar te steunen en haar man Henny brengt
gladiolen mee. Voor hem heel gemakkelijk, want hij haalt zo
het stof van de kunstbloemen af, om ze daarna weer mee
te nemen. Willy vindt het allemaal geweldig. Ze is blij dat ze
hiervan mag genieten en dat haar lichaam dit allemaal aan
kan. Ook dit jaar gaan de zussen weer starten aan de 100ste
editie van de vierdaagse. Succes dames!
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Willy Oude Breuil-Lubbers
Willy is in 2007 besmet geraakt met het wandelvirus, want
vanaf die tijd is ze samen met haar zus Marian, de Vierdaagse
in Nijmegen gaan lopen. Verder lopen ze als voorbereiding
nog in maart de ‘Midvastenloop’ en in april natuurlijk
de ‘Tukkerstocht’, evenals de wandeltochten in Reutum
en Tubbergen en niet te vergeten de ‘Kennedymars’ in
Haaksbergen. Deze laatste begint ‘s avonds en is 80 km! Alles
bij elkaar opgeteld, hebben de dames er al 500 kilometer op
zitten voordat het grote spektakel in Nijmegen begint. Henny
Oude Breuil, de man van Willy, traint mee, maar doet niet mee
aan de Vierdaagse. Willy loopt op ‘lage Lowa’s’, want dat loopt
lekker. “Ik ben er heel zuinig op,” zegt ze lachend. “Ik wandel
heel veel door het zand en dan slijten de zolen minder.” Willy
is ook lid van de KNBLO. Dit is een wandelsportorganisatie
die slechts 25 euro per jaar kost en hiervoor krijg je tijdens de
Vierdaagse veel privileges.
Als je de button draagt
dan ontvang je op diverse
pauzeplekken iets te eten en
te drinken. Zelf neemt ze in
haar rugzak een boterham
en een plak roggebrood
mee. Plus natuurlijk water
en
sportdrank.
Haar
wandeltenue bestaat uit een
professioneel wandelrokje
(dit is een kort rokje met een
broekje dat er vast onder
zit). Op woensdag verruilen
beide zussen hun kleding
voor een roze variant,
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074 - 2659966
info@buildingdesign.nl
www.buildingdesign.nl
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DUURZAAM
Zonne panelen
Pellet kachels
Zonne boilers

LANDELIJKE STIJL
Badkamers
Vloeren

“Combineer stijlvol mét
duurzaam wonen”
FLERINGEN • TEL. 0546 - 785258 • WWW.STIJLHOEVE.NL

Metamorfose
een stralende moeder en dochter

Wat nieuws in het Bokk’nblad: een metamorfose. Deze keer voor
moeder en dochter Kokhuis. Om te laten zien dat je met net iets
andere kleding, make-up en je haren anders gestyled een hele andere
look kunt krijgen dan men van je gewend is.
Even voorstellen: Nardy Kokhuis, getrouwd met Martin en moeder van
Babet, Elja en Ramon. Ze werkt als ziekenverzorgster in verpleeghuis
Gravenstate in Denekamp. Haar hobby’s zijn badmintonnen en lezen.
Ook is ze altijd wel in voor een feestje. Carnaval betekent voor Nardy
het gala bezoeken en gezellig met de hele familie de optocht kijken.
Dochter Elja is een spontante meid en werkt met veel plezier in de
keuken bij Fraans Marie. Tijdens het Carnaval kijkt Elja ook graag
de optocht met haar familie. Haar hobby’s zijn tekenen, schilderen
en natuurlijk handballen. Op de vraag: wat vinden jullie leuk of waar
houden jullie van gaf Elja meteen het antwoord voor haar moeder:
“mama? Mama houdt van alles.”
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De metamorfosedag begint bij Klooster-Esch kleding. Passen, broek te
lang, kleur niet goed, dit staat niet, dat dan weer wel maar daar past
het shirt niet bij. Uiteindelijk weet Hetty toch precies de goede kleren uit
de rekken te halen. Op naar Linda Klumpers voor de make-up. Wel even
wennen hoor, als je niet gewend bent om veel make-up te gebruiken. Linda
gebruikt precies de goede kleuren om deze dames te laten stralen. Dan als
laatste naar kapsalon Sam. “Doe maar wat,” zegt Nardy. “Als het maar niet
paars wordt.” Elja wil geen kort kapsel. Sam weet wat haar te doen staat.
En dan is de metamorfose klaar. En geslaagd, dat is het. Een dag waaraan
Nardy en Elja, maar ook Hetty, Linda en Sam veel plezier hebben beleefd.
Iets doen wat bij je past, iets dragen dat je staat en blij zijn met jezelf. Met
als resultaat prachtige foto’s van een stralende moeder en dochter.
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Motorclub Albergen
niels stopel

een toertocht
langs de club

Om meer te weten te komen over
de Motorclub Albergen, kortweg
M.C.A., trok één van de verslaggevers van het Bokk’nblad er op
uit voor een rondje langs enkele
leden. Deze toertocht werd afgelegd per niet gemotoriseerde fiets.
Een eerste stop werd gemaakt aan de Korenmolen 3, het huis van één van de meest fanatieke M.C.A. leden: Niels Stopel, 39 jaar oud
en in het dagelijks leven hovenier bij Mulder Bos en Tuin. Niels woont samen met zijn
vrouw Kirsten en hun twee dochters Fiene en
Maud.

Extra kolen
op het vuur
Al jaren rijdt Niels op een motor. Na drie
stuks Honda CBR 600F en een Triumph
Daytona 675 rijdt hij nu een Honda VFR800
VTEC uit 2004. De Honda VFR heeft 110 pk
en is een combinatie tussen een tourmotor en
een sportmotor. Vanaf 7.000 toeren per minuut worden er extra kleppen ingeschakeld
en komt het sportieve karakter naar boven.
‘Dan gooit hij wat kolen bij op het vuur’, zoals Niels dit treffend aangeeft. Over de vraag
wat zijn droommotor is, moet Niels even nadenken. ‘Een sportieve toerfiets als de Honda
VFR, maar dan met een driecilinder van Triumph aan boord. Dat klinkt zo supergaaf!
Maar Triumph heeft geen mooi alternatief in
dit segment en de VFR bevalt nog goed. Dus
voorlopig hoef ik nog geen andere motor’,
zegt Niels.

gelijks leven doet hij vrijwilligerswerk bij de
Soweco Groen groep, de Eeshof in Tubbergen
en binnenkort ook bij de dagbesteding in De
Danne. De passie voor motoren is bij Herman
gegroeid toen hij nog jong was.

Per jaar legt Niels ongeveer zesduizend kilometer af op de motor, vooral tijdens toertochten. ‘Voor minder dan 150 kilometer komt
de motor niet uit de garage’, aldus Niels. De
kilometers worden vooral gemaakt in het
weekend en tijdens de tochten met de Motorclub Albergen. Vroeger was dat nog wel
anders. ‘Bijvoorbeeld op vrijdagavond na het
werk, even snel een hapje eten en dan hupsakee, stukje rijden.’
Bij de M.C.A. is Niels erg bedreven in het
uitzetten van mooie toertochten. Vroeger
gebeurde dat nog op papier. ‘Dan gingen we
in het weekend de route voorrijden. Voorrangskruising links en na 300 meter rechtsaf,
alle aanwijzingen kwamen op een rol papier’.
Tegenwoordig is het veel gemakkelijker met
digitale navigatie. Elk jaar organiseert de motorclub vier toerritten en een weekend weg.
Samen met Alfons Klein Haarhuis uit Fleringen stippelt Niels de routes uit en worden
hotels gereserveerd. ‘We zijn nu al weer bezig voor de weekendtrip in de nazomer van
2016’ vertelt Niels. ‘Iedereen is welkom om
een keer mee te rijden met de club’ nodigt
Niels uit en vervolgt ‘de tochten worden vaak
in Op en Rond de Essen wel aangekondigd.’
Niels heeft veel mooie herinneringen aan het
motorrijden. ‘Het weekend met de motorclub
naar het Schwarzwald en de Vogezen springt
er voor mij wel uit, we hadden mooi weer en
de omgeving was heel bijzonder. Aan Oostenrijk heb ik ook goeie herinneringen en in
Zwitserland is vooral de driehoektocht over
de Sustenpas, Grimselpas en Furkapas een
aanrader. Toch blijft Duitsland het motorland
bij uitstek, een echte motorspeeltuin’ aldus
Niels. Een tocht door de Eifel en Hunsrück,
met een afdaling bij Brodenbach is daar zijn
favoriet. ‘Die heb ik al vier keer gereden en
dat verveelt nooit.’ Ook het jaarlijkse weekend met zijn vader naar het Sauerland vindt
Niels supermooi.

Pitstop
Een volgende pitstop wordt gemaakt aan de
Calligrafiestraat 12. Daar ontmoeten we het
kloppend hart achter de jaarlijkse wedstrijd in
’t Geziet alwaar de leden van het Rijdend Motor Museum over het asfalt rijden. We gaan
op bezoek bij Herman Huis in ’t Veld en zijn
vrouw Marga. Herman is 58 jaar en in het da-

Herman huis in 't veld

Hupsakee,
stukje rijden.

maik kemerink

Hij woonde aan de Steenkampsweg en zodoende maakte hij van dichtbij de motorrace
mee die werd gereden op de straten tussen
Tubbergen, Fleringen en Albergen. ‘Toen ik
16 was, kwam de eerste bromfiets en toen
moest het steeds sneller. Samen met Hans
Klaassen, Johan Tijink en Johan Kuipers hebben we veel motorcross- en grasbaanraces gereden’ vertelt Herman. Vervolgens heeft hij
een poosje niet gereden, maar de passie voor
de motorsport bleef. Er werden veel wedstrijden bezocht in binnen- en buitenland.

Met 100 bekers
naar huis
Sinds kort is Herman weer actief in de motorsport. Om het weekend gaan Herman en
Marga op stap, want dan is er een wedstrijd
van het Rijdend Motor Museum. Deze stichting organiseert elk jaar 15 wedstrijden voor
oude racemotoren. Hierbij gaat het niet om
snelheid, maar om de regelmaat. De coureur
die het meest constant zijn rondes rijdt, wint
de wedstrijd. ‘Maar’, vertelt Marga lachend,
‘ook al zijn sommige coureurs al 70 jaar, als
ze op de motor kruipen, voelen ze zich allemaal weer 18! Vaak rijden ze nog op het
scherpst van de snede.’ Herman is begonnen
als bakkenist in het zijspan van Peter van
Burk uit Hengelo Gelderland, maar na twee
crashes in twee wedstrijden was dat avontuur snel afgelopen. ‘Voor mij geen zijspan
meer, Peter en ik besloten het anders te doen’,
zegt Herman. Omdat Peter nóg een motor
in de schuur had staan mocht Herman daar
op rijden. Deze motor is een , 125cc Morrini Corsado uit 1965. ‘Ik heb veel geluk dat
ik op een motor van een ander mag rijden.
Elke race is voor ons weer een super weekend.
We vertrekken met de camper op zaterdag en
gaan zondag laat weer terug’, vertelt Herman
met een brede glimlach. Dit jaar is Herman al
een paar keer in de prijzen gevallen, zelfs een
eerste prijs in Gorredijk. ‘Ik doe mee voor
de gezelligheid en niet voor de prijzen. Elke
wedstrijd ga ik met 100 bekers in het keukenkastje van de camper naar huis, dat is genoeg’,
lacht Herman.

De wedstrijden van het Rijdend Motor Museum worden veel in het noorden van Nederland gereden. Daar worden de rondjes
vaak op een industrieterrein afgewerkt. Niet
de mooiste omgeving en daarom stelde Herman eens voor om in Albergen te gaan rijden.
Hij nam de organisatie op zich en sinds drie
jaar is er in september ook een wedstrijd in
het Geziet in Albergen. Vooral de mooie omgeving en de vele toeschouwers maakt dit een
favoriete wedstrijd voor veel deelnemers en
terecht!
Op de vraag of Herman nog een droom of
wens heeft wat motoren betreft hoeft hij niet
lang na te denken. ‘Een originele Yamaha TZ
uit begin jaren ‘70 met 250cc of 350cc, dat is
een prachtding!’ Marga kijkt iets bedenkelijker: ‘Als Herman zo’n motor heeft, komt hij
de schuur niet meer uit, dan zit ik straks alleen in de woonkamer.’ Met betrekking tot
de toekomst van de wedstrijd in Albergen
droomt Herman van tribunes vol toeschouwers langs de Bakenweg, dus komt allen
langs als het Rijdend Motor Museum ook dit
jaar weer in Albergen neerstrijkt!

Motorcoureur
De finish van de toer langs de leden ligt aan
de Refterstraat in Albergen, in de persoon
van Maik Kemerink. Maik, inmiddels 29
jaar, wist het als jochie van vier jaar oud. ‘Ik
wil motorcoureur worden’. Maik werkt bij
Hoogendijk Bulldozerverhuur als monteur
en vrachtwagenchauffeur. Daarnaast heeft hij
samen met David Keemers een eigen bedrijf;
Twentetafel, voor de mooiste tafels op maat.
Zijn eerste motor kocht Maik toen hij 20
jaar was. Dit was direct een snelle motor, een
Yamaha R6. Hiermee heeft hij veel op de weg
gereden en dat vond hij geweldig. Maar tijdens een circuitdag in Assen bleek dat Maik
een bovengemiddeld talent had voor snel motorrijden. ‘Dat wakkerde bij mij het vuur aan
om er meer mee te doen’, vertelt Maik. Hij
besloot om een racelicentie te halen zodat hij
aan echte circuitraces mee kon doen. Zodra de
licentie binnen was, ging de straatmotor aan
de kant en kocht Maik zijn eerste racemotor,
een Yamaha YZF-R1 1000CC. Met deze motor heeft Maik twee jaar lang races gereden,
waarna hij een tweede Yamaha YZF-R1 erbij
heeft gekocht die inmiddels 8 jaar oud is en
waar hij nu nog steeds mee racet.
Ondertussen rijdt Maik alweer zes jaren in
verschillende cups en competities, ‘ik wilde
steeds verder en hoger.’ Maik rijdt alweer drie
jaar in de NK Supercup 1000; in Nederland
het hoogste niveau motorrace. ‘Het racen
gaat best goed,’ vertelt Maik, ‘meestal rijd ik
rond plek 10, maar als het regent, zit ik vaak

bij de beste drie. Om bovenin mee te kunnen
doen, zijn een paar dingen belangrijk. Allereerst moet je goed fit zijn, ik probeer veel
hard te lopen en ga op de fiets naar het werk.
Daarnaast is ook het budget van invloed op
de prestaties. Met meer geld koop je een snellere motor en betere onderdelen.’

Assen
in de regen
De mooiste herinneringen zijn voor Maik
zijn eerste overwinning in Zandvoort en een
overwinning in Assen in de regen. ‘In Zandvoort was het eerst chaos want de organisatie was de uitslag van de kwalificatie kwijt
geraakt. Omdat ik nog maar net begonnen
was, moest ik bijna achteraan beginnen. De
race ging donders goed en als eerste finishen
was geweldig! Ook races waarin je een felle
strijd met anderen hebt rond de tiende plek
zijn mooi. Dat je dan een persoonlijk snelste
rondetijd rijdt is prachtig. Zo heeft elke race
wel wat.’
Afgelopen jaar heeft Maik niet veel geracet.
Samen met zijn vriendin Karlijn Kleizen
bouwt hij namelijk een huis in de nieuwbouw van Albergen. ‘Dat kost tijd en geld en
daarom was de racerij dit jaar iets minder’.
Zijn moeder is trouwens blij met de aanstaande verhuizing. ‘Onze hele zolder ligt
vol met motoronderdelen en die kan Maik
mooi meenemen naar de speciaal daarvoor
gebouwde kelder’,aldus moeder. Om zijn
droom waar te maken is Maik nog op zoek
naar nieuwe sponsoren. Zijn droom is om in
2016 mee te doen met een Kawasaki Ninja
ZX-10R en dan ook gelijk mee te dingen naar
de eerste plaatsen. Mocht het met de sponsoring niet lukken dan gaat hij zijn huidige
motor helemaal uit elkaar halen, reviseren
en opnieuw opbouwen. ‘Ook met deze motor
heb ik mien schik wa, maar het mooiste is
vooraan meedoen.’
Voordat het in april weer tijd is voor de eerste race wordt er eerst Carnaval gevierd. ‘Ik
heb eerder met de Sjikke Bokke aan optochten meegedaan en ga nu nog veel mee. De
optocht kijken we bij Ron Benerink voor
zijn huis aan de Zenderseweg. Meelopen was
mooi, maar aan de kant staan met een pilsje is
ook mooi’, lacht Maik. Met deze wijze woorden sluiten we het interview af waarna we
nog een kijkje nemen in de vele fotoboeken
van het racen. En voor wie de finish van dit
stuk te vroeg kwam: kijk op www.kemerinkracing.nl voor meer nieuws en informatie.
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Noord Twente
wenst u

een plezierige
carnavalstijd!

rabobank.nl/noordtwente
Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

Muzikale nieuwkomer

Het Popkoor van Albergen

Het plannen van de afspraak had wat voeten in de aarde, maar uiteindelijk werd een geschikt moment
gevonden voor een gesprek met de muzikale multitaskers Miriam Wesselink en Arjan Verver.
Zij namen, mede namens Concordia, de honneurs waar voor een interview rondom Albergs nieuwste
muzikale initiatief: Het Popkoor.

Concordia 2.0
Het Popkoor werd geïnitieerd door onze muzikale trots, Concordia. Het bestuur van de Albergse muziekvereniging vond dat de tijd was aangebroken
om een nieuwe weg in te slaan met het orkest en om een aantal nieuwe, verfrissende elementen toe te voegen. Het plan resulteerde in de opzet van een
Popkoor met combo dat met het orkest getransformeerd wordt tot een ‘Pop
& Brass’ geheel. Een soort Concordia 2.0. Arjen Hondorp uit Haaksbergen
zwaait als nieuwe dirigent de scepter over het Pop & Brass Orkest. En toen
moest er natuurlijk gezocht worden naar kartrekkers die het initiatief verder
gestalte konden geven.

Kartrekkers
Toeval of niet, Leo Mensink, bestuurslid van Concordia, klopte aan bij Miriam Wesselink. Zij behoeft weinig introductie want velen kennen haar als dirigent van Cantiamo, zangtalent van ’t Koortje, trompettist van La Bella Bok
of als de ‘Albergse Dieuwertje Blok’ bij de plaatselijke Sinterklaasintocht.

Deze muzikale multitasker was meteen enthousiast over het verfrissende
initiatief van Concordia. De leden van Cantiamo kennende, weet Miriam
als geen ander dat er veel voldoening wordt gehaald uit de wekelijkse repetities en de vocale en muzikale opluistering van kerkdiensten. Echter met
het oog op de terugloop van het aantal kerkvieringen, had Miriam er wel
oren naar toen Leo haar vroeg om haar muzikale bezigheden uit te breiden
als dirigent van het Popkoor. Voor de muzikale begeleiding klopte ze aan
bij goede vriend Arjan Verver, al 25 jaar haar muzikale steun en toeverlaat
bij Cantiamo en ’t Koortje. Arjan was, evenals de overige comboleden van
Cantiamo, ook meteen enthousiast. En met deze toevoeging kon de oprichting van een Popkoor in Albergen worden beklonken!

Leden werven
Eerste punt was het werven van leden en daar werd een Facebookpagina
voor in het leven geroepen. Natuurlijk moet nog wel een creatieve naam
worden bedacht, maar dat is voor latere zorg. Miriam wist ook de leden
van Cantiamo te enthousiasmeren waardoor een groot aantal besloot zich
ook aan te sluiten bij het Popkoor. Ten tijde van het interview telde het
nieuwe koor al 60 leden. Sinds afgelopen september repeteert het Popkoor
elke woensdagavond in het gebouw van Concordia. De leden zijn afkomstig uit Albergen en omstreken. Om lid te worden, is het dus zeker geen
must woonachtig te zijn in Albergen. Jong en oud, man of vrouw, iedereen
is welkom. Een auditie of streng juryoordeel ligt niet aan de toelating ten
grondslag. Dus houd jij van zingen of wil je je zangkwaliteiten verbeteren?
Meld je dan via www.concordia-albergen.nl aan bij het Popkoor Albergen.
Het Popkoor roept vooral leuke enthousiaste jongemannen en heren op
een kijkje te komen nemen. Op dit moment voeren de vrouwelijke leden
de boventoon. Wie denkt dat het repertoire van het koor suffig is, heeft het
mis. Het genre is zeer divers. Van Nick en Simon tot Dotan en van Amy
Winehouse tot Sheppard. De instrumentale begeleiding door het combo
bestaande uit keyboard, drums, bas en 2 gitaristen zorgt naast het zanggeweld voor de nodige extra allure.

Pop & Brass Orkest
Het Pop & Brass Orkest van Concordia speelt ook in een nieuwe setting
met gitaren, keyboard en drums. De leden zijn razend enthousiast over de
nieuw ingeslagen weg. Geïnteresseerde muzikanten uit de hele regio die het
ook leuk vinden om in deze nieuwe Pop & Brass band mee te spelen, roepen we dan ook op zich aan te melden via de eerder genoemde website van
Concordia.

Sneak preview
Doel van zowel het Popkoor als het Pop & Brass Orkest is het verzorgen van
optredens. Gezamenlijk, maar ook zelfstandig. Het startsein voor het ten gehore brengen van de muzikale kunsten is tijdens de komende Tukkerstocht.
Voor dit optreden worden nu al de nodige stukken ingestudeerd. Dit wilt u
natuurlijk niet missen, dus noteer 10 april 2016 alvast in uw agenda.
Bent u wat ongeduldig aangelegd en wilt u nu alvast
een voorproefje, scan dan de QR-code voor een sneak
preview van het nieuwe Popkoor Albergen. Voor meer
informatie raadpleeg de Facebookpagina van Popkoor
Albergen of de website van Concordia.

Aanmelden voor het Popkoor Albergen
of de Pop & Brass Band kan via
www.concordia-albergen.nl
Op de foto ziet u een aantal leden van het Popkoor en combo, samen met mede-initiator Leo Mensink.
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Tel: 0546 442321
Mob. 06 25332367

www.rijschoolguidolansink.nl
info@rijschool-guidolansink.nl

www.partyservicetijhuis.nl

Dinsdagavond theorieles

U een feest.
Wij van de partij.
Wij verzorgen uw feest tot in de puntjes. Van catering tot concept en thema.
Als u zorgt voor de mensen, zorgen wij voor de perfecte ambiance
Almeloseweg 113 7615 NA Harbrinkhoek | o546 - 62 99 62 | info@kampkuiper.nl | www.kampkuiper.nl

Bezoek onze site voor occassions

www.autoeerdman.nl

De haakclubjes van Albergen

‘Soms wordt er meer
gekletst dan gehaakt’

Haken, breien, handwerken. De dames leren het niet meer op school, zoals vroeger, maar tegenwoordig is het een echte hobby en zeker niet alleen maar voor oma’s. Zo vinden we onder de ‘Bekende Breiers en Hakers’ bijvoorbeeld Bobbi Eden, niet bepaald een grijze muis. Daarnaast
is breien de laatste jaren aan een opmars begonnen. Enige tijd geleden
ontstond zelfs de stedelijke trend ‘wildbreien’ waarbij stadsobjecten
volledig worden aangekleed met de meest kunstige breiwerkjes. Vooral in Berlijn kun je onderweg zomaar een ingepakte lantaarnpaal, boom of
zelfs een locomotief met een vrolijk jasje tegenkomen als straatversiering.
Dat je verslingerd kunt zijn aan allerlei soorten garen, bewijst Helen Lohuis met
haar haakclubje wel. Iedere donderdagavond komen Helen en haar vriendinnen bij elkaar om te werken aan, maar vooral te praten over, hun projecten.
Terwijl de één een knuffeltje voor een nieuwgeborene in de buurt haakt, is de ander bezig met een sprei in alle kleuren van de regenboog. Een haakclubje anno
2015 loopt gesmeerd op de afspraak om iedere week steevast bij elkaar te
komen, maar is ook gemoderniseerd via een Whatsappgroep om prangende draadvragen tussen de wekelijkse ontmoetingen door te kunnen stellen.
Sinds enige tijd leidt Helen zelfs een tweede haakclubje op woensdag, waar
een aantal van haar vaste klanten bij elkaar komen in handwerkwinkel Mercerie
om hun ‘vastlopers’ te bespreken en van Helens expertise te kunnen profiteren. Iedereen ‘haakt aan’ met eigen projecten, waarbij er al een persoonlijke
jaarplanning is gemaakt in de hoofden van de leden: er is zoveel leuks te verzinnen dat ze er voorlopig nog wel even zoet mee zijn. De (ont)spanning van een
nieuw project begint al bij het uitzoeken van verschillende kleurtjes garen.
Helen vertelt dat haken en breien voor iedereen is, maar dat je er soms
wel wat geduld voor op moet kunnen brengen. Zelf heeft ze eindeloos
geduld zo blijkt, want ze is in staat om bij het kleinste foutje het hele project weer ‘uit te halen’ en opnieuw te beginnen. Haken en breien is
voor alle leden een hobby die zowel ontspanning als resultaat oplevert.
Hiervoor moet je wel bij de les blijven, zeker als je bezig bent aan een
wiskundig patroon waar je toch menig keer een sommetje moet
optellen om dat ene bloemetje erin te krijgen. Doe je dit niet, dan heb je
voor je het weet een steek laten vallen. De donderdagclub heeft het fenomeen praten en breien tegelijk wel geperfectioneerd, zo geven Julia,
Maud, Janine, Wil en Helen aan: ‘Er wordt soms meer gekletst dan gehaakt!’
Ook breiers zijn welkom in het clubje, als het gaat om handwerken is het motto
van het groepje ‘hoe meer zielen, hoe meer vreugd’. Het clubje geeft aan dat
leren ‘kantklossen’ en het acquireren van een eerste mannelijk clublid op dit
moment nog op het lijstje met wensen staan. Ook hoeven Helen en haar clubje
niet lang na te denken over dé haaktrend voor het Carnaval Albergen 2016.
Prins en Sik pakken het pas echt professioneel aan door ook de scepter vrolijk
uit te dossen. Want wat is Carnaval nu zonder Alberger Bökke mét steekje?

en APK keuringstation.

info@garagehaarman.nl

Garage Haarman wenst u een geweldige carnaval!
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Reparatie en onderhoud
van personenwagens,
lichte bedrijfswagens
en APK keuringstation.

Assinkshoekweg 7, Albergen
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Garage Haarman wenst u een geweldige carnaval!

Wat de Bökke maakt
dat smaakt!
Bakkerij

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

Royale keus in breigarens

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

“hier op het
erf heb je
geen files”

Martin en
Bart, een Aa
typisch duo.
Statige bomen flankeren de oprit
naar een opgeruimd erf aan de Zenderseweg 54: hier resideert boer Van
der Aa. Op dat boerenerf wordt de
scepter gezwaaid door Martin, een
goedgemutste, sympathieke en sociale man. De hofhouding van Martin
bestaat naast zijn vrouw Marlon uit
drie potentiële troonopvolgers: Guus,
Fiep en Puck. Naast dit vijftal woont
Annie van der Aa, Martins moeder,
ook nog steeds op het erf. Een mooi
koppel boer’nvolk waar geregeld Bart
Wolbers tussen te vinden is. In tegenstelling tot Martin kreeg Bart het boerenleven bepaald niet met de paplepel ingegoten. De twee zijn geen
onbekenden van elkaar. Bart’s vader
Robert is niet alleen een kameraad
van Martin, maar het duo woont ook
op een steenworp afstand van elkaar.
Tegenwoordig komt Bart vaker dan
zijn vader bij Martin over de vloer, al
blijft het bij Bart vaak tot de vloer van
de stal beperkt. Bart is namelijk één
van de vaste melkers van Martin.

De trekker trok

In de vroege zomer van 2015 vroeg
Bart aan Martin of die hem niet wilde
leren trekker te rijden. Per 1 juli van
dat jaar zou het een stuk prijziger worden om een trekkerrijbewijs te halen
en al heeft Bart geen boerenbloed,
boerenverstand heeft hij wel en daarom besloot hij een poging te wagen
het papiertje nog op een goedkopere
manier te halen. Martin stond er voor
open Bart te helpen en zo reed het
duo rondjes op Martin’s rode tractor.
Eerst tufte het over het erf, later door
de weilanden en al snel werd er een
rondje Albergen gedaan, als BOB wel
te verstaan. Bewust Onbeschonken
Bijrijder. Bart bleek talent te hebben
voor het trekker rijden en stuurde de
Massey Furgason niet alleen vooruit,

maar ook moeiteloos achteruit. Met of
zonder aanhanger, rechtuit of met een
bochtje, Bart had het onder de bezielende leiding van Martin allemaal snel
onder de knie en wist dan ook het
tractorrijbewijs “oude stijl” moeiteloos
te halen. Met het halen van dat papiertje kwam geen einde aan Bart’s
bezoeken aan het erf van Martin, integendeel.

Damesliefde

Bart heeft niet alleen interesse in het
tractor rijden, maar zeker ook in de
vrouwen die op het erf te vinden zijn.
De dames van het mensachtige soort
zijn óf te oud óf te jong voor Bart, maar
voor die 85 potige dames bij Martin in
de stal, daar draait Bart zijn hand niet
voor om. In de tijd van de trekkerrijlessen had Bart Martin al eens geholpen
met het melken van deze dames en
ook voor dat aspect van het boerenbestaan bleek talent in huis. “Het ging
verbazingwekkend goed. Binnen drie
weken kon Bart helemaal alleen de
koeien melken”, aldus een aangenaam verraste Martin. Martin is niet
alleen boer, maar daarnaast ook van
vele markten thuis. Enerzijds noodgedwongen omdat een boer in zijn
beleving ook loodgieter, elektricien en
onderhoudsmonteur moet zijn, maar
anderzijds ook omdat hij er veel plezier aan beleeft. Zo speelt Martin al jarenlang toneel bij Concordia en is hij
al meer dan 15 jaar commissielid van
de Volksfeesten Albergen. Binnen die
club is hij één van de terreinmannen
en maakt hij deel uit van het bestuur.
“Ik ben iemand die graag onder de
mensen is en niet alleen maar op mijn
erf wil vertoeven. Ik houd van het boerenbestaan, maar vind het ook machtig mooi om na te zitten bij Concordia
of de Volksfeesten en daar over heel
andere dingen te praten.” Voor een

boer heeft Martin een druk sociaal leven en dat maakt dat het extra handig
om Bart als vervanging voor het melken te hebben, dat toch altijd tot een
uur of 8 ’s avonds duurt. “Even een
appje en vervanging heb je”, verwijst
Martin naar het gemak waarmee hij
Bart kan inschakelen.

Polonaise

Met Carnaval hebben de beide heren
niet zo heel veel op. Martin wil de gala-avonden nog wel eens bezoeken,
maar laat het verder aan zich voorbij trekken. Een uitzondering maakt
hij, net als Bart, voor de optocht. Die
wordt steevast van begin tot eind bekeken. Bart zoekt daarna met zijn kameraden de tent op, maar Martin bewaart het bezoek aan dat terrein voor
het pinksterweekend. Dat de mannen
beiden graag de optocht bekijken is
wellicht verklaarbaar door de stoet
koeien die zij tijdens het melkproces
voorbij zien trekken. In de zomermaanden reageren ze op een handje
klap, het signaal voor een polonaise
naar de melkstal waar 12 dames tegelijk gemolken worden. Naast de dagelijkse koeienoptocht is er geen andere drukte en dat is volgens Martin
één van de grote voordelen van boer
zijn “hier op het erf heb je geen last
van files”.

Aa-typisch

Martin is een atypische boer: veel
bezigheden die niets met het boerenbestaan te maken hebben. Voor
Bart geldt een soortgelijke typering:
geen boerenkomaf, geen agrarische
opleiding, maar toch de trek naar de
boerderij. Bart is na zijn Canisiuscarrière dit schooljaar gestart met de opleiding tot uitvoerder in de bouw. Iets
wat prima bij hem past. “Ik was een
jaar of 3 toen het huis waar we wonen gebouwd werd. Op het moment
dat het huis klaar was, wilde ik het
liefst dat het gesloopt werd en we opnieuw gingen bouwen, zo mooi vond
ik de bouw toen al.“ Naast zijn opleiding werkt Bart op zaterdag ook in de
bouw bij aannemersbedrijf Steggink.
Toch zou hij de boerderij van Martin
niet willen missen, net als Martin zijn
bezigheden buiten die boerderij. Martin en Bart: twee sympathieke, breed
georiënteerde keerls, samen een Aatypisch duo!

bezoek onze showroom!
bezoek onze showroom!

www.lentifa.nl
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Albergen
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Trappen
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Trappen - Deuren - Kozijnen

Van schets tot
oplevering

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

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

Gewoon goed

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

Marktplaatspoëzie

in Albergen

Bruno Banani made for men 50ML
Ik heb een verpakking die nog dicht zit
van 50 ML.
Mijn vriend gebruikt hem niet omdat hij
een andere parfum gebruikt.
Bieden naar waarde.

Albergen heeft heel wat te bieden. Niet alleen op
het gebied van Carnavalsoptochten, gala-avonden
of gezelligheid, maar ook op het gebied van handel.
Gedurende het hele jaar door proberen de inwoners
van het Bokk’nlaand van hun spullen af te komen
of juist een koopje op de kop te tikken. Of het ding
nog functioneert of niet, iedereen hoopt het voor
meer geld te kunnen verkopen dan het waard is.
Naast tosti-ijzers, afgedankte flippo-collecties of
bejaarde konijnen is er nog veel meer te vinden op
het advertentiebord bij de Coop, in De Esjes in Op en
Rond de Essen of op het alom bekende Markplaats.nl.
Het gaat overigens niet altijd om spullen. Soms biedt
een advertentie een intrigerend kijkje in de levens
van anderen. Zoals de eenzame man die de volgende advertentie in Op en Rond de Essen zette:
‘GEVRAAGD: Door alleenwonende oudere man: een
poes. Tegen betaling te bezorgen’. Of de dierenliefhebber die hetzelfde medium gebruikt om een plekje
te vinden voor haar niet geheel zindelijke kat (en dit
heel subtiel weet op te schrijven): ‘Hele lieve, verlegen rode poes 15 mnd, bijt en krabt niet, gezond en
gesteriliseerd. Woont nu in studio en plast op bed.
Wie heeft een buitenhuis en kattenvriendje voor mij?’
De beschrijving van de aangeboden of te verkopen spullen of diensten kan ontroerend zijn. Mooier dan echte
dichters ooit zouden kunnen verzinnen. Ook Albergenaren laten heel wat poëzie achter op Marktplaats. Op
deze pagina’s een aantal opvallende advertenties van
mensen uit Albergen. De (vaak poëtische) tekst van de
advertentie is origineel en onaangeroerd gelaten (er is
slechts een bijpassende titel bij verzonnen). Veel plezier met deze dichtkunst van de Albergse Marktplaats.

Nog wel

Het ligt aan de foto

Bank + 3 stoelen
De bank en stoelen zijn nog in goede
staat.

Stoere jas van Just Small.
De muts is afneembaar.
Op de foto kun je een paar gebruiksporen
zien zitten maar de jas ziet er erg mooi
uit. Lekker warme jas.

Verkeerd cadeau

1 blik zegt meer dan 1000 woorden

duidelijk toch?
veel verschillende kledingstukken
de maat staat er bij,
zo niet stuur me dan een mailtje
bekijk ook mijn andere advertenties
daar staan meer kledingstukken op.

Het belang van de spatie

Wiesnfest: één keer, nooit weer…

Te koop
voor de Carnaval Oostenrijkse kleding.
Overhemd, broek en hoed.
Eenmaal gebruikt.

Misschien iets voor de Mutsenclub?

Te koop
gekke mutsen
voor de Carnaval

Gekleurde dans mariekes (rietjes) pakken
voor loopgroep.

Het verhaal
achter
deze
advertentie

Verkoper:
Stephan Kienhuis

Carnaval is een miljoenenindustrie. Er zijn maar
weinig mensen die elk jaar hetzelfde pak aantrekken. Hoewel het Carnaval bekend staat als het feest
waarbij ‘niets te gek is’ maakt men zich dus blijkbaar toch druk om zijn of haar uiterlijk. Zo geven
we het ene jaar geld uit aan een indianenpak, maar
een jaar later aan een piratenkostuum of we steken
ons in een sexy verpleegsterspakje. Voor iedereen
die niet zelf aan de slag gaat met een naaimachine,
maar een bezoekje brengt aan één van de Carnavalswinkels uit de regio kan het bedrag hoog oplopen.
Voor een soort jutezak met twee gaten erin betaal je
al snel €30,-. De gadgets zorgen er natuurlijk voor
dat je nieuwe identiteit voor iedereen herkenbaar
is op straat, maar ze zorgen ook voor een verdubbeling van de uitgave. Er zijn ook mensen die niet
zitten te wachten op een uitpuilende verkleedkist,
of willen proberen de gemaakte kosten terug te verdienen. Zij plaatsen een advertentie op marktplaats.
Stephan Kienhuis uit Albergen is één van die mensen. Hij plaatste de advertentie: ‘Gekleurde dans
mariekes (rietjes) pakken voor loopgroep.’ Bij het
lezen van de beschrijving zou je kunnen denken dat
je achter de Dansmariekes aan moet gaan, maar bij
het zien van de foto’s bleek dat dit toch niet de bedoeling was. Stephan verduidelijkt: “We hebben dit
jaar samen met vrienden uit Albergen en Geesteren
meegedaan aan de optocht in Tilligte. Een eenmalig
optreden, want Ronny Arendsen, de man van een
vriendin van Elma (Elma is de vrouw van Stephan),
was benoemd tot secretaris. De kostuums hebben we
uit Brabant opgehaald, nadat we ze gekocht hadden
via Marktplaats. We hopen dat we de kleding nu zelf
kunnen verkopen.” De groep heeft de tweede prijs
gewonnen met hun deelname aan de optocht. Dit succes betekent niet dat ze volgend jaar ook meelopen
met de optocht in Albergen. “Ons huis ligt langs de
route. Elk jaar komen vrienden en familie bij ons
de optocht bekijken, we staan er soms met wel 30
man. Er moet toch iemand de baas blijven over de
koelkast!” Toch heeft de van oorsprong Almeloër wel
meer ervaring met het meelopen in optochten dan
deze ene keer in Tilligte. In zijn jeugd heeft Stephan
samen met vrienden eens een wagen gebouwd in de
vorm van een potvis. Vele uurtjes hebben ze erin gestoken. “Er was een periode dat er veel potvissen
aanspoelden op het strand, vandaar het thema”, aldus Stephan. Veel reacties heeft hij nog niet gehad
op zijn advertentie, wel genoeg bekijks. Of dit te
maken heeft met zijn ronduit poëtische advertentietekst en bijbehorende verwachtingen is onbekend.

Tel. 0546-441719
info@klumpersinstallatie.nl

www.klumpersinstallatie.nl

AUTO-TOTAAL

TUBBERGEN

Mutsen

De 24-uurs Solexrace is al jaren een begrip in Albergen en ook ver daarbuiten.
De organisatie kent niet alleen Albergse
vriendengroepen als deelnemers, maar
verwelkomt ook fanatieke groepen uit
het zuiden van het land. De meest recente editie had een vreemde eend in het
deelnemersveld. Of vreemd in dit kader
het synoniem is voor ‘apart’ of ‘onbekend’
wordt aan uw eigen invulling overgelaten. Binnen de geledingen van de Alber-

ger Bökke is de spreekwoordelijke eend
geen onbekend fenomeen, maar bekend
als de Mutsenclub. Tijdens een vergadering werd het idee om mee te doen aan
de solexrace geopperd door Mariska Assink en Rietta Pouwels. Dat dit niet tegen
dovevrouwsoren gezegd werd, bleek uit
het feit dat er al snel een club van twaalf
MOT-ten gevormd was. MOT: Muts on
tour, want dat gingen ze doen, en route!

Multitasken,
thee en Chardonnay
Een beetje muts is in het dagelijks leven
een multitaskende vrouw, die zich niet
door de eerste de beste uitdaging laat
afschrikken. Desondanks lukte het niet
om uit de geledingen van deze twaalf
mutsen een TC te vormen. Hoewel…..een
TC die staat voor ‘thee’ en ‘Chardonnay’
was vast nog wel gelukt, maar aangezien
een solex op geen van die twee vloeistoffen loopt, moest de TC buiten de twaalf
mutsen gezocht worden. De oplossing
werd dicht bij huis gevonden, sterker
nog: hij werd gevonden in het huis van
muts Mariska. Othmar was dan wel zijn
scepter van Bokk’nlaand kwijt, de hoffelijkheid die bij een Prins hoort, was hij
niet verloren. Othmar werd de TC van de
MOT-ten en gezien het takenpakket dat
daaraan vastkleefde, moest ook Othmar
multitasken. Hij regelde een MOT-waardige solex, zorgde ervoor dat deze aan
het lopen kwam én bleef en daarnaast
gaf hij de mutsen rijles. Sommige mutsen hadden nog nooit op een solex gezeten en alleen dat gegeven leidde al tot
hilarische taferelen in ’t Geziet en een
niet geheel vlekkeloos verlopen generale repetitie. De mutsen waren het er
snel over eens: een plaats op het podium
van de snelste renners was geen doel,
het ‘meedoen MOT gezellig’ daarentegen was een meer toepasselijk motto.

Een kloddertje roze
De pijlen van de mutsen werden gericht
op het finale uurtje van de race. Tijdens
het 24e uur wordt er verkleed gereden
en per groep past daar een thema bij.
Waar de Almeloërs net als onze plaatselijke voetballers zwart/wit gekleurd
zijn en men in Enschede het rood verkiest, was bij de MOT-ten roze de kleur
der kleuren. In de MOT groepsapp werd
driftig heen en weer ge-appt over wat er
allemaal wel niet in het roze kon. Tante
Til Knots deed het met een kloddertje
hier en een kloddertje daar, de mutsen
gingen all the way. Via Marktplaats werd
zelfs een roze stofzuiger op de kop getikt. De aankleding van de MOT-tent
werd niet vergeten en uiteraard werd
ook daar voor een roze huisstijl gekozen.
Tot in het kleinste detail klopte de inrichting en ook de outfit van de mutsen. De
solex leek voor hen bijzaak, maar was dat
niet voor Othmar. Door zijn inspanningen konden de mutsen starten en reden
zij hun eerste rondjes, vrolijk en gezellig,

passend bij hun mutsenmotto. Supporters en anderen kwamen op bezoek in
hun roze tent om aan te moedigen. Aan de
inwendige mens werd goed gedacht, immers ook een muts MOT eten en drinken.
Met het invallen van de duisternis en
de toenemende regen werd het lastiger
om het ‘meedoen MOT gezellig’ motto
vast te houden, maar desondanks hielden de dames én Solex dapper stand.
De MOT-solex leek het meeste last
van het slaaptekort te hebben. Zij begon nog harder te sputteren dan de regen. Othmar wist haar met hulp van de
buren in toom te houden en met het
ochtendgloren reed de MOT-solex nog
trouw de rondjes. Later die ochtend gaf
zij het toch op, maar een paar uurtjes
rust bleken een fantastisch effect op
de MOT-solex te hebben. De MOT-solex
schitterde net zo als haar berijdsters tijdens de finale. Per rondje werd de grijns
op de koppies van de MOT-ten groter:
hun missie slaagde: knall’n in het roze!

wat mot, dat mot
De mutsen kijken terug op een zeer
geslaagd weekend: goede organisatie,
een bevlogen TC-er en meer dan 24 uur
gezelligheid. Een lijfspreuk werd geboren bij de mutsen: hoe het ook geet
of zij, wie bint volgend joar weer van
de partij! Immers, wat mot, dat MOT:

Mutsen on Tour, ride on!

Mutsen

KOM
NAAR ONZE
MEGASTORE,
HOFSTRAAT 3
IN BORNE!
MEER DAN
1250 M2 PUUR
CARNAVALS-CARNAVALS
PLEZIER!

Kunststof & Aluminium
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Deuren
Schuifpuien
Veranda’s






Serres
Dakkapellen
Vliesgevels
Gevelbetimmering

NU OOK IN HAAKSBERGEN
Lutkeberg 79, 7678 AJ Geesteren
T: 0546-631697 E: info@owkozijnen.nl I: www.owkozijnen.nl

www.tuincentrumheerdink.nl

WWW.CARNAVALSLAND.NL
D e juiste p a r t n er voor elk feest !

Volksfeesten Albergen
bouwt verder op een

stevig fundament!
Het Albergse Volksfeest is in de loop van de jaren veranderd. Wat gebleven is, is de goede opkomst van de bezoekers aan de feesttent. Zelfs
die tent onderging een verandering en staat de laatste jaren beter bekend als “de witte attractie”. Twee jaar geleden werd gestart met het
Wiesnfest. Een feest dat een andere organisatie en extra inspanningen vraagt, maar daarmee ook een succesvol concept blijkt te zijn. Om
ook in de komende jaren Albergen op een feest te kunnen blijven trakteren, is niet alleen de opzet van het feest veranderd, maar heeft ook
de organiserende commissie een metamorfose ondergaan.

Volksfeesten 2020

Er is onder de noemer “Volksfeesten 2020” veel gebrainstormd over het
feest van de toekomst. Dit heeft onder meer geresulteerd in een nieuwe,
plattere organisatiestructuur. Daardoor zijn de lijntjes korter en kan er
daadkrachtiger worden geopereerd. Sommige bestaande commissieleden hebben een nieuw takenpakket gekregen, waardoor wij hun talenten
nóg beter kunnen benutten. Er zijn ook nieuwe mensen met frisse ideeën
toegetreden tot de organisatie. Helaas is er ook afscheid genomen van
enkele markante en waardevolle commissieleden, waaronder secretaresse
Daniëlle Oude Geerdink en voorzitter René Hoek voor wie de organisatie van dit feest niet meer te combineren was met werk en privé. De
huidige commissie der blauwhemden gelooft in hun commissie en in het
Albergse Volksfeest en kijkt de toekomst positief tegemoet.
De organisatie zal dezelfde gemoedelijke sfeer proberen te creëren en de
programmering is gericht op alle generaties, zodat het een écht Volksfeest
zal blijven. Iedereen moet zich thuis voelen bij de Volksfeesten en één of
meerdere activiteiten tijdens het pinksterweekend willen bezoeken. Of
het nu gaat om kinderen van de basisschool, Albergenaren die een sportieve uitdaging aan durven gaan met dorpsgenoten, jonge ouders die van

een afstandje de kinderen in de gaten willen houden op de kermis, buren
die met elkaar een gezellig middagje of avondje willen beleven in de witte
attractie, de jeugd die uit hun dak wil gaan op de beste muziek of de groep
bezoekers uit de omliggende dorpen en steden, de organisatie wil hen allemaal wat bieden. Ondertussen krijgt Volksfeesten Albergen her en der
een likje verf en daarmee een uitstraling die goed past bij deze tijd. Met de
vorig jaar gerealiseerde verharding van het feestterrein liggen er ook buiten de tent mogelijkheden. De Volksfeesten gaan zeker niet radicaal op de
schop en vertrouwde elementen worden ook in de programmering van
de editie van 2016 opgenomen. Bij het ter perse gaan van het Bokk’nblad
is de exacte invulling nog niet bekend. Wel kan al verteld worden dat het
een weekend zal worden waar menigeen niets van wil missen. Houd de
Facebookpagina van de Volksfeesten Albergen daarom goed in de gaten
opdat u op tijd kaarten kunt aanschaffen. U kunt Volksfeesten Albergen
ook volgen via www.volksfeesten-albergen.nl
Eén tipje van de sluier kunnen we al wel voor u oplichten. Ook dit jaar
is er een Wiesnfest en wel editie 3.0. U kunt zich alvast gaan voorbereiden op das Tolle Wiesenfest én de voorinschrijving, waarvoor tijdens de
gala-avonden weer de mogelijkheid zal worden geboden. Het is dus niet
nodig om je lederhose of dirndl op Marktplaats te zetten!

Zoek de
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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 22 januari 2016.

De prijs is niet te versmaden

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

Echte
Carnavalsliefhebbers
aan de macht,

Prinses Jet en
Sik Duuk

Ook dit jaar zijn er weer twee hoogheden gekozen om dit Carnavalsjaar te
regeren op basisschool Kadoes. Jet Oude Avenhuis, Prinses in dit Carnavalsjaar, is een dochter van Huub en Nancy en zus van Bart. Zij gaat samen
met Duuk Sander, zoon van Maurice en Francien en broer van Wik, de
boel op de kop zetten dit jaar. Jet houdt van handbal, zingen en gek doen
met vriendinnen. Duuk houdt van voetbal en het spelen van FIFA op de
Playstation. Onze Prinses zit in groep 8a bij meester Remco en onze Sik zit
in combinatieklas 7b/8b bij juffrouw Ilona.
Zwetende handjes en knikkende knieën
Na een spannende schooldag waarbij er gestemd mocht worden op de
nieuwe hoogheden, werd het op vrijdag de 13e van november bekend.
Jet en Duuk mogen dit jaar regeren over Kadoes. Op de vraag waarom
klasgenoten juist voor hen hebben gekozen beginnen ze te lachen. Jet: ‘Ik
heb geen idee, ik snap niet waarom ze mij hebben gekozen.’ Daarna begint duidelijk te worden waarom Duuk aan de macht staat dit jaar. ‘Ik heb
iedereen overgehaald om op mij te stemmen.’ Tactisch is hij dus wel. Het
moment waarop het bekend werd gemaakt was bijzonder. Alle kinderen
van de bovenbouw zaten in de nieuwe gymzaal en de gekozen hoogheden
mochten het podium op. Duuk: ‘Ik was aan het trillen en kwam met mijn
vuist in de lucht het podium op.’
Eén grote pret
Natuurlijk hebben Jet en Duuk ook verplichtingen, zoals dat gaat bij het
Carnaval. Jet: ‘We moeten op de wagen en naar het gala.’ Waarop ze in
koor zeggen: ‘En we moeten het leuk maken!’ Ze zijn allebei erg enthousiast over de wagen. Ze gaan naar iedereen zwaaien en de hele tijd dansen.

Over een lijfspreuk heeft ons jongste Carnavalsduo nog niet nagedacht.
Het duurt slechts twee minuten voor er een bedacht is. ‘Met Duuk en Jet
wordt Carnaval één grote pret, alaaf!’ De proclamatie volgt binnenkort,
die moet nog bedacht worden op school.
Juffrouw Judith en Ilona gaan het leukst verkleed. Jet: ‘Zij zijn gewoon
grappig, ze zijn vriendinnen en doen altijd gek.’ Duuk: ‘Juf Judith en Ilona
houden heel erg van concerten. Ilona was laatst moe, omdat ze ’s nachts
pas laat weer kwam van een concert. Ze zei dat drie plus drie, vier was.’
Kijkje in de toekomst
Op de vraag of Duuk later Sik wil worden, geeft hij vastberaden antwoord.
‘Ja, maar eigenlijk wil ik lieven Prins worden. Prins is wat leuker.’ Natuurlijk
heb ik Jet ook gevraagd of zij Hofdame wil worden. ‘Tuurlijk.’ Er wordt
zelfs al iets los gelaten over wie haar Prins dan mag zijn. Jet ziet Hugo Demmer, zoon van Sik Johan wel aan haar zijde staan als het zover is.
Ondanks haar hobby wil Jet later niet zingen tijdens de gala’s. Ze gaat liever dansen. Duuk twijfelt een beetje: ‘Misschien ga ik wel moppen tappen,
maar dat kan wel heel ongemakkelijk zijn. Straks vindt niemand het grappig.’
Ten slotte de vraag: Wat houdt Carnaval voor jullie in? Duuk: ‘Feesten, lekker gek doen. Dit jaar is het extra veel en extra leuk.’ Jet vult aan: ‘Gewoon
los gaan en niet slapen.’ Dat klinkt al veelbelovend. Volgens mij komt het
dit Carnavalsjaar helemaal goed met onze nieuwe hoogheden. Alaaf!

Bij Carnaval denken we vaak aan een feest voor grote
mensen. Toch zijn er genoeg kinderen die evenveel
plezier aan dit feest beleven. Met één van die kinderen zit ik vandaag aan tafel. We stellen jullie graag
voor aan Helge Asbreuk.
Even kennismaken
Helge is 9 jaar oud en woont aan de Mösbrink in Albergen. Hij zit in groep 6, in een combinatieklas met
groep 7. Zijn juffrouw Judith maakt altijd heel veel
grapjes en dat vindt hij erg leuk. Helge zit bij Jong
Nederland en binnenkort gaat hij kijken bij de streetdance in Albergen. Hij houdt erg van feestjes, kletsen
en dansen.
Gek op Carnaval
Wanneer ik aan Helge vraag of hij van Carnaval houdt,
krijgt hij meteen een grote glimlach op zijn gezicht.
“Ja, enorm”, antwoordt hij volmondig. “Het mooist
vind ik het feest vieren in de optocht. De optocht van
schoolCarnaval duurt me ook altijd veel te kort. En de
grote optocht, dat is pas echt feest!”
Feestbeest
Helge viert het Carnaval door zelf een wagen te bouwen met vrienden. Dit jaar wordt het een junglewagen. “Ik ga als tijger of als aap, gewoon een dier dat
in de jungle leeft. Het wordt één groot feest op de wagen.” Afgelopen jaar ging Helge als bloedzuster. Met
lange blonde pruik en heel veel bloed. “Een bloedzuster klinkt veel beter dan een bloeddokter, daarom
ging ik als meisje.” Omdat het Helge niet gelukt was
om zelf een wagen te bouwen, liep hij mee met de
scouting. Het jaar daarvoor was Helge verkleed als
bokser met twee vrienden. “We hadden allemaal een
bijnaam, ik was Hellige Helge.”
De baas van het Carnaval
Als Helge de baas was van het Carnaval zou hij willen
dat Albergen een hele grote wagen bouwt. Nog groter dan alle wagens die nu meedoen aan de optocht.
Toch loopt hij liever mee achter zijn eigen kleine wagen, dan achter een grote wagen. “Anders ziet niemand je, als je in die menigte loopt.” Ook wil hij graag
dat er heel veel mensen Carnaval gaan vieren en er

moet hele harde muziek zijn. “Het zou leuk zijn als
Carnaval nooit meer zou stoppen, maar daar word
je ook wel een beetje moe van.” De droomwagen
van Helge is een vissenwagen. Iedereen moet in een
vissenpak en op de wagen moeten octopussen geschilderd zijn. Hij houdt namelijk heel erg van vissen.
Eieren bij opa en oma
Op de vraag of Helge zelf Prins of Sik wil worden,
antwoordt hij: “Pas als ik heel oud ben, maar als ik
21 ben, wil ik bij de Raad van Elf, net als mijn vader
Roy.” Het lijkt hem erg leuk om op de grote wagen te
staan en om langs te komen op de basisschool. Hij
verheugt zich nu al op zijn eigen onderscheiding. “Hij
moet er hetzelfde uitzien als die van Prins René en
Sik Johan, met een cartoon van mijzelf en een leuke
tekst.”Voor de traditie van het eieren bakken gaat hij
naar opa en oma. “Oma kan de lekkerste eieren bakken, véél lekkerder dan die van mijn moeder.”

Van
bloedzuster
tot
‘Hellige
Helge’

A L B E R G E N

Bouw of verbouwplannen?

THEO SONDER
Auto's

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

Onze specialiteiten zijn

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

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

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

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

WWW.POPPINK.NL
The Travel

uw persoonlijke reisadviseur

Stephanie Nijkamp
elke bestemming, ieder budget
T 06-51887366 | E stephanie.nijkamp@thetravelclub.nl | W www.thetravelclub.nl/stephanienijkamp

Kinderopvang
’t Beuntje
Opvang van kinderen
van 0 tot 4 jaar
0546-442148
Albergen

kleurplaat

Alberger Bökke 2016
Naam:
Adres:
Groep:
Lever deze kleurplaat vóór woendag 30 januari, bij Basisschool Kadoes.
Het is natuurlijk zonde om dit uit het Bokk’nBlad te scheuren of te knippen.
Daarom is deze kleurplaat ook te downloaden via: www.albergerbokke.nl

Op zondagmiddag 7 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
vanaf 15.00 tot 17.00 uur. Alle kinderen die deelnemen aan de
kinderoptocht ontvangen een medaille.
Voor de mooist verklede persoon en de mooiste wagen of
groep is er een leuke prijs.
De muziek wordt verzorgd door dj Bart. De kleurhoek en
ballonnenhoek zijn er weer, en voor de kleintjes is er een
springkussen.Kortom voor ieder wat wils!
In verband met de veiligheid mogen de kinderen zonder
begeleiding van hun ouders de zaal NIET verlaten via de
hoofdingang van Morshuis.
We gaan geen controle uitoefenen bij de Café-ingang. Hier
kunnen de kinderen de zaal wel verlaten. De ouders zijn
hiervoor zelf verantwoordelijk.
KinderCarnaval is weer glas-vrij en kindvriendelijk. Ouders
die bij hun kinderen willen staan kunnen hun drankjes
overschenken in plastic bekertjes.
Ook dit jaar is er naast de zaal van het kinderCarnaval voor
ouders en iedereen die er bij wil zijn het Albergse Carnaval.
Men kan genieten van de Carnavalssfeer en in 1 oogopslag het
kinderCarnavalsfeest in de grote zaal aanschouwen.
De commissie kinderCarnaval.
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Prijs: € 3,- (per kind)

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

Überintegreren in Albergen!
p r o at
Discriminatie, niet in ons dorp!
Onze donkere gast komt doodgemoedereerd Café Morshuis binnen wandelen. Voor hem geen onbekend terrein,
want voor hij aanschuift aan de Borrelproattafel maakt hij
eerst links en rechts een praatje alvorens hij aan de bar een
drankje bestelt. Fabie, officieel Fabiano Ngendo, is met zijn
17 jaar de jongste persoon die we ooit voor Borrelproat hebben geïnterviewd. Daarentegen maakt hij in veel opzichten
een erg volwassen indruk en daaraan zal ongetwijfeld zijn
bewogen leven bijdragen. Wat volgt is een mooi gesprek.
Realistisch, vaak vrolijk maar ook met een donker randje,
met een minder vrolijke en verdrietige toon.
Fabie is met z’n mooie donkere huidskleur op z’n minst een
opvallende verschijning in het toch wel erg blanke Albergen.
(Multi-)Cultureel voegt hij echter niet veel meer toe aan ons
Bokk’nlaand. Fabie is inmiddels Twentser dan menig autochtoon Albergenaar. De klompen en de overall zijn hem vertrouwd en het gesprek met Fabie wordt gewoon in het dialect gevoerd. Kortom op en top Albergenaar met Afrikaanse
roots.
Zijn moeder vluchtte toen ze zwanger van hem was met twee
oudere broers weg uit het door een burgeroorlog verscheurd
Kongo naar Oeganda. Daar werd Fabie geboren. Zijn vader
die als soldaat in de burgeroorlog betrokken raakte, heeft
hij nooit gekend. Na de vlucht hebben ze helaas ook nooit
meer iets van hem gehoord. Toen Fabie ongeveer 4 jaar was
vluchtte het gezin naar Nederland. De familie van zijn moeder viel door de burgeroorlog volledig uiteen. Haar elf broers
en zussen zijn overal over de wereld verspreid geraakt. Fabie vertelt vrolijk hoe hij in Nederland voor het eerst sneeuw
zag, iets totaal vreemds voor hem. Na even de kat uit de
boom te hebben gekeken speelde hij uiteindelijk net als alle
andere kinderen in de sneeuw.
Na een periode in Almere kwam het gezin in Albergen wonen.
Gemakkelijk was het niet om hier te aarden. Fabie kwam op
de basisschool in een klas met jongere leerlingen. Hij moest
zich de Nederlandse taal nog eigen maken en kon in het reguliere basisonderwijs daarom lastig de aansluiting vinden.
Fabie ging daarom naar een andere school in Almelo waardoor hij de aansluiting met leeftijdgenoten uit Albergen helemaal miste. Gelukkig was er de voetbal en die zorgde voor
de verbinding waardoor hij geleidelijk meer vrienden in het
dorp kreeg. Inmiddels is hij zo ingeburgerd dat hij niet meer
weg wil uit Albergen. Hij geniet voluit van de gezelligheid in
het dorp. Fabie voelt zich volledig geaccepteerd.” Discriminatie zit niet in dit dorp” zegt Fabie, “het zit in personen zelf”.
En de enkele keer dat hij er wel mee wordt geconfronteerd,
legt hij het vrij gemakkelijk naast zich neer.
Naast de vrolijke en innemende kant die Fabie heeft, weet hij
ook heel goed wat hij wel en niet wil. Hij wil een toekomst in
de bouw en heeft besloten dat hij zich daarin vanaf de basis
wil opwerken. Het liefst wil hij uiteindelijk iets in de werkvoor-

bereiding op uitvoerdersniveau. Hij zoekt z’n eigen weg in
het leven zegt hij en wil vooral naar de kansen kijken die
het leven hem biedt. Fabie woonde tot voor drie maanden
samen met zijn moeder, broer Bello en jonge neefje in Albergen. Zijn oudere broer, Lievin is twee jaar geleden naar
Denemarken verhuisd om daar met z’n vrouw een bestaan
op te bouwen. Zijn neefje Hazeal werd, toen hij pas 10 maanden oud was, geadopteerd nadat zijn moeder, een nicht van
Fabie, werd vermoord. Hij ziet hem als zijn kleine broertje.
Het gezin heeft het niet gemakkelijk maar Fabie houdt van
de positieve en vrolijke insteek. Zijn oudere broer Bello werd
maar 22 jaar. Hij was veel serieuzer dan Fabie. Hij voelde het
leven steeds meer als een last, zonder dat mensen die hem
minder goed kenden dat aan hem merkten.

Iets van het leven maken!
Bello miste de kracht om het leven positief te zien met z’n
kansen en uitdagingen. Afgelopen zomer maakte hij helaas
een einde aan z’n leven. Dit was voor Fabie de meest ingrijpende gebeurtenis in zijn leven. Er is geen dag dat Fabie niet
aan hem denkt vertelt hij oprecht. Het heeft hem nog meer
gesterkt in de opvatting dat hij iets van het leven wil maken.
Het voelt voor Fabie dan ook goed dat hij is toegetreden tot
de jeugdCarnaval en daarmee te benadrukken dat hij positief in het leven wil staan. Fabie vertelt dat zijn interesse voor
de Carnaval werd gewekt toen hij tijdens de optocht de wagen van het jeugdCarnaval voorbij zag komen. Het leek hem
ook wel wat om bovenop die uitbundige Carnavalswagen te
staan. “Hoe kan ik daar bij komen?”, was zijn vraag aan Jorn
van der Aa. Deze vraag werd niet vergeten en afgelopen jaar
werd Fabie gevraagd voor de raad van 11 van het jeugdCarnaval. Daar heeft hij volmondig ‘Ja’ op gezegd.
Zijn moeder begrijpt niet zoveel van Carnaval vertelt Fabie.
In dat opzicht leeft hij in twee heel verschillende culturen.
Enerzijds de cultuur van zijn moeder met haar familie en hun
ingrijpende achtergrond en anderzijds de cultuur van Albergen met zijn vrienden. Bij de Carnaval is het beslist een mooi
gezicht, Fabie met z’n steek op. Hij vindt het heel bijzonder
dat een dorp als Albergen zichzelf door de Carnaval zo op
de kaart weet te zetten. Hij wil hier graag z’n bijdrage aan
leveren door praktisch mee te helpen met z’n twee rechterhanden. Daar is hij namelijk goed in. Maar ook bijvoorbeeld
het bokkenpootjes verkopen vond hij een mooie en gezellige actie waar hij met plezier aan heeft deelgenomen. Fabie
noemt nadrukkelijk de verschillende kanten die het lid zijn
van de Carnavalsvereniging met zich meebrengt. Enerzijds
het feest, de gezelligheid en de verbondenheid die dit met
zich meebrengt. Anderzijds ziet hij ook de serieuze verplichtingen, waar hij graag z’n steentje aan bijdraagt.

“Discriminatie
zit niet in dit
dorp”

Ambitie?
Prins
worden.

Op onze vraag of Fabie nog ambities heeft binnen de Carnaval is zijn reactie duidelijk. “Jazeker, Prins Carnaval!” “Het
lijkt me het mooiste om een keer voorop te gaan in de polonaise”. Dat belooft voor ons Bokk’nlaand nog een mooie toekomst. Misschien nog wel een keer de eerste zwarte hoogheid van de Alberger Bökke! Maar dan wel eerst even op
stage bij die andere donkere hoogheid, Obama. Daarmee
zal Albergen dan ongetwijfeld weer verzekerd zijn van een
mooi regeringsjaar.

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

Het Carnavalsjaar is weer aangebroken en we staan met onze jeugdCarnaval de
Bokk’n Hörnkes alweer in de startblokken. De groep is inmiddels compleet en
de verschillende commissies zijn aangevuld met een aantal erg enthousiaste
mensen die het jeugdCarnaval komen versterken. We hebben ook afscheid
moeten nemen van een aantal zeer gedreven leden, die door het bereiken van
de leeftijd van 25 jaar het jeugdCarnaval helaas hebben moeten verlaten. Het
‘Uitbloas Joar’ dat deze leden krijgen, nog 1 jaar na je 25ste mee met alle feestjes
van het jeugdCarnaval, wordt dan ook altijd door deze leden gebruikt. En dat is
niet voor niks, want we zijn een ontzettend gezellige groep Carnavalsvierders bij
elkaar. Een feestje vieren lukt dus wel!
We zijn dit jaar goed voorbereid begonnen door in november met z’n allen een
heel weekend weg te gaan naar Utrecht. We hebben een groep van verschillende
leeftijden, verschillende vrienden- en vriendinnengroepen en sinds dit jaar hebben
we zelfs een lid vanuit een andere cultuur. Het weekend weg was een goede
gelegenheid om elkaar wat beter te leren kennen zodat we het Carnavalsjaar
goed kunnen beginnen waarin iedereen weet wat er van elkaar verwacht wordt
en hoe het we dit jaar weer in goede banen kunnen leiden. Geweldig dat een
groep die vooraf zo verschillend lijkt, het zo geweldig leuk en gezellig met elkaar
kan hebben. Dat belooft veel goeds voor aankomend jaar!

Remy & Bart:

‘Uitbloas

Joar
Daarnaast proberen wij elk jaar als vereniging de jeugd
uit Albergen er bij te betrekken. We organiseren voor
de jeugd stapavonden en andere leuke activiteiten.
Ook zorgen wij ervoor dat alle jeugd uit Albergen het
jeugdgala kan bezoeken. Deze evenementen maken
we bekend via onze Facebookpagina, houd deze dus
zeker in de gaten!
Het jeugdCarnaval wordt vanaf dit jaar aangevoerd
door een nieuwe voorzitter. Hij vond het vorig jaar zo
leuk om aan het roer te staan, dat hij dat eigenlijk nog
wel wat langer wil doen. En op welke manier kan dat
het beste? Juist, door voorzitter te worden! Vandaar
ook dat Bart Klaassen met ingang van dit seizoen het
stokje over gaat nemen van mij. Ik kan mij, in verband
met mijn werk-/ schoolcombinatie, helaas niet meer
voor de volle 100% inzetten voor deze functie. Dit afgelopen jaar heb ik Bart begeleid en voorbereid op het
voorzitterschap van het jeugdCarnaval. Nu was dit niet
heel veel werk en een makkelijke taak, aangezien Bart
natuurlijk al jaren bij het Carnaval zit en zelfs al prins
is geweest. Ik kan met een gerust hart het stokje aan
Bart overgeven.
Bart: ‘Ik heb er ontzettend veel zin in! We gaan er een
donders mooi jaar van maken met z’n allen. Ik heb erg
veel zin in het voorzitterschap en neem het met plezier
van Remy over’.
Rest ons alleen nog iedereen namens onze vereniging
een fantastisch, geweldig en bruisend Carnavalsjaar
toe te wensen! Wij hebben er zin in!
Alaaf! Alaaf! Alaaf!
Bart Klaassen
Voorzitter JCV De Bokk’n Hörnkes
&
Remy Eidhof
Ex- voorzitster JCV De Bokk’n Hörnkes

Proclamatie
Ik Prins Kevin de Eerste,
Beschermheer van ’t Fietspad,
Zön van Hans van Verbouwsjan en José van Bossinkjan, Keuknboer bie Oude Booyink in Oln’zel,
’t Leefst veurn in ne oale Kadett,
En groot leefhebber van mien Hofdame Marieke

Samen met mien Sik Jurian,
Landgraaf van ’t Geziet,
Zön van Jan van Hoek en Miriam van Koops,
Monteur bie Bomech,
Gek op alles woar ne
motor in zit,
En liefhebber van mooie vrouwleu

Samen hebt wie beslöt’n dat:

Ten Zevende
Ten Eerste

Tis bie oonzn residentie Morshoes nooit stil, dat kuj
wa merk’n, want Edward en Olga doot ‘t a joarn met
völ wil

Ten Tweede

Dat Paaspop van’t joar wier net zo’n groot feest mag
wön’n as andere joarn.

Wie hebt an Remy een goei’n veurzitster had en dat
deu ze met völ leaf en leed, en wie hopt dat Bart hier
ok veur geet.

Ten Achtste

Wie bint trotst op de vrijwilligers, dat ze d’r veur zorgt
hebt dat ’t MFA gebouw in oons regeringsjoar kloar
is.

Ten Derde Ten Negende
Dat de kamerö ok zonne disse 2 monteurs d’r in majt
slaagn, dat wie nen goei’n hofauto kunt jaagn.

Ten Vierde

Dat wie ommeunig gek möt ween met oonzn Theo,
en dat wie nog joarn plezier maj’t hem van zienne
hal.

Ten Vijfde

Tis van ’t joar gen lang’n Carnavalstied, dus leu nemt
d’r goot van, veur aj’t wet ist veurbie.

Ten Zesde

Ik hop dat mien Sik dit joar ne Hofdame krig, aans
möt ik hem deel’n en dat dook leaver nig.

An eier gen gebrek, want met mien va as kipp’nboer
blieft ze an de leg.

Ten Tiende

De bemnsters hangt d’r bie Bomech oet met de been,
ne nieje hal en de boern bint ok wier tevreen.

Ten Elfde

Dat wie dit joar majt hop’n op ne goei’n Bottelier,
want wie hebt gen zin om zelf te slep’n met dat bier.
Wie wilt hierbie ofsloet’n met oons’n liefsprök:
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Prins
Kevin
Sik Jurian

"Deadline
extra druk!”

Hofdame

Marieke

"Wie wilt oe
Prins maakn”

Gips?

In verband met de ‘Koale Kermis’ werd de prinsopkomst bij
de jeugd dit jaar met twee weken uitgesteld. Dat kwam de
Prins, die met een gebroken enkel te kampen had, goed uit.
Donderdags voor de opkomst moest een bezoekje aan het
ziekenhuis uitsluitsel brengen of de opkomst met of zonder
gips ging gebeuren. Gelukkig werd het zonder. Voor ons als
redactie van het Bokk’nblad betekende dat wat extra druk,
aangezien de deadline steeds dichterbij kwam. En dus werd
direct na bekendmaking een afspraak gemaakt met Prins en
Sik voor een interview. Ook Hofdame Marieke mocht daarbij
niet ontbreken. Voor de nodige informatie zochten we uiteraard eerst even contact met de kameraden, die eveneens
nauw betrokken zijn bij het Carnaval.

“Dat doaw nich”

Als Prins Kevin ter sprake komt, wordt al snel duidelijk dat
het een manusje van alles is. Met een verleden op het AOC,
Erasmus en De Sumpel werkt hij inmiddels al enige tijd bij
Oude Booyink Keukens in Oldenzaal. Groen nee, automonteur nee en dus vijf jaar voor timmerman geleerd op De
Sumpel in Almelo. Kevin is 23 jaar en afkomstig uit een echte
crossfamilie. Samen met broers Emiel en Sander en zusje
Demi worden geregeld brommers of auto’s onder handen
genomen. Hun liefde hiervoor werd duidelijk toen pa Hans
geen zin had om de boodschappen over te pakken in de
auto. Hup, winkelwagen mee in de auto en José zag de bui
al hangen. “Nee Hans dat doaw nich. Dan wilt de jongs doar
wier een motortje in bouwn.” En zo geschiedde. Amper vijf
minuten thuis moest het winkelwagentje eraan geloven.

Droadneggel en schuppendrieters

Tijdens de vakantie met de kameraden in Bulgarije leerde
Kevin zijn Hofdame Marieke Bos kennen. De vonk sloeg niet
direct over, maar na een paar avondjes Bruins was het raak.
Onder het motto ‘nooit oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt’ leefde de Prins zelfs een tijdje met de
luxe van vier schoonouders. “Daar kan mien Sik nog wat van

dan ook op het podium verscheen bij Morshuis wisten de
meeste mensen al voldoende: ‘Dit wordt een prachtig Carnavalsjaar.’ Inmiddels is ‘Koning Jurian’, zoals de Sik zichzelf
nu noemt bij Bruins, alweer 22 jaar en maakt hij zijn dagelijkse uurtjes bij pa Jan. Bomech, welteverstaan. Met een afgeronde mbo-studie Werktuigbouwkunde werkte hij al op
jonge leeftijd bij de leverancier van landbouwmachines. “Als
ik vroeger op dinsdags hard naar huis fietste van school kon
ik nog net twee uurtjes maken.”

Autopech

leern”, sprak de Prins wijs. Marieke (23 jaar) is afkomstig uit
Lattrop en kent daar de klappen van de zweep van Carnavalsvereniging Droadneggel en Schuppendrieters. Na vier
jaar VMBO in Denekamp en Oldenzaal is ze Toerisme gaan
studeren in Almelo. Inmiddels is ze alweer bijna klaar met de
hbo-studie Commerciële Economie en begint ze in februari
met afstuderen bij Kees Smit.

Koning Jurian

Van een Prins die al geregeld wat vrouwen heeft verslonden
naar de oh zo rustige Sik Jurian. Of beter gezegd: Pietje precies. Als er mooie vrouwen in de buurt zijn, weet hij Kevin wel
te vinden. Die voert het voorgesprek, waarna Jurian overgaat
tot actie. Toen deze geoliede vrouwenmachine in november

Een Prins moet natuurlijk gevraagd worden, maar hoe doe
je dat subtiel? Aftredend Prins en tevens kameraad Bart
Klaassen bedacht zich een handigheidje. Met de smoes
‘autopech’ wist hij Stroot naar de Kanaalweg in Albergen te
lokken, maar omdat broer Emiel met Kevin mee was gekomen had de auto pas kuren ‘vanaf 80 km/h’. En zo geschiedde. “Wij wilt oe Prins maakn”, sprak Klaassen toen de auto
eenmaal de 80 km/h had bereikt. Stroot wist niet wat hem
overkwam, maar na overleg met Hofdame Marieke zouden
ze er samen maar een mooi Carnavalsjaar van maken. Met
diezelfde smoes moest de Prins eveneens zijn Sik weten te
overtuigen. “Ik gung zowat van mien stokje”, aldus de Sik.

Gouden kameraden

Met een grote kameradengroep bestaande uit Bart Klaassen, Rick Zwijnenberg, Rob Wolters, Bart van der Aa, Lars
van der Aa, Chris van der Aa, Jasper Lubbers, Joost Lubbers,
Coen Stopel en Pim van der Aa mogen de Prins en Sik niet
klagen. Toen in 2013 de kippenschuur van Stroot in lichte
laaien stond, waren de kameraden er als eerste bij om de
helpende hand te bieden. “Het was gewoon elke avond een
feest om aan de nieuwe schuur te bouwen”, aldus de Prins
glimlachend.

Nich van de tiet

Kenmerkend aan dit duo is dat beide heren niet vies zijn van
een paar minuutjes vertraging. Bij Jurian is het kopje koffie
vaak de boosdoener en Kevin sleutelt net zolang door tot
het te laat is. Als Jurian bij een verjaardag te laat is voor de
koffie en direct aan het bier moet, is hij dan ook niet te genieten. Zo helpen ze elkaar nog wel eens zodat de allebei de
taxi naar Bruins halen. Te laat bij Morshuis, hup door naar
Arends om daar nog even tijd te rekken voor de ander zodat die ook nog meekan. Dat getuigt dan wel van een echte
vriendschap!

Verkeerde medicatie

Dat de heren van een biertje houden, wordt al snel duidelijk.
Met ‘de keet bie Klaassen’ en vele tentfeesten in de buurt
worden er de nodige Grolschjes genuttigd. Dat Kevin daar
soms voor moet boeten, bleek twee jaar geleden. Een zere
kop en een tabletje tot gevolg, maar toen moeder Stroot vervolgens vroeg naar de ontwormtabletten van de hond wist
Kevin al genoeg. Verkeerde paracetamol dus. Gelukkig bleef
de schade beperkt, maar zal de Prins dit Carnavalsjaar toch
een beetje beter op zijn medicatie moeten letten.

Prins
Kevin
Sik Jurian

Hofdame

Marieke

"Dit wordt
een prachtig
Carnavalsjaar!”

-

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

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

Plesmanweg 14
Postbus 358
7600 AJ Almelo

KOMO gecertificeerd.

www.jterhorst.nl

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

In polonaise naar
Kachelhuis Keemers

Dealer van alle gerenommeerde merken!

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

Productie
Reparatie

Bekleden
Montage

Erik de Bruijne
Tel. 06 - 39 56 33 74
info@depolyesterspecialist.nl
www.depolyesterspecialist.nl

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

Tegelzetbedrijf
Rietmeijer & Voss

Azelosestraat 62
7621 BB Borne
074 - 349 03 02
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Woensdagavond 30 september, mijn eerste interview voor
het Bokk’nblad binnen de bebouwde kom van Albergen.
Ik kan dit artikel dan ook niet beginnen met een verhaal
over lange en barre fietstochten door weer en wind. Deze
keer had ik mazzel, na twee minuten fietsen, met uitstekende weersomstandigheden, ben ik op de plaats van bestemming. Klokslag negen uur loop ik binnen bij de familie
Klaassen aan de Kanaalweg, om aftredend Jeugdprins Bart
IV en Sik Coen eens flink aan de tand te voelen over het
afgelopen Carnavalsjaar. Hofdame Sharon is helaas verhinderd. Coen zit al netjes te wachten, maar Bart heeft panne
met de trekker, ergens achter Manderveen. Geen probleem
uiteraard, Ben en Ans zorgen voor een lekkere kop koffie en met enige vertraging kan het interview beginnen.

141 eieren, 1 hoogtepunt!

een halve centimeter

Op de vraag hoe ze het Carnaval het afgelopen
jaar ervaren hebben, als Hofhouding van JCV
de Bokk’n Hörnkes, zijn ze het resoluut eens.
Het was geweldig! Een hoogtepunt kunnen ze
niet noemen. Het hele Carnavalsjaar was één
groot hoogtepunt, waarvan de opkomst een
geweldige start vormde. Dat na de opkomst
meteen 141 eieren zijn gebakken, zorgde voor
luid gejuich in de regionale pluimveesector.

Niet alleen wat het spugen betreft zijn Bart
en Coen eensgezind. Ze hebben precies dezelfde kleren- en schoenmaat, wat natuurlijk
erg gemakkelijk is met shoppen. Het enige
verschil zat hem in de maat van de steek.

naar de keet gelokt
Het begon natuurlijk met de vraag of Bart
Jeugdprins wilde worden. Met een smoes
om naar bomen te gaan kijken, werd Bart
door zijn vader Ben meegelokt naar de keet
bij hun huis. Niemand minder dan Walter
Lansink, medeoprichter van het JeugdCarnaval en nachtburgemeester van Albergen,
zat op Bart te wachten. Bart, compleet overdonderd, kreeg de mededeling dat ze hem
Prins wilden maken. Uiteraard moest hier
voor de vorm even over nagedacht worden,
maar Bart wist het antwoord al. Ja natuurlijk!
De volgende stap betrof het zoeken naar een
Sik. Bart had zijn keuze al snel gemaakt, en net
zoals Bart met een smoes naar de keet gelokt
werd, werd ook Coen, na een reünie van leiders bij Jong Nederland, naar de keet gelokt
voor een afzakkertje. Ook Coen hoefde niet
lang na te denken en zei vol overtuiging ‘ja’.

2 flessen hugo
Over afzakkertjes gesproken. Na de optocht in
Geesteren moesten er uiteraard nog eieren worden gebakken. Deze laatste uurtjes na een feest
werden door Bart en Coen altijd als zeer gezellig ervaren: ‘mooi een beetje zeur’n en dramm’n met mekaar’. Dat Coen hierbij nog even 2
flessen Hugo achterover slaat, is niet bevorderlijk voor zijn toestand de volgende dag. Na een
busreis naar het Duitse Stadtlohn, moest Coen
de inhoud van zijn maag dan ook even bij onze
oosterburen op de stoep deponeren. Dat hij
niet de enige was die de dag ervoor iets te heftig Carnaval had gevierd, blijkt wel uit het feit
dat er drie Carnavalsvierders op de rij stonden.
Tja, spugen, als Hofhouding kan dat natuurlijk altijd een keer gebeuren. Op het Prins &
Sik feest had Bart iets te diep in het glaasje
gekeken, waarna hij zich even terug moest
trekken achter de schuur bij de familie Oude
Breuil. Hofdame Sharon is de enige die het
hele Carnavalsseizoen haar maaginhoud netjes binnen heeft weten te houden. Ze kon Bart
en Coen dan ook mooi in de gaten houden.

Deze was bij Coen een halve centimeter groter.
Een beetje verschil moet er tenslotte toch zijn.
Dat ze verder dezelfde maten hebben, is ook nog
eens erg gemakkelijk wanneer, vanwege praktische redenen, de heren na een feestje gezellig
bij elkaar blijven slapen. Ze kunnen zo elkaars
pyjama aan. Heel handig als je de volgende dag
toch weer vroeg voor het Carnaval op pad moet.
Dat Bart, Coen en Sharon het Carnaval intensief gevierd hebben, blijkt wel uit het feit dat
ze in 36 dagen 30 feestjes gevierd hebben. Dit
vraagt dan ook, vooral bij meerdere feestjes op
één dag, om een luxe en betrouwbaar vervoersmiddel. De kameraden hadden dit natuurlijk
geregeld en kwamen dan ook met een echte
limousine als hofauto. Erg handig wanneer, na
een feestje in Saasveld, 16 personen mee terug
kunnen in de limousine. Vakkundig bestuurd
door Edward Morshuis. Zo werd ook nog
eens flink bespaard op de kosten voor een taxi.
Even zweten was het nog op de dag van de opkomst. Bart en Coen waren de keet bij Bart aan
het versieren om ’s nachts voor een grote massa eieren te kunnen bakken. Plotseling kwamen
enkele kameraden van Bart langs. Coen sloeg
meteen op de vlucht en heeft zich boven in de
badkamer verstopt. De kameraden van Bart lieten zich vervolgens eenvoudig afwimpelen met
de smoes dat Ans ’s avonds een feestje hield
voor de handbal en dat daarvoor de boel klaar
werd gezet. Of de kameraden erg goed zijn van
vertrouwen of dat de smoes wel heel overtuigend werd gebracht, is niet helemaal duidelijk

Naast geharde Carnavalsvierders zijn Bart
en Coen ook harde werkers. Coen is stratenmaker en hovenier van beroep. Ook in het
Carnavalsseizoen werd er hard door gewerkt,
waardoor niemand ‘over zand hoefde te lopen’, aldus Coen. Bart was ten tijde van het
Carnaval nog bezig met zijn opleiding tot
boomchirurg. Hij heeft de opleiding inmiddels afgerond, echter ging dit niet helemaal
vlekkeloos. Tijdens het schoolCarnaval op Kadoes, werd Bart door zijn leraar gebeld waarom hij niet op school was voor een examen.
Bart zijn nuchtere antwoord luidde: ‘maar ik
ben wel op school.’ Een waarheid als een koe.
Voor de nieuwe Prins hebben ze ook nog enkele tips. ‘Geniet ervan!’ En: ‘Je doet het maar één
keer, dus doe het goed!’ Ook geven ze aan dat het
niet verstandig is om als Hofhouding het laatste
pilsje te nemen, omdat de Prins en Sik de volgende dag regelmatig vroeg op moeten staan.
Dit wil uiteraard niet zeggen dat dan niet nog
even een ander drankje genuttigd kan worden.
De gevolgen daarvan zijn inmiddels bekend.

nieuwe voorzitter
Sinds het huidige Carnavalsseizoen is Bart de
nieuwe voorzitter van de Bokk’n Hörnkes.
Hij vindt het geweldig wat tijdens zijn jaar
als Prins allemaal voor hem is geregeld en hij
wil dat dan ook graag voor anderen regelen.
De toekomstige Prinsen van de Bokk’n Hörnkes zullen zich dan ook geen zorgen hoeven
te maken, met een oud-Prins aan het roer
zal alles tot in de puntjes verzorgd worden.
Als laatste willen Bart en Coen iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan het geweldige Carnavalsjaar en in het bijzonder hofdame Sharon,
en hun beide ouders. Ze wensen hun opvolgers
heel veel plezier en succes. Tot volgend jaar!

1 vijand
In het Carnavalsjaar hadden ze eigenlijk één
vijand, de scepter. Deze waren ze meerdere
keren kwijt, waarna er uiteraard getrakteerd
moest worden. Zo moesten 40 broodjes beenham geregeld worden voor de Alberger Bökke, die dan ook nog eens gebracht moesten
worden door een mooie vrouw. Maar waar
komen Bart en Coen zo snel aan een mooie
vrouw? Creatief denken bracht de oplossing.
De broodjes werden gebracht door Rodrigo,
compleet opgemaakt en verkleed als mooie
vrouw. Dat (het kwijtraken van) de scepter
ze een flinke duit heeft gekost, zien ze allebei als bijzaak in zo’n mooi Carnavalsjaar.

‘alman’
bedankt!

Drie jaar geleden is Paaspop in Albergen ontstaan. “We waren altijd druk met het opbouwen van het Paasvuur en gingen
daarna met een hele groep in twee bussen naar Bentelo om
Pasen te vieren. Een mooie afsluiting van het harde werken.”

verkoop gingen echter zo snel dat de laatste week een extra
vergadering werd ingelast en nog werd besloten om de tent
groter te maken. En alsnog met resultaat een uitverkochte
tent!”

Toen kwam het idee om zelf zo’n feest in Albergen op te zetten. “Daar zijn we mee aan de slag gegaan. Waarom zouden
wij iets niet kunnen wat Bentelo wel kan?”

Hoofdredenen voor Paaspop

Binnen de jeugdvereniging de Bokk’n Hörnkes werd er een organisatie opgezet. Een eerste vergadering bij Morshuis, flink
met elkaar brainstormen. “We werden steeds enthousiaster
en toen hebben we de knoop doorgehakt: we gaan er voor.”

Het eerste jaar

Het eerste jaar werd er gekeken naar verschillende partners
die ons hulp zouden kunnen bieden. Er werd gepraat met
Morshuis, Magnus en Postel voor de tent. “We wilden klein
beginnen, om te kijken of er wel echt animo zou zijn. Er werd
een tent besteld voor 1200 personen. De kaarten in de voor-

“Het is een hele mooie uitdaging om zelf zo’n feest te organiseren en natuurlijk is het goed voor onze Carnavalsvereniging
om extra inkomsten te krijgen. De laatste jaren is het feest
alleen maar gegroeid en we zijn nog steeds groeiende. Dit
natuurlijk dankzij iedereen die heel hard meewerkt om het tot
een goed lopend en super mooi feest te maken. We zijn heel
dankbaar voor alle vrijwilligers die ons jaarlijks helpen om alles
in goede banen te leiden!”
“We hebben besloten om volgend jaar groots uit te pakken
en de leeftijdsgrens naar 16+ plus te verhogen om het zo ook
aantrekkelijker te maken voor de ‘oudere’ generatie. We hopen dan ook nog jaren door te kunnen gaan met Paaspop en
het tot een traditie te maken voor vele mensen uit Albergen
en omstreken!”

Paaspop

in Albergen
Een mooie traditie in wording

Ootmarsumseweg 173 - Albergen - 0546-441968

Nog steeds groeiende...

De Sjikke Bökke is in 2008-2009 opgericht en
is nu gegroeid tot een Carnavalsvereniging
met 50 kerngroepleden en een loopgroep van
maar liefst 200 man! Dit jaar is gekozen voor
het thema ‘klassieke muziek’. De leden zullen
eigen gemaakte pakken dragen. Er wordt
extra aandacht besteed aan alsmaar groeiende
loopgroep en ze hopen dit Carnavalsjaar prijzen
mee te pakken in de top drie.
De Sjikke Bökke is nog steeds op zoek naar
fanatieke kerngroepleden die een bijdrage
willen leveren binnen de vereniging.

Ook aan fanatieke oud-kerngroepleden wordt
gedacht bij de vereniging, deze mensen komen
terecht in het mooi benoemde ‘Opa’s Clubje’.
Buiten het Carnavalsseizoen zitten ze ook
niet stil en worden er steeds meer mooie
activiteiten georganiseerd voor de leden.
Waaronder het alom bekende ‘Oktoberfest’
waarbij er een grote bus vertrekt naar
Duitsland, maar uiteraard ook de welbekende
‘Sjikke Bökke feesten’. Ook wordt er het hele
jaar gekeken naar een vaste bouwlocatie voor
de Carnavalswagen, wat op het moment nog
erg lastig is.
De Sjikke Bökke wenst iedereen dit jaar een
mooie optocht en een fijn Carnavalsjaar!

The largest Glow
in the Dark painting
Albergen flikt het weer: een nieuw wereldrecord

Eens in de vijf jaar een nieuw wereldrecord. Geen gemakkelijke opgave,
maar wel eentje die het afgelopen jaar weer door 15 enthousiaste jongeren
uit Albergen werd opgepakt. Op zondag 25 mei moest en zou er weer een
nieuw record op de naam van Albergen worden bijgeschreven.
The largest Glow in the Dark painting
Al ruim 1,5 jaar voor de onthulling werd er hard vergaderd om een mooi,
groots maar ook vernieuwend record neer te zetten. De eerste stap was
het bedenken van een uitvoerbaar idee, wat niet zonder slag of stoot ging.
De keuze viel uiteindelijk op “The largest Glow in the Dark painting” ter
wereld. Bepaald geen simpele keuze toen ook nog eens besloten werd er
een 3D object van te maken. Er werd veel van de verschillende commissies
gevraagd en alle kennis werd uit de kast getrokken. Na veel berekeningen,
aanpassingen, nieuwe berekeningen en uiteindelijk een definitief plan was
het idee voor een nieuwe record geboren.
Maanden van voorbereiding
Al maanden voor het daadwerkelijke weekend werden de eerste voorbereidingen getroffen wat betreft het in elkaar zetten van de bol. Zo was de
commissie avonden bezig om de houten bogen te zagen, te schuren en in
elkaar te zetten. Ook de ijzeren as vergde maanden van voorbereiding. En
toen moest het doek nog worden aangeschaft en moest de juiste verf nog
worden gekozen. Omdat het doek niet in één stuk kon worden geplaatst,
maar bol moest lopen, moest ook het ontwerp op een creatieve manier
worden ingetekend. Gelukkig kon de commissie rekenen op veel kennis en
hulp van buitenaf.
Heel Albergen in de ban van de wereldrecordpoging
Wat dichter naar het weekend toe werden ook de bewoners van Albergen
enthousiast gemaakt. Er werden lampionnen met Glow in the Dark verf verkocht. Albergenaren gaven massaal gehoor aan de oproep om hun eigen
gepimpte lampionnen in te leveren. De honderden lampionnen versierden
uiteindelijk het hele terrein en zorgden voor een geweldige entourage!
In het weekend van 24 en 25 mei moest het allemaal gebeuren. Op 15
mei zag Albergen de eerste palen op het trainingsveld van De Tukkers omhoog gaan. Een week later was er een hele constructie te zien, gebouwd
van steigers die werd omwikkeld met zwart worteldoek waardoor we niet
konden zien wat er zich binnen afspeelde. De grote as en de bogen werden
ter plekke, en met behulp van een grote kraan, in elkaar gezet.

Op zaterdagmiddag werd de bol als test uit de constructie gehesen, waarna hij, tot het moment van de onthulling, definitief in
de constructie verdween.
Wissink World of Colors
Op 24 mei om 11.00 uur werd het startsein gegeven door Milko
Wissink en zijn gezin. Milko was met zijn bedrijf Wissink schilder
en vastgoedonderhoud hoofdsponsor van het record. Toen de
eerste streep verf op het doek was gezet, was ‘Wissink World
of Colors’ officieel geopend. De commissie ging met ruim 150
vrijwilligers twee spannende dagen tegemoet. De eerste dag
bestond vooral uit schilderen en drogen, de tweede dag werden
de doeken aan de constructie geniet. Rond 19.00 uur werd het
laatste doek aan de bol bevestigd en kon de verf beginnen met
opladen. Het bleef spannend tot het laatste moment.
224,38 m2 aan felle kleuren… kippenvel!
Vanaf 21.30 uur was er een gevarieerd programma op het trainingsveld. Na een optreden van The Dirty Daddies en onder de
begeleidende en opzwepende woorden van Thijs Kemperink en
Paul Kuipers werd de enorme gloeiende bol onder luid applaus
uit de constructie gehesen. Een kippenvel-moment waaraan
nog vaak wordt teruggedacht. Op de bol was in verschillende
felle kleuren een fantasiewereld zichtbaar. De enorme bol had
een afmeting van 224,38 m2 en een diameter van 8 meter, dit
werd onder het toeziend oog van de notaris bevestigd! Het nieuwe wereldrecord staat op naam van Albergen.

Albergen flikt
het weer?
Een nieuw
wereldrecord
in 2020!
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Verbouw, Renovatie
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e, Nieuwbouw en Onderhoud

Tel.: 0546 - 441917
Fax 0546 - 441917
Mob. 0653 - 192894

Pedicure+ salon
Ellen Harink
Huub & Nely Brand
06-55390576
info@bavo.nu
www.bavo.nu

- reumatische voet
- diabetische voet

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

tel: 06 251 261 45
Steenkampsweg 12a
7665 RA Albergen
ellenharink@outlook.com
www.pedicuresalonellen.nl

Albergen
R. Munster

Zenderseweg 8

7665 TM Albergen

T. 0546 - 44 12 42
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KAARTVERKOOP:

Op 17-01-2016 is er voor de leden tussen 9.00 uur en 10.30
uur bij Residentie de Vette Bok, de gelegenheid om plaatsen
te reserveren voor één van de Galavoorstellingen. Bent u
van plan dit Gala te bezoeken met familie, buren of andere
bekenden en wilt u kaarten reserveren, houd er dan rekening
mee dat:
- iedereen lid moet zijn. Aanmelden kan tot en met 16-012016 tot 18.00 uur bij Herald Degger, Oude Schoolstraat 24
(tel. 0546-442693).
- u een alternatieve datum heeft indien uw favoriete avond/
middag uitverkocht is.
- er voor maximaal 10 personen aan toegangsbewijzen
gehaald mag worden.
- de ledenkaarten overlegd moeten worden.
Indien er nog kaarten beschikbaar zijn voor de drukbezochte
Gala’s, kunnen niet-leden op 17-01-2016 tussen 10.30 en
11.00 uur in de Residentie kaarten kopen voor €15,-

GALAVOORSTELLINGEN
Net als vorig jaar, worden de Galavoorstellingen in
1 weekend gehouden:

Donderdag 21 januari 2016:

Gala-avond voor senioren en alleenstaanden, aanvang 19.30
uur

Vrijdag 22 januari 2016:
Gala-avond, aanvang 19.30 uur

Zaterdag 23 januari 2016:

Gala-avond, aanvang 20.00 uur

Zondag 24 januari 2016:

Galavoorstelling, aanvang 14.00 uur, met aansluitend
grandioze afterparty en tevens de mogelijkheid om een hapje
te eten voor zowel de medewerkers van het Gala als de
bezoekers.

Zondag 31 januari 2016

Optocht. Volgens traditie start om 13.30 uur in Albergen
de eerste van de vele Carnavalsoptochten. Een bonte stoet
aan praalwagens, loopgroepen en eenlingen zal aan het
veelkoppige publiek voorbij trekken. U komt toch ook?

Zondag 7 februari 2016

Kindercarnaval. Elders in het Bokk’nblad kunt u alles lezen
over deze middag. De optocht, onder leiding van Prinsen en
dweilorkesten, start om 14.30 uur vanaf basisschool Kadoes.
De bonte stoet eindigt bij Morshuis, waar nog kan worden
doorgefeest tot 17.00 uur.

Dinsdag 9 februari 2016

Dolle Dwaze Dweil Dinsdag. Bij Morshuis gaat het dak eraf.
Een bont spektakel van dweilorkesten brengt hun nieuwste
nummers enthousiast ten gehore. Aanvang 13.30 uur bij zaal
Morshuis.

Vastenavond.

Een afsluitingsfeest voor alle medewerkers van de Alberger
Bökke. Met om 23.11 uur het traditionele verbranden van de
‘bok’.

Woensdag 10 februari 2016

Aswoensdag en als echte afsluiting een kerkdienst om 19.00
uur

