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Het vrolijke feest der zotten zou eigenlijk binnenkort weer  

losbarsten, onze residentie ‘De Vette Bok’ zou bol moeten staan 

van de feesten en gezellige Gala-avonden, de straten in ons dorp 

zouden weer versierd worden voor De Eerste Grote Twentse 

Carnavalsoptocht en iedereen zou er weer helemaal klaar voor 

zijn. Niets is echter minder waar, het blijft stil op straat en in de 

kroeg... net als voorgaande jaren. 

Maar in ons mooie dorp, waar we fier naast elkaar staan in  

tijden van pandemie, vinden we altijd oplossingen! Want ook  

al staan er dit jaar geen nieuwe Hoogheden aan het roer van  

onze Carnavalsvereniging; waren we ons er eigenlijk wel  

van bewust dat ze altijd al onder ons waren? We stellen ze in dit 

nummer graag aan u voor: de Albergse ‘Koninklijke’ Hoogheden.  

Want zonder monarchie zouden we toch ook maar een suffige 

democratie worden...

Ook duiken we deze editie in het fenomeen ‘babyboom’ 

- want was er afgelopen jaar in Albergen nou echt sprake van 

een heuse geboortegolf? Daarnaast stellen we onder andere de  

Albergse BBQ-boys graag aan jullie voor, gaan we op zoek naar de  

Jomanda’s van Albergen, spreken we het opperhoofd van de  

Podiumcommissie en wat al niet meer! Gaat u er maar eens 

goed voor zitten. 

Natuurlijk ook hier een bedankje aan alle adverteerders, jullie 

maken het ieder jaar mogelijk om een Bokk’n Blad te maken. 

Daar zijn we julle in deze ‘gekke’ tijd extra dankbaar voor. 

We hopen jullie volgend jaar allemaal weer te zien, want geloof 

ons, we gaan dat gevoel van vrijheid herwinnen! Wat kijken we 

er naar uit om ons weer onder te dompelen in Carnavalsgedruis, 

plezier maken, elkaar weer zonder schroom kunnen omhelzen. 

Verheugt u zich er maar vast op, dat doen wij ook! 

Alaaf, Alaaf, Alaaf!

De redactie van het Bokk’n Blad 

Voorwoord 
redactie
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Vorig jaar heb ik gezegd: waj der van maakt dat hej der 
van. Bijzonder trots ben ik dan ook op de diverse commissies 
die er ondanks de lockdowns en avondklokken toch wat van 
gemaakt hebben. HULDE!  Aj niks kunt en niks mag dan mö-j 
out off the box denken. Dat is prima gelukt!
Geen nieuwe Hofhouding, geen Gala en geen Optocht. 
Wie dacht dat dit ooit zou gebeuren. Maar wel een Bok-
k’nblad, een pin, een vlag en een online Gala. Wat was 
het geweldig om de optredens uit de oude doos eens een 
keer weer de revue te zien passeren. Een dikke duim voor 
iedereen die dit alles  in elkaar hebben gezet.

Natuurlijk wil ik Prins John, Sik Bob met hun Hofdames Lotte 
en Ellen en Prins Maarten, Sik Sander en Hofdame Pam be-
danken dat ze nog een jaar bleven om onze verenigingen te 
vertegenwoordigen daar waar gevraagd werd. 
Het was ook prachtig dat we vorig jaar een Prinses hadden 
en een Geit. Anne en Ilse, mooi dat jullie dit deden en ik 
hoop dat jullie ervan genoten hebben. 

Hoe gaan we de komende tijd dan in? We hebt der nog 
steeds ̀ n  groot’n pruttel van. Had nich dacht dat dit noe nog 
nich veurbie is. En ai wett’n wilt hoe het verdan geet, dan 
mö-j ja wa in nen glaaz’n bol kiek’n. Dat hek doan mer ik bin 
d`r nog niks wiezer van wunn’n.

Helaas hebben we het afgelopen jaar afscheid moeten ne-
men van Superbok Gerard Morshuis, jarenlang onze opper-
stalmeester. Namens de vereniging wil ik de familie Morshuis 
steun en troost uitspreken met dit verlies. Verder hebben we 
veel te vroeg afscheid moeten nemen van Tim van der Aa. 
Ook hierbij wil ik Anne en Joes en de families van der Aa en 
Haarhuis steun en troost uitspreken met dit verlies. Verderop 
in dit blad zal  hiervoor  meer aandacht aan geschonken 
worden.

Nadat er opnieuw een persconferentie van Mark Rutte en 
Hugo de Jonge kwam, is het ons bekend geworden dat we 
weer een Carnavalsjaar gaan hebben zonder nieuwe Hoog-
heden en zonder Optocht. Hoe het er voor de rest uit wgaat 
zien is nog niet helemaal bekend. Ik had nooit gedacht dat ik 
na drie jaar voorzitterschap nog geen Optocht meegemaakt 
zou hebben, maar één ding is wel zeker: er zal wat geor-
ganiseerd worden, in welke vorm dan ook. We zijn trots op 
onze leden, we danken ze voor de steun en willen dan ook 
graag wat teruggeven. Maar hoe? As `t noe nich kan… Het 
zal toch mooi wean daw dan later nog wat doot. Met nen 
luk goeie wil kriegt we der wa wat van.

En noe nog één ding. Als je op donderdagavond in de buurt 
van De Danne fietst of loopt en je hoort vrolijke noten. Als je 
niet weet wie dit is? Dat is La Bella Bok die oefent.  Ze bint 
nen  enthousiast geheel. Sint der aait met nen muzikale noot. 
Ze spölt in ’t dorp en der wiet boet’n. Aj  deenkt dat wil ik 
ok? Meld oe an! 

VÖL WIL EN ALAAF!

Beste 
Bökk’n en Sikk’n,

As `t noe nich kan… 
Het zal toch mooi wean 
daw dan later nog wat doot. 
Met nen luk goeie wil kriegt 
we der wa wat van.

HERALD DEGGER
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meer info

morshuis.nl

Compleet
vernieuwd!
zaal ‘time square’

met terras

Onbezorgd 
genieten op
jouw manier
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Als waarnemend burgemees-
ter kom ik soms terecht in bij-
zondere situaties. Zo pak ik als 
waarnemer van mijn collega 
burgemeester Wilmien Haver-
kamp vandaag de pen op om 
een woord te richten tot uw Car-
navalsvereniging. Een eervolle 
taak. 

Uiteraard weet ik dat de gemeente Tub-
bergen in Carnavalstijd verandert in één 
groot feest- en verkleedparadijs van gelijk-
gestemden. Carnavalisten vanuit de hele 
regio en zelfs ver daarbuiten rijden er met 
plezier een paar uur voor om. Wat een 
vreselijke domper was het dan ook voor 
alle verenigingen dat vanwege het co-
ronavirus twee jaar achtereen een streep 
door Carnaval werd gehaald.
Maar voor dit jaar….Carnaval 2021-
2022, waren de vooruitzichten rond de 

zomer voorzichtig hoopvol. Ook u besloot allen de schouders eronder te zetten 
en er een fantastisch seizoen van te maken. 
De eerste voorbereidingen werden getroffen, teksten en foto’s verwerkt voor 
in uw prachtige Carnavalsmagazine en…. in het diepste geheim werden de 
nieuwe Prins en Adjudant benaderd. Het aftellen naar 13 november, de dag 
waarop de hoogheden zich bekend zouden maken, kon beginnen.  
Tot vrijdag 12 november, tergend kort voor de spreekwoordelijke finish, nieuwe 
maatregelen werden afgekondigd vanwege de oplopende coronacijfers. Krap 
24 uur voor de grote dag nam u de verantwoordelijkheid. Als Carnavalsvereni-
ging besloot u unaniem om veiligheid en gezondheid te laten prevaleren boven 
een gezellig – en o zo welkom – Carnavalsfeestje. De Prinsopkomst werd daar-
om tot nader bericht afgeblazen. Dat verdient respect! 
Ondanks de onzekere periode waarin we ons nu bevinden, blijft de positiviteit 
regeren. Er wordt vol vertrouwen vooruitgekeken. Bij deze wil ik u een groot hart 
onder de riem steken. Beste Carnavalsvierders houdt vol, deze periode gaat 
weer voorbij. Ik hoop dat uw Hoogheden zich zo snel mogelijk alsnog bekend 
kunnen maken. Samen opnieuw de schouders eronder kunnen zetten en… er 
samen met elkaar alsnog iets moois van kunnen maken.

Met vriendelijke Carnavalsgroet,
Waarnemend burgemeester 

Jon Hermans - Vloedbeld

‘SAMEN 
OPNIEUW DE 
SCHOUDERS 
ERONDER’

meer info

morshuis.nl

Compleet
vernieuwd!
zaal ‘time square’

met terras

Onbezorgd 
genieten op
jouw manier
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Tijd voor een nieuwe badkamer?  
Wij ontzorgen u van A tot Z!

Van Koersveldweg 8
7665 SG Albergen
T 0546 - 442095

WWW.OUDEGEERDINK.NL

Elke 3e zondag van de maand koopzondag van 
12.00 tot  

16.00 uur!

volg ons ook  
op facebook!

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

Afspraken buiten openingstijden in overleg mogelijk
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www.newsoutside.nl

• MAGAZINES
• EVENEMENTKRANTEN
• BOUWHEKDOEKEN
• SPANDOEKEN

Adverteert u nog niet in de fullcolour 
evenementkranten van News Outside?

Maak dan snel een afspraak via brian@newsoutside.nl of stuur een 
whatsappbericht naar 0614173875 en laat u verrassen inzake de 

diverse advertentiemogelijkheden en scherpe tarieven!

www.newsoutside.nl

• MAGAZINES
• EVENEMENTKRANTEN
• BOUWHEKDOEKEN
• SPANDOEKEN

Adverteert u nog niet in de fullcolour 
evenementkranten van News Outside?

Maak dan snel een afspraak via brian@newsoutside.nl of stuur een 
whatsappbericht naar 0614173875 en laat u verrassen inzake de 

diverse advertentiemogelijkheden en scherpe tarieven!
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Carnaval gaat dit jaar wederom aan onze rode neuzen voorbij. Er zullen geen nieuwe Carnavalshoogheden aantre-

den. Wat waren ze ons graag voorgegaan in de polonaise. Maar ondertussen moeten we wat… zonder monarchie 

zouden we een suffige democratie worden en dat houdt in Albergen geen steek. In ons mooie dorp, waar we fier 

naast elkaar staan tijdens deze pandemie en trots zijn op ons dorpse volk, vinden we altijd een uitweg. Of een 

tussenweg, een speld in de hooiberg….. een Carnavaleske verlossing! Immers, we hebben onder ons eigen volk 

nog altijd onze ‘Koninklijke’ Hoogheden. Onze waarnemers, de interims, de redders in nood, kortom… onze 

reservebank. We stellen ze vol trots aan jullie voor!

lbergseA
Adel

Keizer, Koning, Prins & Prinsessen...

&&
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WAAR MOGEN WE JE ’S NACHTS VOOR  
WAKKER MAKEN? “Het liefst nergens voor. Ik ben  

negentig jaar en kan mijn slaap goed gebruiken.” 

 MOOI AAN ALBERGEN? “De eenheid van alle buurt-

schappen.” 

CARNAVALSGEZIND? “Ik vind het leuk om de Optocht 

en het Gala te kijken, maar daar blijft het bij.” 

WILLEM OF MAXIMA? “Allebei.” 

WAT ZOU JE DOEN ALS JE DE STAATSLOTERIJ 
ZOU WINNEN? “Beide voeten aan de grond houden.” 

WAT ZOU JE DE JEUGD WILLEN MEEGEVEN? “Als 

je ergens bent geweest, zorg dan dat je er rustig weer heen kan 

gaan (richt bijvoorbeeld geen schade aan).”

GUILTY PLEASURE? “De krant lezen, het nieuws volgen 

en hierover een praatje maken.” 

MOOISTE DROOM? “Gezond blijven.” 

DUURSTE AANKOOP OOIT?
“Mijn eerste trekker.” 

FAVORIETE BOEK?
“Marke Dulder, boeken van de  

Heemkunde en ‘gewoon’ de krant.” 

WAAR RIJD JE VOOR OM?
“Een mooi stukje natuur.” 

WAT DOE JE OM FIT TE BLIJVEN?
“Fietsen, wandelen en om het huis bezig 

gaan.” 

BERNHARD’S 
PRO- 
CLAMATIE 

B
TEN EERSTE 
Vrogger boer van Dulder Rikken-

spool, noe geern too kiekend an de 

Westerikweg in ‘n lui’n stool.

TEN TWEEDE 

Ai oons oetzicht wilt leen, dan ku’j 

bie oons op ‘n veersprong Albèrg, 

Flering, Soasel en Weersel zeen.

TEN DERDE 
Dat er in Alberg veur jong en oald 

van alles wödt maakt,

Wat mooi dat oonze dorpsraad doar 

over waakt.

EVEN VOORSTELLEN

NAAM Bernard Scholte op Reimer 

BIJNAAM Reemers Bernard 

LEEFTIJD 90 

BEROEP Boer

RELATIESTATUS 
Getrouwd-weduwnaar 

HOBBY’S  
Tuinieren en heemkunde 

KINDEREN
Anne-Marie en Mirande (en zes 

kleinkinderen)  

FAVORIETE DRANKJE
Pilsje of Tukkertje 
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Je titel “Keizerin komt het eerst in me op, maar dat is veel 

te hoogdravend en teveel van het goede. Maar, het past wel bij 

mijn achternaam.” 

Waar mogen we je ’s nachts voor wakker 
maken? “Een nachtwandeling. Ooit gedaan in de buurt van 

Mander. Ik wist niet dat er zoveel te zien is in het donker.” 

Mooi aan Albergen? “Het Noaberschap.” 

Ben je Carnavalsgezind? “Met Carnaval versieren we 

met de buurt voor de Optocht altijd onze straat, De Veenpluis. 

Ik zorg dan altijd voor de soep!” 

En Koninklijk gezind? “Ja! Ik kijk heel vaak naar Blauw 

Bloed.” 

Willem of Maxima? “Dan ga ik toch voor Maxima, 

een hele modieuze vrouw. Ik vind die baard van Willem maar 

niks.” 

Wat zou je de jeugd willen meegeven? “Stel de 

juiste vragen en luister. Wie goed kan luisteren weet meer.” 

Grootste angst? “Dat mensen geen respect meer hebben 

voor elkaar. Iedereen mag er zijn, onge-

acht geslacht, huidskleur, religie, herkomst, 

identiteit, etcetera.”  

Netflix-tips? “Bridgerton. Het tweede 

seizoen komt binnenkort.” 

Favoriete boek? “Pfff, hoe kun je mij 

dat nou vragen? Op dit moment is mijn 

favoriet ‘De jongen, de mol, de vos en het 

paard’ van Charlie Mackesy.” 

Pyjama? “De foeilelijke groen met 

blauwe strepen badstoffen pyjama van Ber-

til, ooit gekocht bij Koopmans in Albergen. 

Hij slaapt nog steeds heerlijk en is onver-

slijtbaar.”

TEN EERSTE 
Dat 2022 een mooi en fijn jaar wordt 

voor iedere inwoner van Albergen. 

Dat er weer buurtfeesten georgani-

seerd kunnen worden!

TEN TWEEDE
Dat het ‘Miets-plan’ eindelijk uitge-

voerd wordt.

TEN DERDE
Dat de wagenbouwers, de deelnemers 

en alle medewerkers aan de Carna-

valsoptocht nog even volhouden: ver-

trouw erop dat de Optocht in 2023 

wel doorgaat!

EVEN VOORSTELLEN

NAAM Yvonne Keizers

BIJNAAM Yvonne van de Bieb

LEEFTIJD 60 

BEROEP  
Leesconsulent De Bibliotheek op 

school 

RELATIESTATUS  
Gehuwd

HOBBY’S  
Lezen, wandelen, koken, theater- 

museum- en bioscoopbezoek 

FAVORIETE DRANKJE
Tukkertje

YVONNE’S 
PRO- 
CLAMATIE 

Y
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NICK’S 
PRO- 
CLAMATIE 

NWAAR MOGEN WE JE ’S NACHTS 
VOOR WAKKER MAKEN? “Liever 

niet, maar als er een mooi feestje is, wil ik het 

liever niet missen.” 

MOOI AAN ALBERGEN? “Je kent veel 

mensen, er is altijd wel wat te doen.”  

VERANDEREN IN ALBERGEN? “Er zijn meer woningen 

nodig.” 

GUILTY PLEASURE? “Ik kan moeilijk weg komen bij een 

feestje, af en toe val ik wel eens in slaap. Ook lukt het me niet 

om te stoppen met roken.” 

LEVENSMOTTO? “Vaak ben je te bang.” 

WAT IS BELANGRIJK VOOR JE? “Dat je jezelf kunt 

redden. Maar ook familie, vrienden en gezelligheid.” 

BESCHUIT OP BED OF ONTBIJT OP TAFEL?  

“Ontbijten aan tafel, eten hoort niet in bed.” 

WAAR RIJD JE VOOR OM? “Frikandelbroodjes.” 

SLECHTSTE AANKOOP OOIT? “Mijn computer. Hoog-

uit drie keer aan geweest.” 

WAT ZOU JE DOEN ALS JE DE 
STAATSLOTERIJ ZOU WINNEN?  

“Ik denk naar het buitenland. Mooi huisje 

kopen en een kroeg/discotheek beginnen.” 

WAT ZOU JE AAN JEZELF VER-
ANDEREN? “Ik kan niet wat verzinnen, 

ik ben een tevreden mens.” 

NETFLIX-TIPS? “Peaky Blinders, goede 

serie!” 

EVEN VOORSTELLEN

Naam Nick ten Velde

Bijnaam Koning  

Leeftijd 26

Beroep Interieurbouwer   

Relatiestatus Vrijgezel  

Hobby’s Met de kameraden een 

drankje doen, barbecueën  

Favoriete drankje
Bier/speciaalbier 

TEN EERSTE 
Als koning roep ik op Zet de woning-

bouw niet stop. De jeugd wil ook graag 

blijven wonen. 

Woningbouw moet blijven komen.

TEN TWEEDE
Dat die andere halve meter regel nou 

eens afgeschaft wordt. Zo krijg ik ja 

nooit verkering.

TEN DERDE
Dat er komend jaar maar weer veel 

feestjes gevierd mogen worden.

Dat hebben we wel zo gemist. Ik zal 

proberen op al die feestjes wakker te 

blijven.
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IRENE’S 
PRO- 
CLAMATIE 

IMOOI AAN ALBERGEN? “De saamhorigheid, de vele 

vrijwilligers die zich, op welke manier dan ook, maar inzetten 

voor de leefbaarheid van het dorp.” 

CARNAVALSGEZIND? “Nee, absoluut niet, maar ik heb 

veel waardering voor iedereen die zich er voor inzet en zorgt 

dat de Carnaval in Albergen altijd een mooie tijd voor velen is.” 

KONINKLIJK GEZIND? “Jazeker! De vlag gaat altijd uit 

op Koningsdag, een gezellige feestdag. Ik ben ervan overtuigd 

dat Nederland goed af is met het Koninkrijk.” 

WAT ZOU JE DE JEUGD WILLEN MEEGEVEN?
“Blijf vooral jezelf en laat je niet beïnvloeden door social  

media. Iedereen mag er zijn, wie je bent en wat je ook doet.” 

WAT IS BELANGRIJK VOOR JE? “Gezondheid en 

gezelligheid met familie, vrienden, collega’s en sportmaatjes.”

BESCHUIT OP BED OF ONTBIJT AAN TAFEL? 
“Geen eten op bed, afschuwelijk. Dus beschuit, en andere 

heerlijkheden van Bolletje, altijd aan tafel!” 

IN GESPREK MET? “Ik zou graag een keertje met Mark 

Rutte willen praten.” 

ERFSTUK? “Dat is mijn prachtige grijze Opel Agila die al 21 

jaar oud is en van mijn schoonouders was. Wat een gave, grijze 

RED BULL is dat zeg!” 

MOOISTE PLEK IN ALBERGEN? 
“Het kanaal en omgeving, hier ben ik vele 

malen per week te vinden.” 

WAAR RIJD JE VOOR OM? “File! 

Ik ben ongeduldig dus ik rijd liever om 

dan dat ik stil sta.” 

STOM?
“Cosmetische behandelingen (en dan niet 

de medisch noodzakelijke). Bijvoorbeeld 

botox, gebleekte tanden, borstvergrotingen, 

fillers. Wees tevreden met jezelf!” 

TEN EERSTE 
Dat we jaarlijks een uitstapje kunnen 

organiseren om een bepaalde groep 

mensen die zich verdienstelijk heeft 

gemaakt in het zonnetje te zetten. 

Bijvoorbeeld mantelzorgers, vrijwilli-

gers, etcetera… Ieder jaar een andere 

groep! 

TEN TWEEDE
Dat we een jaarlijkse ‘sportdag’ kun-

nen organiseren voor alle inwoners 

van Albergen, zo divers mogelijk qua 

sport en leeftijd! Voor jong en oud, 

van jeu de boules tot dammen en  

Expeditie Robinson-achtige zaken. 

Een grote tent op het feestterrein, 

muziekje erbij, gezellig!” 

TEN DERDE 
Mocht er volgend jaar weer een 

vuurwerkverbod komen dan zouden 

we een mooie gezamenlijke vuur-

werkshop moeten organiseren tijdens 

de jaarwisseling. Aansluitend kunnen 

we dan toasten op het nieuwe jaar!” 

EVEN VOORSTELLEN

Naam Irene Leemhuis 

Leeftijd 56

Beroep  
Order-entry medewerkster bij Bolletje 

Relatiestatus Getrouwd 

Hobby’s 
Sporten, actieve vakanties, kruis-

woordpuzzels en shoppen 

Kinderen 
Merle, Ninon en Thijs 

Favoriete drankje 
Rode wijn
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MOOI AAN ALBERGEN? “De gezelligheid bij Morshuis 

en de gemoedelijkheid binnen het dorp.” 

VERANDEREN IN ALBERGEN? “Hoge verkeersdrem-

pels verlagen.” 

 

CARNAVALSGEZIND? “Carnavalsgek.” 

WAT ZOU JE DOEN ALS JE DE STAATSLOTERIJ 
ZOU WINNEN? “Ik zou De Tukkers kopen en de kantine 

vaker en langer openhouden. En daarnaast natuurlijk een mooi 

huis kopen, een wereldreis maken en een zorgeloos leven 

leiden.” 

WILLEM OF MAXIMA? “Maxima.” 

WAT IS BELANGRIJK VOOR JE? “Gezond zijn. En 

natuurlijk mijn familie en vrienden.” 

 

NETFLIX-TIPS? “La Casa de Papel, Prison Break en Shooter.” 

DUURSTE AANKOOP OOIT?  
“Sieraden voor de vriendin.” 

SLECHTSTE AANKOOP OOIT? 
“Sieraden voor de vriendin.”

WAAR RIJD JE VOOR OM?
“McDonalds.” 

WAT ZOU JE WILLEN VERANDE-
REN AAN JEZELF?  
“Stoppen met roken.” 

TEN EERSTE 
Dat de Optocht volgend jaar na twee 

jaar corona en een storm weer door-

gang kan vinden. 

TEN TWEEDE 
Dat we met z’n allen weer tot de late 

uurtjes bij Morshuis kunnen zit

EVEN VOORSTELLEN

NAAM Willem Lansink 

LEEFTIJD 23

OPLEIDING  

Commerciële Economie  

RELATIESTATUS Relatie 

HOBBY’S Voetballen en op stap 

met de kameraden 

FAVORIETE DRANKJE  
(speciaal) bier

WILLEM’S 
PRO- 
CLAMATIE 

W



AI D'R ZO 
OET GOAT ZEEN 

MÖ'J RAP BIE 
ROOS WEEN'N!

HOOFDSTRAAT 47 7665AN ALBERGEN 
WWW.ROOSHAARSTUDIO.NL 

0546 - 232012 / Albergen / info@wwklimaat.nl / www.wwklimaat.nl
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Dorpshuis De Danne beschikt over en bar en zaalruimte voor 100 personen, 

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

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

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

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

kunt op contact opnemen met Luuk: 06 822 581 88, of Hans: 06 827 975 78.

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

• meer assortiment

• ruimere winkel 

• postNL service

• prettiger winkelen

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

• zelfzorggeneesmiddelen

• volop GRATIS parkeergelegenheid

• bezorgdienst

• zelf verse jus d’orange tappen

• coop.nl & pick-up point

• ko�etafel

• ambachtelijke bakkerij

• geldautomaat

JOUW SUPERMARKT 

IS ER FLINK OP 

VOORUIT GEGAAN

Coop Munster
Zenderseweg 8 Albergen

Openingstijden



TUINONTWERP 
REALISATIE 

ONDERHOUD

WWW.WESSELSHOVENIERS.NL
INFO@WESSELSHOVENIERS.NL

06 577 839 82

REPARATIE EN ONDERHOUD VAN 
VOERTUIGEN

GRONDVERZET
AGRARISCH

TRUCKS
 

SLANGEN PERSEN
 

  Sander Stroot                    
  06-573 187 49

  Bjarne Kleine Schaars     
  06-271 764 48
 
WWW.STROOTSERVICETWENTE.NL

Knap de knappe kapper knipt  

en kapt heel knap maar Knaap de 

knappe knecht van Knap de knappe 

kapper knipt en kopt nog knapper 

dan Knap de knappe kapper knipt  

en kapt.
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 Een 
unieke
 regeer-

VERSCHIJNT DIT VERHAAL EEN JAAR  
TE LAAT OF EEN JAAR TE VROEG?  
HET IS MAAR HOE JE HET BEKIJKT…

Normaal had je in de vorige editie van het 
Bokk’nblad kunnen lezen hoe Prins John, 
Sik Bob en de Hofdames Lotte en Ellen 
hun regeringsjaar hebben beleefd. Door 
Corona geen nieuwe Prins in 2021, dus 
ook geen aftreden van Prins John en zijn 
gevolg. Onze Hoogheden gingen nog een 
jaartje door, maar dan wel in de ‘slaap-
stand’. In dat opzicht verschijnt dit verhaal 
feitelijk een jaar te laat...

En dan gebeurt wat niemand had verwacht. Opnieuw 
gaat er een streep door Carnaval. Geen Gala’s 
of Optochten betekent ook dit jaar geen nieuwe Prins. 
Twee dagen na dit gemeentelijke besluit, zit ik bij John 
en Lotte aan de keukentafel. Nog steeds niet afgetre-
den, dus eigenlijk nog een jaar te vroeg…

Toch blijkt dit het juiste moment te zijn. Volgend jaar zou 
het schrijven van een verhaal niet meer mogelijk zijn 
geweest. Het begin maakt dat al pijnlijk duidelijk. Bob 
en Ellen verschijnen een uur te laat, nadat ze door John 
zijn gebeld. “Totaal niet meer aan gedacht, Carnaval 
zit niet meer in onze gedachten”, was het zwakke ex-
cuus van Bob. Vervolgens begint hij een onsamenhan-
gend verhaal af te steken, waarin hij verschillende hei-
lige huisjes binnen de Carnavalstraditie verbaal omver 
schopt. De ‘opening residentie’ noemt Bob ‘opening 
receptie’. Ook het ‘dansgardefeestje’ was erg gezellig, 
waarmee hij waarschijnlijk het ‘dansmariekesfestival’ 
bedoelde. Verder heeft onze Sik erg genoten van de 
‘verlichte Gala’ in Tubbergen….

OUD PRINS EN SIK

periode
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Het moge duidelijk zijn: neem alles in dit verhaal met 
de nodige korreltjes zout. Laten we het er maar op 
houden dat het geheugen van de Sik veel te lijden 
heeft gehad van de lange periode in ‘ruststand’. Dat 
belemmert hem overigens niet om constant het hoogste 
woord te voeren, waarbij zijn moeilijk verstaanbare 
Brabantse accent evenmin bevorderlijk is geweest voor 
de betrouwbaarheid van dit stuk. John, Lotte en Ellen 
doen ook een duit in het zakje. In hun enthousiasme 
allemaal tegelijk en dan ook nog over verschillende 
gebeurtenissen. Beste lezer, ik vraag bij voorbaat om 
uw begrip.

LICHAMELIJKE ONGEMAKKEN 
Naast een lichte vorm van geheugenverlies, kampen 
onze Hoogheden ook met lichamelijke ongemakken. 
Sik Bob gaat aan het water, vanwege maagklachten. 
Wellicht naweeën van de verschillende kuren die hij 
heeft gehad om de Carnaval door te komen. “Op het 
laatst zat ik zelfs aan de Prednison”, vertelt onze door-
gewinterde Brabander. Prins John is nog herstellende 
van een operatie aan zijn arm. Noodgedwongen een 
tijdje niet kunnen kickboksen, maar inmiddels de trai-
ning weer voorzichtig opgepakt. Gelukkig maar, want 
een macho-Prins zonder spieren zou geen gezicht zijn. 
John trekt dan ook moeiteloos een blikje speciaalbier 
open. Het merk ‘Chief of Chiefs’ onderstreept dat onze 
Prins nog steeds ‘de keerl’ is. 

Tijdens de Carnaval hebben we dat ook geweten.  
Sowieso al een kop groter dan de meeste Carnavals-
vierders en dan vaak ook nog staand op een praattafel. 
Prins John torende letterlijk en figuurlijk boven alles en 
iedereen uit. Sik Bob vond dat hij niet achter kon blij-
ven. Hofdame Ellen zag hem plotseling verrijzen op 
een praattafel. ‘Hey, daar staat Bob’, riep ze vol trots. 
Haar bewondering werd nog groter, toen ze Bob van 
tafel één naar tafel twee zag springen. Tafel drie lukte 
ook nog en daarna zag ze haar held in volle vaart de 
menigte in storten. 
Ook Hofdame Lotte probeerde haar Prins te overtref-
fen. Tijdens het megaCarnavalsspektakel klom ze van-
af het podium in de lichtmast. Halverwege keek ze 
neer op de mensenmassa, waaronder een woeste DJ. 
Ook deze hoogtestage was daarmee van korte duur.

BETREKKELIJK BEGRIP 
Geef een macho-Prins drank en een wapen en een 
dodelijke combinatie is geboren. Dat bleek wel tijdens 
de Optocht in Langeveen. Onze Prins stond hoog op 
de wagen, met een paintballgeweer in de aanslag. 
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Aan boord van de Prinsenwagen is een sanitaire voor-
ziening voor de leden van de Raad van Elf. Bij hoge 
nood worden ze geacht daar gebruik van te maken, 
zodat de bomen langs de route gespaard blijven. Wie 
zondigde tegen deze regel, kon op een verfkogel van 
onze Prins rekenen. Dit probate middel zette de Prins 
echter ook in tegen de Raad van Elf van Geesteren. 
Verschrikt greep het slachtoffer naar de uitgespatte verf 
op zijn bil. Het laat zich raden welk effect dat gaf toen 
hij vervolgens zijn gulp dichtritste. Die avond werd onze 
Prins gebeld door de voorzitter over een klacht uit Gees-
teren. Waarmee maar weer eens duidelijk werd dat hu-
mor een betrekkelijk begrip is. 

BRIGHT SIDE 
Natuurlijk vroeg dit wapengeweld ook om navolging 
van Sik Bob. Minstens zo stoer loste hij eveneens een 
schot. Klachten kwamen er dit keer alleen van de Prins 
en Hofdames. Het schot werd namelijk in de eigen 
Hofauto gelost. Gelukkig was het chagrijn van de Prins 
van korte duur. Hoe kan het anders bij een Prins die 
herhaaldelijk de microfoon greep om ‘Always look on 
the bright side of life’ te zingen. Daar horen geen lang- 
durige wraakgevoelens bij. Dus toen de Hoogheden 
van Reutum een foto op social media plaatsten, waarop 
zij het Bokkn’blad demonstratief in de prullenbak gooi-
den, vatte Prins John dat luchtig op. Op de gemeente-
gala overhandigde hij beide heren een ingelijste foto, 
waarop hij zijn achterwerk met het Pinn’blad van Reutum 
afveegde. Rekening vereffend, zou je denken. Maar zo 
werkt de ‘bright side’ van onze Prins niet. De Sik van 
Reutum moest zich ook nog in een konijnenpak hijsen 
en zich daarna door zijn eigen Prins laten beschieten 
met het welbekende paintballgeweer. Zo wordt er in dit 
circuit afgerekend!

Enige tijd later sprak burgemeester Haverkamp onze 
Prins nog wel even aan. Geruchten over beschietingen 
in Langeveen en Reutum baarden haar wat zorgen. De 
Prins stelde haar gerust. ‘Onschuldige balletjes, met uit-
wasbare waterverf. Sorry veur alles, maar we waren 
eigenlijk alleen maar de orde aan het handhaven’. 
Erg nobel van onze Prins natuurlijk, zichzelf opwerpen 
als een soort van burgerwacht. Dergelijke hulp kan de 
politie natuurlijk goed gebruiken. Wel jammer dat die 
politie niet lang daarna in volle vaart uit moest rukken. 
Met spoed naar de Carnavalsoptocht in Albergen. Op 
zich al bijzonder, want de Optocht was immers afge-
last. Onverantwoord, vanwege een storm. Onze Prins, 
alias de ordehandhaver, moest toch per se even de sfeer 
proeven. Met een wagen van De Sjikke Bökke even een 
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rondje door het dorp maken. Een melding van lawaai-
overlast was het gevolg. 

VOORSPELLENDE WIJSHEDEN 
Even terug naar de wat serieuze kant van Carnaval. 
Een regeringsjaar draait immers niet alleen om feest-
vieren. Wat kwam er bijvoorbeeld terecht van de be-
loften, die in de proclamatie gemaakt werden? “Als 
door een helderziende geschreven”, pocht onze Prins. 
“Kijk maar naar punt vier, waarin we verkondigen dat 
we allemaal iets dichter bij elkaar moeten gaan staan. 
Daar hadden we al voorzien dat vlak daarna de an-
derhalve meter regel ingevoerd zou worden.” Daar 
heeft hij een punt. “En weet je nog wat ik zei, toen 
ik je sprak tijdens Rosenmontag 2020 in Tubbergen? 
We treden niet af, we gaan nog een paar jaar door.” 
Wederom een punt. Ook met de lijfspreuk ‘Sorry veur 
alles!’ laten de Hoogheden een voorspellende wijsheid 
zien. Niet alleen voor hun eigen handelen, maar ook 
in politieke zin. “Premier Rutte en verschillende leden 
van het kabinet hebben onze lijfspreuk schaamteloos 
overgenomen”, aldus de Prins. “Zelfs onze Koning en 
Prinses Amalia gebruikten hem!”

En dan hebben we natuurlijk nog het Goede Doel: een 
moestuin voor basisschool Kadoes. Wat is daarvan 
terecht gekomen? “We hebben een hartstikke mooi be-
drag ingezameld”, vertellen de Hofdames. “Maar liefst 
€2.222,22 is er aan directeur Rik Sanders overhan-
digd”. Bob vult aan: “Vlak daarna zag ik Rik met nieuwe 
velgen onder zijn camper rijden.” Om daarna serieus 
te vervolgen: “Dat geld is meer dan goed besteed. De 
moestuin is op hoogte, in grote bakken, gemaakt. Er 
zitten nu bloembollen in, die de kinderen in het voor-
jaar zullen zien uitkomen. Er is van het geld echter ook 
van alles veranderd aan de speelplaats: meer groen en 
schaduwplekken, meer ruimte voor buitenlessen en een 
stukje belevingstuin met een blotevoetenpad.”

Een mooi resultaat om deze tussenbalans mee te  
eindigen. Het is nog te vroeg voor een ‘eindafreke-
ning’, want het zit er nog niet op. De Hoogheden gaan 
het derde jaar van hun regeerperiode in. Een unieke 
periode met veel tegenvallers, maar ook zeker bijzon-
dere hoogtepunten. 

John, Bob, Lotte en Ellen bedankt voor de bijzonder 
enthousiaste bijdrage die jullie daaraan hebben ge-
leverd. We hebben enorm van jullie genoten, maar  
hopen ook van ganser harte dat jullie in november 

2022 eindelijk eens zullen aftreden! 



magnifiek in transmissietechniek

0546-432727   www.pro-shift.nl
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Beslist  
geen kat(ten)  
in de zakB



  30  -  BB

Terugblikken op een gek jaar. Een Carnavalsjaar zo anders 

dan normaal, om heel veel redenen. Ook anders omdat er 

voor het eerst twee vrouwelijke Hoogheden aan het roer 

van de Alberger Bökke stonden. Dat zorgde wel voor wat 

opschudding. Uit het hele dorp kwamen reacties. Een te-

rugblik met Prinses Anne en Geit (Asman) Ilse. 

‘Het voelt alweer zo lang geleden’, opent Anne ter Mors het ge-

sprek. Samen met Ilse Assink gaat ze een jaar terug in de tijd. ‘Het 

was niet spannend of lastig om het geheim te houden in de tijd 

voorafgaand aan de bekendmaking, niemand had iets door. Zelfs 

wij niet, toen de redactie van het Bokk’nblad ons een paar we-

ken eerder het nieuws kwam brengen’, lacht Anne. Ilse vult aan: 

‘We kregen het er wel warm van, maar eigenlijk hadden we alles 

zo rond; van onze kleding tot aan onze onderscheiding, we had-

den het zo ingevuld. We zijn een goed team.’ De dames blikken 

terug op een mooi moment: het maken van de foto’s voor het 

Bokk’nblad. ‘We gingen er speciaal voor naar een prachtig pand in 

Enschede, het moest er immers wel een beetje koninklijk uitzien. 

We hebben flink gelachen. In allerlei standjes hebben we op tafels 

en trappen gestaan. We zijn zelfs via de trapleuning naar beneden 

gegleden voor een foto. Ik moest daarna gewoon een paar dagen 

plat op de bank bijkomen met een zere rug. Maar dat was het 

waard’, lacht Anne. 

AFTRAP
En toen was het moment daar. Op 4 februari stond er bij Fraans 

Marie een drive-through gepland. Hier ontvingen kerngroeple-

den en Albergse ‘Bokk’n Veur Een Lintje-ondernemers’ een mooie 

goodiebag met, naast allerlei lekkers, een extra dikke editie van het 

Bokk’nblad. Blijkbaar had niemand er een Prinses en een Geit ver-

wacht, menigeen dacht: ‘Hé, wat leuk, Anne en Ilse delen de tasjes 

uit…’ Ilse: ‘Wij deelden de tasjes uit. Het was heel leuk om iedereen 

even te zien in zo’n gekke (lockdown-)tijd. De mensen die door 

de drive-through reden, vonden het ook erg leuk en soms ook 

wat verwarrend. Er waren zelfs mensen die een extra rondje reden, 

alleen om die nieuwe Hoogheden eens even goed te bekijken.’ Ilse 

lacht: ‘Zelfs mijn broer Othmar en zijn vrouw Mariska begrepen 

niet helemaal wat ik daar deed.’ 

BORRELS 
Een paar dagen later lag het Bokk’nblad in heel Albergen op de 

mat, met Prinses Anne I en Geit Ilse op de cover. Anne: ‘Toen kwa-

men de reacties uit het dorp. We werden soms zelfs aangesproken 

met onze titel. Dan hoorde ik op straat: ‘Hé, Prinses!’ Grappig om 

te zien hoe dat dan toch leeft in het dorp. Van kaartjes tot een bloe-

metje, dingen die je totaal niet verwacht, ik vond dat zo ontzet-

tend leuk.’ Ilse: ‘Onze buurt heeft zelfs nog een spandoek voor ons 

neergezet.’ Die kans werd door de dames natuurlijk wel aange-

grepen voor een borrel op straat. Meer mocht er op dat moment 

helaas niet… Ilse baalt er trouwens nog steeds van dat het duo geen  

Hofauto had, maar stelt ze lachend: ‘Die hadden we natuurlijk ook 

helemaal niet nodig…’ 

MUTSEN 
De dames werden regelmatig aangesproken op hun nieuwe ‘func-

tie’. Mensen waren dan altijd erg benieuwd: wat houdt het in, wel-

ke taken zijn er? We antwoordden dan steevast: ‘Het stelt weinig 

voor, we worden niet vaak dronken dit jaar.’ Maar een leuke stap 

naar het Carnaval is het wel: met ingang van komend jaar worden 

de dames namelijk lid van de Mutsenclub. Er zal de komende jaren 

dus nog genoeg gefeest worden. Hoewel, dat zit bij deze dames 

altijd wel goed… Wel grijpen ze de kans nog even aan om duidelijk 

te maken dat, mocht er vanuit de Bende van Vijf ooit (weer) ge-

zocht worden naar een vrouwelijke Hoogheid, ze natuurlijk hopen 

dat zij in aanmerking komen. Wat dat betreft was afgelopen jaar een 

mooie try-out die absoluut smaakt naar meer! 

Prinses ter Mors en Geit Asman
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OUD PRINSESSEN

We hebben Prinses Anne I en Geit Ilse dus niet echt als Carnava-

listen leren kennen, daarom legden we ze enkele stellingen voor. 

Welke (Carnavals)keuzes maken zij? 

WIJN OF BIER?
Anne: ‘Wijn!’

Ilse: ‘Bier!’

AAN DE BAR OF VOOROP IN DE POLONAISE?
Anne: ‘Voorop in de polonaise. Met een wijntje in de hand.’

Ilse: ‘Beiden, maar dan loop ik wel eerst de polonaise en eindig ik 

aan de bar!’ 

BOERENKIEL OF BIJZONDER PAKJE?
Anne (zonder twijfel): ‘Bijzonder pakje! Bijvoorbeeld onherkenbaar, 

leuk...’ 

Ilse: ‘Ik ga ook voor een bijzonder pakje. Flower Power, Pipi Lang-

kous, zeg het maar.... Ik vind het wel leuk om er wat op uit te doen.’ 

EINDIGEN MET EIEREN BAKKEN OF TOCH OP TIJD NAAR 
BED?
Anne: ‘Op tijd naar bed. Aan het eind van de avond ben ik wel klaar 

en moe...’

Ilse: ‘Ik doe de deur dicht bij Morshuis en ga dan nog mee eieren 

bakken, ‘Ak de koar nog nich vol heb’. Ik vind het gewoon nog 

heel vaak te lang te gezellig...’ 

MEEDOEN AAN DE OPTOCHT OF KIJKEN AAN DE KANT?
Anne: ‘Ik ga lekker staan kijken. Dat vind ik altijd zo’n gezellige 

dag.’

Ilse: ‘Ik wil nog graag een keer meelopen met de Optocht. Volgens 

mij moet je dat een keer gedaan hebben. Maar kijken aan de kant 

is ook altijd heel gezellig!’ 

GALA OF HET NOABERFEEST IN DE TENT?
Anne: ‘Gala! Kan ik heel erg van genieten, vind ik super mooi.’ 

Ilse: ‘Ik ga naar het Noaberfeest in de tent. Het Gala is ook fantas-

tisch, maar ik moet kiezen...’ 
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Nieuwe 
look?

PERMANENTE 
MAKE-UP!

Salon Joell
Boekweitmolen 6
7665VK Albergen

0623576848
www.salonjoell.nl
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Nieuwe 
look?

PERMANENTE 
MAKE-UP!

Salon Joell
Boekweitmolen 6
7665VK Albergen

0623576848
www.salonjoell.nl

Plesmanweg 14
Postbus 358
7600 AJ Almelo

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

www.jterhorst.nl

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

zoals kozijnen voor derden

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

KOMO gecertificeerd.



  34  -  BB
Zendersweg 42, Albergen           0546-442512           www.bouwbenk.nl

• Nieuwbouw

• Verbouw

• Renovatie

• Utiliteitsbouw

Uw wensen,
onze realisatie
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DE 
BENDE 
VAN

Zoektocht naar nieuwe 
Hoogheden: een ultrageheim 
en uiterst creatief proces 

5
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Zo togen we op een donkere donderdagavond in onze donkerste 

kleding, niet naar onze vertrouwde residentie, maar geheel in stijl, 

naar een van de Bendelocaties. Want ze hebben er meer, bleek tij-

dens het interview. De vijf Bendeleden druppelden één voor één 

binnen. Mannen die kunnen zwijgen als het graf over wat een 

groot deel van het jaar het daglicht niet kan verdragen. Mannen 

die acties met elkaar beramen waarover gezwegen moet worden. 

Mannen die personen op de korrel hebben die ze voor de goede 

zaak moeten betrekken in hun snode plannen. En één keer per 

jaar worden al deze acties, al deze plannen en al dat geheimzinni-

ge gedoe openbaar. Dat is op het moment als de nieuwe Prins en 

Sik van de Alberger Bökke bekend worden gemaakt! Dan heeft 

de Bende van vijf weer een geheime klus geklaard en kan er Car-

naval gevierd worden in Bokk’nlaand.

MARKANTE CARNAVALSVIERDERS
Onze aanvankelijke spanning verdween als sneeuw voor de zon 

toen we één keer aan een grote pot bier bij een hoog opgestookte 

houtkachel zaten, in een rustiek en fraai ingericht bendehol bij 

Wim Potijk, een van de Bendeleden. Ook Bennie Oude Nijhuis, 

Johan Bouhuis, Niek van der Aa en Jeroen Bekke hadden er geen 

moeite mee om met naam en toenaam te worden genoemd in 

dit interview. Stuk voor stuk markante Carnavalsvierders die een 

groot deel van het jaar in hun rol als Bendelid zo min mogelijk 

op willen vallen, zeker in combinatie met elkaar. Het blijkt na-

melijk een publiek geheim dat zij de Bende van vijf vormen met 

als belangrijkste taak om elk jaar zorg te dragen voor een nieuwe 

Prins en Sik. Ieder jaar weer een nieuwe uitdaging maar de laatste 

jaren nog uitdagender dan de voorgaande. De onzekerheid over 

het Carnavalsgebeuren door Corona maakt de motivatie om ja 

te zeggen tegen het bijzonder uitverkoren ambt van Prins van de 

Alberger Bökke er niet gemakkelijker op. Maar, geven de heren 

aan “het is elk jaar weer gelukt” en dat tekent hun doorzettings-

vermogen en inventiviteit. 

UITERST CREATIEF PROCES 
De Bende geeft op soms hilarische wijze een inkijkje in hun 

werkwijze. Te beginnen met het hele jaar goed open houden van 

ogen en oren voor signalen die er op wijzen of iemand mogelijk 

Prins zou willen worden. Hierna de brainstorm over mogelijke 

kandidaten. In het voorjaar, al snel na de laatste Carnavalsavond, 

worden de eerste brainstormsessies al gehouden. Dit blijkt in 

sommige gevallen een uiterst creatief proces waarbij deze ‘creati-

viteit’ flink wordt opgevoerd met een behoorlijke dosis alcohol. 

Soms een net te hoge dosis. Zoals bij die ene keer waarbij er 

drie namen werden bedacht maar de volgende dag niemand ze 

meer kon herinneren. “Sindsdien maakt Bennie altijd een briefje 

en legt hij dit veilig in de kluis als back-up”, wordt opgebiecht. 

Na de brainstormsessies en het vaststellen van de potentiële kan-

didaten begint het precaire proces van het benaderen van een 

beoogde Prins. Dit kan in veel verschillende vormen. Van de recht 

toe recht aan benadering tot een volledig geënsceneerde situatie 

waarin de kandidaat op ludieke wijze wordt benaderd met de 

vraag of hij Prins Carnaval wil worden. De bendeleden blijken 

BORRL
PROAT

We hebben er wel even over na moeten den-
ken, toen we door de redactie met deze heel 
bijzondere en spannende klus werden opgeza-
deld. De opdracht luidde namelijk om te probe-
ren  een diepte-interview te hebben met de on-
der de vlag van de Alberger Bökke opererende 
Bende. We hoefden niet undercover te gaan en 
te proberen om op die manier te infiltreren in de 
Bende. Dat zouden ze volgens de redactie zeker 
in de gaten hebben, want deze Bende heeft al 
jaren een vaste kern en duldt geen inmenging. 
Dus hebben we met open vizier een afspraak 
gemaakt via een van de Bendeleden. Via een 
ongetwijfeld zeer geheime en afgeschermde 
appgroep werden de Bendeleden opgeroe-
pen om mee te werken aan het interview. Een  
appgroep, die overigens voor veel meer zaken 
wordt gebruikt die het daglicht niet kunnen ver-
dragen, zo hebben we ervaren.

T
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hierbij te beschikken over geweldig acteertalent. Maar ook over 

inlevingsvermogen om te bepalen hoe iemand benaderd moet 

worden om er een succesvolle missie van te maken. Dat gaat soms 

zelfs via de vrouw van de potentiële Prins. De heren streven er 

naar om in de zomervakantie de zaak zoveel mogelijk rond te 

hebben. Zo kunnen mogelijke tegenvallers nog worden opge-

vangen en kan al vroeg het komende Carnavalsjaar worden voor-

bereid. De geheime missies hebben soms geleid tot verrassende 

uitkomsten waarbij de eerste reacties van de kandidaten niet altijd 

overeenkwamen met een uiteindelijk positieve uitkomst.

ULTRAGEHEIME 
VOORBEREIDINGEN 
Hierna volgt het proces dat de Prins een geschikte Sik moet re-

kruteren en daarna begint de ultrageheime voorbereiding tot de 

opkomst van de nieuwe Hoogheden. Deze geheime voorberei-

ding is dus ook een belangrijke taak van de Bende van vijf. Naast 

de begeleiding van Prins, Sik en Hofdames tijdens hun regerings-

jaar. Dit kun je de Bende wel toevertrouwen. Ze hebben samen 

bakken ervaring. Wat niet precies duidelijk werd, is hoe lang deze 

Bende al in deze samenstelling opereert. Er volgt een uitgebreide 

discussie over wie nu wanneer heeft gevraagd en die uiteindelijk 

na het zoveelste biertje wordt afgesloten met de opmerking: “het 

feit dat wij het nig wet’t gef wa an wat veur ’n bende ’t is”. 

Verder lieten ze ons uitdrukkelijk weten dat, mocht de Prins 

in al zijn goedheid niet meer weten hoe deze sinistere heren te 

kunnen bedanken voor een geslaagd regeringsjaar, zij een min 

of meer omklede barbecue met een drankje, zeker niet zullen 

afslaan.

Als lezer kun je je inmiddels voorstellen dat er van ons diep-

te-interview weinig terecht is gekomen. We werden namelijk 

meegenomen van de ene hilarische anekdote naar de andere en 

de heren schuwden de confrontatie ook niet om elkaar humo-

ristisch de maat te nemen. De hele entourage in het bendehol 

doet ons diepte-interview ook geen goed. De kachel 

werd flink opgestookt, het werd warmer en war-

mer. De dorst nam daardoor vanzelfsprekend 

zienderogen toe en het bier vloeide daarom 

rijkelijk. Diep in de koude donkere nacht 

zwalken we weer naar huis met een paar 

schamele aantekeningen die we gelukkig 

nog hebben gemaakt. We hebben geleerd 

hoe de Bende dit doet, ze worden in de kluis 

gelegd want de volgende ochtend zijn we vast 

alles vergeten…. 
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Van Koersveldweg 6
7665 SG Albergen
Tel. 0546 - 449010

Eenhuisstraat 6
7665 PZ Albergen
Tel. 0546 - 480160

Past. Boddestraat 16
7666 LB Fleringen
Tel. 0546 - 621954

WWW.TASCHESTAALBOUW.NL  •  0546 - 449010
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In memoriam 
Gerard Morshuis

Het bestaan van de Alberger Bökke hebben we te danken aan 

een vijftal mannen. Ruim vijftig jaar geleden namen Sjoerd 

Olde Monnikhof, Gé Breed, Joop Goossen, Gerrit Kemperink 

en Gerard Morshuis het initiatief om onze vereniging op te 

richten. Met het overlijden van Gerard verloren we de laatste 

grondlegger van de Alberger Bökke.

Gerard stond niet alleen aan de wieg van de Carnaval in Alber-

gen, hij was er al die jaren onlosmakelijk mee verbonden. Café 

Morshuis was veel meer dan een Residentie. Gerard maakte er 

het kloppende hart van de Carnaval van. De uitbreiding met 

een zaal verschafte daar de ruimte voor, maar veel belangrij-

ker was de persoonlijke invulling die Gerard, maar ook zeker 

Sanny, daaraan gaven. Hun ongekende gastvrijheid maakte de 

Residentie tot een warm bad voor alles en iedereen binnen de 

Carnaval. 

Even wat eten tijdens het drukke programma? In de keuken 

stond er altijd wel wat klaar en anders werd er snel iets warm 

gemaakt. 

Verlegen om vervoer naar huis? Gerard reed de auto voor, on-

geacht hoe laat het was.

Bijzondere wensen voor de opkomst? Gerard deed nergens 

moeilijk over. Als er een heftruck naar binnen moest rijden, 

werden er stutten onder de vloer aangebracht. Wilde de Prins 

vanuit de lucht opkomen, dan werd de lichtkoepel van het dak 

gedraaid. 

Zo’n 25 jaar bestuurde Gerard de trekker voor de Prinsenwa-

gen. Op zaterdag even een korte rijles, om het gevoel met de 

grote combinatie te krijgen. Dat vervolgens op zondag de dis-

sel brak, was materiaalpech en kwam natuurlijk niet door het 

te kort omhalen van de wagen. Het jaar na jaar rijden van de 

Prinsenwagen, is tekenend voor de rust, die Gerard altijd be-

“Grondlegger, 
opperstalmeester 

en superbok”
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waarde. Het feest na afloop werd alsmaar groter en de drukte in 

de Residentie nam ieder jaar toe. Gerard stapte na afloop van 

de Optocht van de trekker, trok zich even terug in de woon-

kamer en kuierde daarna rustig roerend in een kop koffie het 

feestgewoel binnen.

Met het feest na de Optocht heeft Gerard ook de basis gelegd 

voor de MegaCarnavalsparty. Meteen na de oprichting van de 

vereniging, begon hij in het klein. Livemuziek van een plaat-

selijke band, zoals  ‘de Mixers’ en ‘Freetime’. Langzaam maar 

zeker breidde het feest zich uit en werd het uiteindelijk door 

zoon Edward verplaatst naar een tent en uitgebouwd naar een 

feest met meer dan tienduizend bezoekers.

In 1996 gaf toenmalige Prins Harry (Oude Breuil) de steek 

van opperstalmeester over van Gerard naar Edward. De steek 

die Edward ieder jaar nog met trots draagt. Deze opvolging van 

vader op zoon betekende ook een onverminderde voortzetting 

van de gastvrijheid, die onze Residentie zo bijzonder maakt. 

Dankzij Edward en Olga leeft de Carnaval in de geest van één 

van zijn grondleggers voort.

In 2021 werd Gerard benoemd tot superbok van de Alberger 

Bökke. Voor Gerard een hoogtepunt in een periode, waarin hij 

verder veel medische tegenslag kende. Bij de uitreiking sprak 

voorzitter Herald Degger de woorden: “Wij zijn trost dat we ie-

mand als jou binnen onze vereniging hebben en we vinden het 

daarom een grote eer dat we jou mogen huldigen als superbok.”

Gerard, als superbok ben je van ons heengegaan en die super-

bok zal je ook altijd voor ons blijven! 

De Alberger Bökke wensen Sanny, kinderen en kleinkinderen 

veel sterkte toe.

“Grondlegger, 
opperstalmeester 

en superbok”
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VOOR JOUW 
E-COMMERCE AMBITIES.
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Bökke



Dit jaar gaan wij ook voor een ‘veranderende variant’, want het 
wordt anders; vernieuwend, live en interactief! Wederom gaan 
we u laten genieten van oud en recent beeldmateriaal met buuts 
die het verdienen nogmaals getoond te worden. U wordt ver-
wend met dans en muziek dat door uw Dolby Digital Home ci-
nema-set beter klinkt in uw huiskamer dan de violen van Bach in 
een concertzaal. Maar we nemen u ook mee de straat op met 
een heuse spelshow waarvan de hoofdprijs nog tijdens de uit-
zending bij elkaar gesprokkeld moet worden door de winnaar. 
Met als hoogtepunt, in deze live uitzending, de uitreiking van de 
‘Superbok’. Deze prestigieuze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan 
een inwoner van ons mooie Albergen die een buitengewone 
bijdrage heeft geleverd aan het sociale en leefbare karakter 
van ons dorp. Iemand die zich in of buiten de ‘spotlights’ inzet 
op welke manier dan ook om mensen te helpen of zich op een 
andere buitensporige manier inzet voor onze vereniging. 

Interactief en gevarieerd programma 
Het gevarieerde programma zal op ludieke wijze worden ge-
presenteerd door een door de wol geverfd duo. Zij nemen u 
mee naar geheime locaties in Albergen die regionale bekend-
heid genieten. Zij laten u een kijkje nemen in ruimtes die nor-
maal voor iedereen gesloten blijven en waarvan het bestaan 
normaal alleen via de ether bewezen wordt. 
De spelshow is, zoals u heeft kunnen lezen, interactief. Tijdens 
de uitzending worden er letters gepresenteerd die samen een 
woord vormen. Zodra u het woord weet appt u dit naar de 
studio, samen met de locatiegegevens waar u zich bevindt. Het 
telefoonnummer staat hieronder. Is het woord correct en bent u 
de eerste, dan wordt u deze avond uit huis gehaald en losge-
laten in ‘de Coop’ om in zestig seconden uw prijs bij elkaar te 
sprokkelen. Eén minuut gratis winkelen voor u, en live te volgen 
voor alle anderen. Voorwaarde is dat u direct beschikbaar bent, 
woonachtig in Albergen en zich daadwerkelijk in Albergen be-
vindt ten tijde van de uitzending.
U wordt ook dit jaar in de gelegenheid gesteld om een versna-
pering te bestellen bij onze residentie ‘De Vette Bok’. Bitterballen 
worden in no-time bij uw thuisbioscoop afgeleverd zodat het u 
deze avond aan niets ontbreekt. 

online 
Gala 2022

Was het vorig jaar geen doorslaand succes? 
De allereerste ‘online Gala’ van de Alberger 
Bökke: ‘de mooiste bokkenkuren’. U zat met 
z’n allen thuis voor uw flatscreens te genie-
ten van fantastisch beeldmateriaal uit de 
oude doos. Door verlenging van de Corona, 
met een nieuwe variant als aanvoerder, heeft 
het bestuur van onze Carnavalsvereniging 
besloten om nogmaals een online Gala aan 
u te presenteren. Gewoonweg omdat onze 
Galacommissie ons wederom niet kan laten 
genieten van een Galaweekend zoals wij die 
kennen en zo missen. De maatregelen van de 
overheid laten het niet toe.  

interactief
&
vernieuwend

live      
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Belangrijke informatie 
Wat moet u doen om dit nog nooit eerder  
vertoonde spektakel bij te wonen?

Log in via de link: www.twitch.tv/albergerbokke 

Wanneer:    Zaterdagavond 26 februari 2022. De uitzen-
ding start om 19:30 uur en de show begint om 
20:00 uur.

Telefoonnummer:  06-34873209. Zet deze vast in uw contacten 
om snel ‘het woord’ te kunnen appen.

Versnapering:  Residentie ‘De Vette Bok’: 0546-441238.

COOP 

1 minuut gratis winkelen

Wij, Carnavalsvereniging De Alberger Bökke, 
wensen u een hilarische avond en veel plezier. 

Hopelijk zien we elkaar snel weer in levenden lijve in onze bokkenstal. 
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Hoe krijgen we van ons mooie  
Albergen een echt feestelijk  
Carnavalsdorp? 
 
Vorig jaar zijn er aan alle leden binnen ons dorp 
prachtige vlaggen uitgedeeld. Hoe mooi zou het 
zijn als we deze het komende Carnavalsseizoen 
volop laten wapperen aan alle gevels in Albergen?
 
Mocht u nog geen vlag hebben en er toch een 
willen? Ze zijn te koop bij Pakhuis Twente aan de 
Ootmarsumseweg 151 in Albergen voor het Car-
navaleske bedrag van € 11,11. Meer dan één 
vlag kopen kan natuurlijk ook! 

Dus …… laat maar wapperen die vlag! Laat 
maar
wapperen!

De dikke dame duwde de dunne 

dame de draaideur door. Doordat 

de dikke dame de dunne dame 

de draaideur door duwde duwde 

de dunne dame de dikke dame de 

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

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

ZATERDAG
9 APRIL 2022
20.00 UUR

ZONDAG
10 APRIL 2022
13.30 UUR ALLEEN LEDEN ALBERGER BÖKKE & BOKK’N HÖRNKES

ALBERGSE 
ARTIESTEN
ONLINE AANMELDING  
WWW.ALBERGERBOKKE.NL/BOOSTER

DJ’s 

a
ft
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BOOSTER 
GALA
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MICHAEL 
    BATS 

 VAN EEN GROOT 
ZWART GAT 

NA HET CARNAVAL  
HEB IK DUS GEEN LAST

“
”
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et podium 

Het is bijna 20:00 uur. De klok op het scherm 
telt af. De basisverlichting in de zaal wordt ge-
leidelijk aan gedimd. De muziek via de boxen 

neemt geruisloos het zaalrumoer over. Aan alle kanten merk je 
dat er weer iets speciaals staat te beginnen. Maar wat voor 
de Gala-aanschouwer een beginpunt is, is voor de Podium-
commissie een rustpunt voor de vele gedane arbeid. Hoogtijd 
dus om het ‘opperhoofd’ van de podiumbouw eens een keer 
in de spotlights te zetten. Op naar Michael Bats. 

Alsof het zo moest zijn. Eind december van het jaar 2000 zijn 
de leden van de Bokk’n Hörnkes in grote getalen aanwezig 
op een discoavond bij Danspaleis Haaksbergen. Ook de leid-
sters van de Dansmariekes van destijds zijn erbij. Iets wat voor 
menig bezoeker aldaar niet onopgemerkt blijft. Ook Neede-
naar Michael komt oog in oog te staan met de Albergse Debby 
Luhen. De rest van die avond is geschiedenis en ruim drie-en-
een-half jaar later trouwt deze Vlearmuzedorpeling met deze 
Albergse Bökke. Ter integratie in het dorp zijn de voetbal, het 
dorpscafé en de Raad van Elf ideale verbindingsbronnen. Die 
werden dan ook volop ingezet. 

Timmermanskunsten 

Michael: “Ik kwam toen in een generatie met Raad van 
Elf-leden die jaren ervoor het jeugdcarnaval met veel succes 
hernieuwde levenslicht hadden gegeven. Met deze groep 
zorgden we destijds ook voor de opbouw van het podium 
voor het Gala. Dat was in die tijd geen eenvoudige klus. Vele 
timmermanskunsten waren ervoor nodig. Wat dat betreft heb-
ben we daar in de loop der jaren wel het één en ander in 
vereenvoudigd en geoptimaliseerd. Niet dat het nu perfect is. 
Er zijn altijd wel weer verbeterpunten te vinden die nog steeds 
doorgevoerd moeten worden.”  

‘Kan nog wel…’ 

Maar voordat het ‘hardware-fundament’ voor het Gala staat, 
gebeurt er achter de schermen ook heel veel. “Vele korte en 
langere afstemmingen met de heren van de techniek over alles 
waar maar een stekker aan zit. Afstemmingen over specifie-
ke artiestenobjecten, beraadslagingen met de Mutsenclub, 
de zaalversiering-, de Galacommissie en nog vele anderen.  

Allen met uiteindelijk één doel: het optimale eindresultaat. 
Hierbij komt het nog wel eens voor dat de term ‘kan nog wel 
….’ langs komt, met als gevolg dat het soms wel heel kort dag 
wordt. Maar wonder boven wonder is vrijwel alles op de dag 
van de generale toch gereed. Hierbij helpt de goede sfeer op 
de werkvloer zeker mee. Lekkere werkvloerhumor met gedram 
en ouwehoeren. Er gebeurt altijd wel iets onverwachts. Ik heb 
trouwens nog nooit de heren van de techniek zo hard zien 
rennen richting het dimmerblok toen er iemand heel droog 
en tussen neus en lippen door vroeg: ‘dat grote blok daar, zit 
daar tegenwoordig ook al een rookkanon in?’  

Zonder bühne geen beleving 
En dan staat en draait alles. “Dan gaan ook wij met een trots 
gevoel genieten van het Gala. Hetzij in de medewerkershoek, 
dan wel met de buurt in de zaal. Een Gala waar we door de 
jaren heen best wel trots op mogen zijn. Het is elk jaar weer su-
perknap om zo’n vol programma neer te zetten, met allemaal 
artiesten en acts uit de eigen Albergse gemeenschap. Jaarlijks 
is het weer een hele beleving. Maar… zonder bühne, geen 
beleving. Na de laatste Galavoorstelling op zondagmiddag 
beginnen wij gelijk met de spreekwoordelijke ontmanteling 
van de bühne. ’s Maandags is alles dan ook weer opgeruimd. 
Opvallend hierbij is wel dat de gevonden voorwerpenbak in 
de loop der jaren steeds meer gevuld raakt.”

Naborrelen  

“Als alles weer glad is, is het tijd voor de ontlading tijdens de 
naborrel. Om ons daarna ook volop in het Carnavalsfeest- 
gedruis te storten en om ons daarna weer op het dagelijkse 
leven te richten. Bang voor een zwart gat na de Carnavalspe-
riode ben ik niet. Naast de verduurzamingswerkzaamheden 
binnen woningcorporatie De Woonplaats heb ik ook veel 
hobby aan alles rondom het huis. Sporten hoort daar ook bij. 
Alhoewel dat de laatste jaren meer het fanatiek kijken naar de 
prestaties van de kinderen is geworden dat de eigen actieve 
beoefening. Al snel gaan we ons ook weer voorbereiden en 
de voorpret opbouwen voor het volgende hoogtepunt op de 
Albergse feestkalender. De Pinksterfeesten. Daar moeten het 
ketenpark en de plaspleinen ook weer aangesloten worden 
op water en riool. Van een groot zwart gat na het Carnaval 
heb ik dus geen last.“  

FUNDAMENT 
ONDER HET GALA
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BOUW ?

BESLUIT IBZ

BOUWBESLUIT

REKENWERK

CONSTRUCTIE

TEKENWERK

GELUIDSWERING

WONINGBOUW

BOUWADVIES

RENOVATIE

UTILITEITSBOUW

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

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

0546 54 50 50      info@ibz-albergen.nl      WWW.IBZ-ALBERGEN.NL
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Bij ons is het 7 dagen in de week feest!

Dé eetwinkel voor iedereen

VOF

Hé, kleine krekel’, zei de kraai 

kras, ‘moet jij niet naar de kleine 

krekel kleuterklas?’’Nee’, zei Klaas 

de Krekel, ‘vanmorgen las ik in de 

krant dat de kleine kleuter krekel-

klas is afgebrand.’
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Arthur 
Pouwels

“Ik heb een dweilorkest altijd gezien als een 
groepje musici dat feilloos aanvoelt hoe je sfeer kunt brengen, 

hoe je de tent op de kop kunt zetten.”
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Arthur Pouwels, sinds 1993 woonachtig in Albergen. De eerste 

jaren bij de kapsalon van zijn vrouw Yvonne aan de Ootmar-

sumseweg, inmiddels al weer een hele tijd woonachtig aan de 

Mekkelenbergweg, op de grens van het Bokk’nlaand en dat van 

de Dubbelkiekers. Hij denkt met veel plezier terug aan zijn eer-

ste ervaringen met het dorp Albergen toen hij er bijna dertig 

jaar geleden voet aan de grond zette. Zijn buren, enigszins be-

gaan met het lot van een stedeling in een vreemd dorp, gaven 

hem het dringende advies om ‘tussen ’t volk’ te komen. En hoe 

kon dat beter dan per direct toe te treden tot de Raad van Elf 

van de plaatselijke Carnavalsvereniging De Alberger Bökke. En 

zo geschiedde.

Donders feest vieren 

Het beeld dat Arthur had van Carnaval blijkt niet veel anders 

te zijn dan dat andere buitenstaanders hebben van dit volksfeest. 

“Volop gezelligheid, samen een donders feest vieren, onder het 

genot van de nodige alcoholische versnaperingen”, herinnert 

Arthur zich zijn mening van destijds. “En de praktijk bleek ge-

lukkig niet veel anders te zijn”, lacht hij zijn tanden bloot. “Ik 

heb me direct vol in het Carnaval gestort en heb in die jaren de 

nodige uren doorgebracht in de ijskoude loods van Kemperink 

bij de wagenbouw.” Vooral het in de loop van de tijd samen op-

trekken met andere leden van de vereniging, bij onder andere 

het podium bouwen voor de Gala, maakte hem duidelijk dat 

zijn naaste noabers het helemaal bij het rechte eind hadden.

Door lid te worden van de Carnavalsvereniging ben je binnen 

de kortste keren onderdeel van een heerlijke club mensen die 

houden van een hoop gezelligheid en niet te beroerd zijn om 

de handen uit de mouwen te steken voor het bouwen van een 

groots Carnavalsfeest.

Schrik!

En toen stond daar ineens Jan van der Aa aan de deur. Schrik! 

Destijds een onvolprezen lid van de Bende van Vier, het kwartet 

lieden dat bij nacht en ontij de straten afschuimt op zoek naar 

gegadigden voor het ambt van Prins of Sik van de Alberger 

Bökke. Het hoge woord kwam er snel uit: of deze voormali-

ge Almeloër bereid was om dat Carnavalsjaar Sik te zijn, met  

Edward Morshuis als Prins. Het jawoord was snel gegeven. 

We schrijven het jaar 1997, het regeringsjaar van Prins Edward I 

en Sik Arthur. Een koningskoppel met niet alledaagse, welhaast 

adellijke benamingen. Prins Edward en Sik Arthur klinkt toch 

heel anders dan, pak ‘m beet, Prins Johan en Sik Ben, laten we 

eerlijk zijn.

Het kost Arthur weinig moeite de herinneringen aan dit rege-

ringsjaar snel voor de geest te halen. De opkomst was hilarisch. 

“We hadden een oude Toyota Celica cabrio geregeld, deze he-

lemaal vol gepakt met ballonnen waaronder wij verstopt lagen. 

Het plan was om met deze auto via de achterzijde de zaal van 

Morshuis binnen te rijden en ons kenbaar te maken aan het 

nieuwsgierige publiek.” Tot zover de goede bedoelingen… De 

auto bleek net iets te breed, de spiegels moesten er met grof 

geweld afgereden worden om de zaal binnen te kunnen rijden 

en zich alsnog aan het verwachtingsvolle publiek te presenteren. 

“Een opkomst om nooit meer te vergeten”, aldus Arthur.

Onherkenbaar verkleed 

Het regeringsjaar voltrok zich in rap tempo. Met het ene feest 

nog leuker en uitbundiger dan het andere. “We hebben een ei-

gen invulling gegeven aan de Mexicaanse-avond door een Casi-

no-avond te organiseren. De roulette-tafels en Black Jack-tafels 

hebben we zelf in elkaar gezet. Met een groep van acht vrienden 

pakten we samen het ludieke ‘Onherkenbaar Verkleed-thema’ op, 

waarbij we als groep in de meest kolderieke verkledingen op 

stap gingen. Ik kan me herinneren dat we alle acht als kerst-

boom verkleed gingen, en dat we zelfs een keer alle acht in een 

levensgroot vogelhuisje gehuld,w een fantastisch Carnavalsfeest 

hebben gevierd.” Inderdaad, prachtige herinneringen.

BOK
Je woont een groot deel van je leven in Almelo. Op enig 
moment ga je de liefde van je leven achterna en zet je voet 
aan de grond in het naburige Albergen. Zo op het eerste 
oog niet wereldschokkend. Totdat duidelijk wordt dat je je 
hebt gesetteld in een buurt waar het wemelt van met het 
Carnavalsvirus-besmette lieden. Je zult maar naast man-
nen als Johan Bouwhuis en Huub Brand komen te wonen, 
dan kan het niet anders dan dat ook jij gevangen wordt 
door dit wonderbaarlijke virus. Dit is precies wat Arthur 
Pouwels is overkomen. De hoogste tijd om deze Bok sa-
men met zijn vrouw  Yvonne, wonend aan de Mekkelen-
berg, eens uitgebreid op ’n Proatstoal te zetten.op ’n proatstoal
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Rust?

Na deze ambtsperiode brak een tijd van relatieve rust aan. Art-

hur liet samen met Yvonne geen Carnavalsfeest aan zijn neus 

voorbij gaan en genoot van al het moois dat het dorp Albergen 

en het Carnaval van de Alberger Bökke hem op een presen-

teerblaadje aanboden. Hij zat helemaal op z’n plek, hij zat mooi 

tussen ’t volk, lekker relaxed. Tot het jaar 2003…

Wat doe je als je voor de tweede keer in je leven in het diep-

ste geheim wordt geconfronteerd met een prangende vraag die 

deze keer luidde: ‘Wil jij dit jaar de Prins van de Alberger Bökke 

worden?’, Arthur kende opnieuw geen twijfel: “Heel graag!” En 

uiteraard kwam er slechts één persoon in aanmerking om de rol 

van Sik aan zijn zijde uit te oefenen: voormalig Prins Edward 

I, zijn trouwe metgezel in het regeringsjaar van toen zes jaar 

geleden. En ook deze ambtsperiode werd er één met louter 

hoogtepunten en prachtige herinneringen. Fantastische Gala’s, 

de Optocht die toen nog startte bij de kerk, Frank Visschedijk 

die zich had opgeworpen als privé chauffeur in een Jaquar met 

ultra sjieke lederen bekleding, het kon niet op. “Gewoonweg 

een prachtig regeringsjaar”, blikt Arthur genoegzaam terug.

Muzikaal vlammetje 

Carnaval en muziek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden bij 

deze Bok op ’n Proatstoal. De muzikale bezigheid in zijn jongere 

jaren bleef beperkt tot een enkele blokfluitles. Nee, dat muzikale 

vlammetje is pas echt gaan branden op latere leeftijd. “Ik vond de 

saxofoon een machtig mooi instrument, ben liefhebber van jazz, 

het leek me prachtig om dit instrument te kunnen bespelen”, aldus 

Arthur. De stoute schoenen werden aangetrokken en samen met 

Frank Visschedijk ging Arthur op les in Tubbergen. En binnen af-

zienbare tijd lukte het beide mannen de juiste tonen te vinden en 

zich meester te maken van hun lievelingsinstrument. “Een heerlijk 

gevoel, een prachtig geluid, en wat een bijzonder instrument, die 

saxofoon”, aldus Arthur. 

Het dak er af 

Het beheersen van de saxofoon vormde de opmaat voor een nieuw 

hoofdstuk in het leven van deze voormalige Sik en Prins. Dat van 

La Bella Bok, het dweilorkest dat sinds jaar-en-dag de vaste bege-

leider vormt van de hoogheden van de Alberger Bökke en haar 

gevolg. “Ik heb een dweilorkest altijd gezien als een groepje musici 

dat feilloos aanvoelt hoe je sfeer kunt brengen, hoe je de tent op de 

kop kunt zetten. Kijk maar eens wat er gebeurt bij het naar bin-

nenblazen van de Prins en zijn gevolg. Als je met het dweilorkest 

zo’n tent binnenkomt is het geweldig om met ons allen zo’n feest 

te maken op en voor het podium, fantastisch. Trouwens, de laatste 

jaren zijn de optredens op Rosenmontag in Duitsland ook bijzon-

der leuk. Wanneer we met het dweilorkest de kroeg binnenkomen 

gaat de muziek meteen uit en gat het dak er af, heerlijk.”

“En juist daarom heb ik er geen moment spijt van gehad om me 

destijds aan te sluiten bij La Bella Bok”, blikt Arthur tevreden te-

rug. “We repeteren één keer per week het hele jaar door bij De 

Danne. We blazen de longen uit ons lijf bij onze optredens, die 

overigens niet beperkt blijven tot de Carnavalsperiode”.  Je vindt 

La Bella Bok ook regelmatig op andere feestjes, en niet de minste. 

Het orkest treedt op tijdens de Nijmeegse Vierdaagse maar ook 

op dweilfestivals in Zutphen, Bemmel en Ommen. “Het jaarlijk-

se, ultragezellige weekend op Ameland mag zeker niet onvermeld 

blijven”, aldus Arthur. “Het is heerlijk om in ons orkest samen met 

een groep gelijkgestemden zoveel lol en plezier te hebben”, besluit 

deze Bok op ’n Proatstoal.

Waarmee we terug zijn bij de eerste stappen die Arthur Pouwels 

destijds aan de Ootmarsumseweg zette en de raad kreeg van twee 

wijze naaste noabers zich te melden bij de plaatselijke Carnavals-

vereniging om ‘tussen ’t volk’ te komen. We zijn inmiddels vele 

jaren verder en kunnen samen met Arthur Pouwels, dit jaar de 

Bok op ’n Proatstoal, niet anders concluderen: missie geslaagd. Een 

driewerf alaaf. 

LA BELLA BOK
Al ruim dertig jaar zorgt dit dweilorkest voor een sfeer-
verhogende muzikale omlijsting op diverse evenemen-
ten, het hele jaar door. Als vaste begeleider van de 
Hoogheden van de Alberger Bökke vervult La Bella Bok 
een belangrijke muzikale taak. Deze groep enthousias-
te muzikanten, in de leeftijd van 25 tot 60 jaar, is altijd 
in voor een feestje en houdt van gezellig muziek maken 
met een gezonde dosis humor. Kun ie bloazen of heb 
je andere kwaliteiten en wil jij ook onderdeel zijn van 
dit bonte gezelschap? Kom snel kennismaken! Wij re-
peteren iedere  donderdagavond  vanaf 20.30 uur  in 
het clubgebouw van Concordia.

LEDEN LA BELLA BOK MEEGAAND MET DE WIJZERS 
VAN DE KLOK: ARTHUR POUWELS, HUGO LENT-
FERINK, ROBIN ROELOFS, BIANCA HASSELBEKKE, 
DEBBIE BELDHUIS, PETRA VAN DER HULST, ANDRE 
KLEIN HEERENBRINK, ANNEMIEK VOORPOSTEL, IN-
GRID KLEIN HEERENBRINK, MANON BORGERINK, 
FRITS RENDER, NANCY KREUWEL EN MARELL ARTS. 
OP DE FOTO ONTBREEKT THEODORA RENDER.
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DENKEN IN 
OPLOSSINGEN
Een nieuw huis bouwen of uw bestaande  woning 

verbouwen of re noveren? Van schets tot 

 oplevering. Wij denken met u mee. Kwaliteit  

voor ieder budget. Al meer dan 100 jaar de 

betrouwbare aannemer uit Albergen.

www.scholteopreimer.nlBetrouwbaar en gewoon goed!

0546 - 441248

Albergen



LED
it shine!
ADVIES IN DUURZAME ENERGIEOPLOSSINGEN VOOR UW PROJECTEN. 
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In memoriam 
Tim van der Aa

‘Met Carnaval geet bie oons het licht niet oet!’ 

Lijfspreuk van jeugdprins Tim in zijn regeringsjaar 2004-2005. 

Hooghertog van de Bokk’n Hörnkes.

Op 22 februari 2021 doofde het licht van een groot man. Niet 

alleen vanwege zijn lengte, maar vooral om wie Tim als persoon 

was.: voor de liefde van zijn leven Anne en zijn grote trots zoon 

Joes, voor zijn ouders en zus en verdere familie, collega’s, kame-

raden, voetbalmaten en zeker ook de Carnaval.

Binnen de Bokk’n Hörnkes en later in de Raad van Elf van de 

Alberger Bökke liet Tim een onuitwisbare indruk achter. Recht 

door zee, no-nonsense en met een prachtige humor. Op Tim 

kon je bouwen. Ook bij Boet’n Aodem was Tim een bijzonder 

gewaardeerd lid. Hij kon niet alleen prima blazen op de trom-

bone, maar bracht ook enorm veel gezelligheid mee. Met zijn 

lengte was hij bovendien een makkelijk verzamelpunt voor het 

dweilorkest. 

In 2012 stopte Tim als lid van de Raad van Elf. Ook hing hij in 

die periode zijn trombone aan de wilgen. Carnaval bleef echter 

in zijn bloed. Een doos met spullen en foto’s op zolder en alle 

edities van het Bokk’nblad netjes op rij, getuigen daar nog van. 

En natuurlijk bleef Tim ook deel uitmaken van de EBC, de 

eierbakcommissie van de oud-jeugdprinsen. Bij de belangrijke 

taken van het boog opmeten bij de nieuwe jeugdprins en het 

jureren van diens eierbaktalenten liet Tim nooit verstek gaan.

“Met Carnaval geet bie 
oons het licht niet oet!”
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Hoofd en neklengte 31 cm

W
ijs
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m

Totale lengte 2.07 cm

Augustus 2018 werd Tim ziek, maar gelukkig sloegen de be-

handelingen goed aan. Dat maakte dat hij in 2019 nog als van-

ouds Carnaval kon vieren. 

Helaas sloeg daarna zijn ziekte toch weer ongenadig toe en 

moest Tim telkens een stapje terug doen. Zijn enorme doorzet-

tingsvermogen en levenslust hebben hem daarbij niet kunnen 

helpen. 

Oudejaarsdag 2020 reed de bus van Morshuis naar het huis van 

Tim. Omringd door zijn kameraden, werd daar ter plekke de 

Mümmelmann-party gevierd. Praten ging toen al niet meer, 

maar het was duidelijk te zien hoezeer hij daar nog van genoot. 

Niet lang daarna overleed Tim, hij mocht slechts 37 jaar wor-

den.

Ooit had Tim de grootste Prins uit de geschiedenis van de Al-

berger Bökke moeten worden. Een Prins die door iedereen met 

gejuich zou zijn ontvangen. Binnen en buiten de vereniging 

op handen gedragen. Tim had Joes moeten besmetten met het 

‘Carnaval-virus’ en hem gek moeten maken van de Tukkers en 

Heracles. Samen hadden ze moeten juichen bij iedere overwin-

ning van Max Verstappen. 

Het heeft niet zo mogen zijn. Het licht is gedoofd, maar voor 

ons blijft Tim altijd een groot man!

Namens de  Bokk’n Hörnkes en de Alberger Bökke wensen 

wij Anne, Joes en de verdere familie en vrienden van Tim heel 

veel sterkte toe.

“Met Carnaval geet bie 
oons het licht niet oet!”



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u een nieuwe woning bouwen ?  Kwaliteit voor de scherpste prijs bij Poppink ! 

www.Poppink.nl        Email: info@Poppink.nl       Telefoonnr. 0546-441294        Fleringen 



CARNAVAL 

2022
ALAAF ALAAF
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OPTOCHT 2022 
KAN HELAAS 
NIET DOORGAAN
COVID 19 BLIJFT EEN HARD GELACH

V.l.n.r. en v.b.n.o.: Gérard Wagemans, Rob Oude Vrilink, Rudi Scheurink, Johan Bouhuis, Johan van der Aa, Walter Lansink, 
Ben Groothuis, Mariska Assink, Gerdy van der Aa, José Velthof en Bennie oude Nijhuis



Verhoging van het prijzengeld, vervroegen van het aan-
vangstijdstip, een wijziging in de samenstelling van de jury, 
een nieuwe route, de uitzending via RTV Oost en de komst 
van een programmaboekje waarin de startvolgorde van de 
deelnemende groepen is weergegeven. Het is een greep 
uit de veranderingen die onze Carnavalsoptocht in de laat-
ste, pak hem beet, vijf jaar heeft ondergaan en daarmee 
veel aan kwaliteit heeft gewonnen. De Optochtcommissie zit 
dus niet stil om het paradepaardje van de Alberger Bökke 
aantrekkelijk te houden voor zowel deelnemers als publiek. 
Helaas is de Optocht zelf al twee jaar niet doorgegaan en 
zal de Optocht van dit jaar wederom niet doorgaan. De met 
rood omcirkelde datum 20-02-2022 zal dus met een jaar 
verplaatst moeten worden naar 12-02-2023. Zet het in uw 
agenda!  

WISSEL VOORZITTERSHAMER
“Grote wijzigingen waren voor de komende editie niet te 
verwachten, wel zou er gekeken worden wat er verfijnd kon 
worden”, zegt Walter Lansink, voorzitter van de Optochtcom-
missie. “De afgelopen jaren is er al het nodige aangepast 
en die verbeteringen zijn goed ontvangen door deelnemers 
en publiek.” Deze Optochtman in hart en nieren gaat in zijn 
woorden echter aan een belangrijk feit voorbij; zijn naderen-
de afscheid van de Optochtcommissie. De gouden afleve-
ring van 2022 zal zijn laatste bijdrage worden. Het afscheid 
wordt, net als de Optocht, gewoon een jaartje uitgesteld. 
Walter Lansink wil de hamer graag goed doorgeven en dat 

lukt niet als er geen Optocht is. Met zijn 23 jaar ervaring 
heeft Walter meegedraaid in de organisatie van bijna de 
helft van alle Optochten. De afgelopen acht jaar vertolkte 
hij daarbij de belangrijke rol van voorzitter. “Het wordt ieder 
jaar meer werk doordat de Optocht in omvang blijft groeien 
en er steeds nieuwe overheidsregels zijn waarop we moeten 
inspelen. Het onderhouden van de contacten met de deel-
nemers, waar ik vooral mee bezig ben, is daardoor inten-
siever geworden. Het is ook een keer mooi geweest en het 
wordt tijd dat iemand anders het overneemt.” Walter gaat 
zijn taken in 2023 overdragen aan Mariska Assink. Zij zou 
dit seizoen mee lopen om de kneepjes van het vak te leren, 
waarna ze volgend seizoen officieel de voorzittershamer van 
de Optochtcommissie overhandigd krijgt. Geen geringe taak 
om in de voetsporen te treden van Walter Lansink. Gezien de 
brede bekendheid die hij geniet binnen de regionale Carna-
valswereld en iedereen weet hem altijd te vinden. Mariska 
heeft er echter alle vertrouwen in: “Ik hoop dat ik ook een 
goede band en samenwerking kan opbouwen met de wa-
genbouwers, al zal dit waarschijnlijk op een andere manier 
gaan dan dat zij gewend zijn van Walter.”  Ze voelt zich 
gesteund door een goed draaiende en ervaring rijke com-
missie. “Zij gaan al jaren mee en met die ervaring kan ik 
natuurlijk mijn voordeel doen” zegt Mariska. “De grote lijnen 
liggen vast in een draaiboek. Vaak is het aanpassen aan de 
omstandigheden die zich kunnen voordoen, zoals de storm 
van twee jaar geleden en nu de COVID-19.” 

DRIE KEER DUS GEEN SCHEEPSRECHT
Helaas blijkt drie keer geen scheepsrecht te zijn aangezien 
de Optocht dus ook dit jaar niet kan plaatsvinden. De Alber-
ger Bökke ziet de toekomst echter positief in en gaat er vanuit 
dat de optocht door het prachtige Bokk’nlaand in 2023 ge-
woon kan plaatsvinden. Aan de deelnemers zal het vast niet 
liggen, zij zijn ondertussen al meerdere jaren teleurgesteld en 
kijken net als de toeschouwers uit naar een prachtige nieuwe 
editie van de Eerste Grote Carnavalsoptocht van Twente in 
2023. 
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EVEN VOORSTELLEN, 
DE BOKK’N VEUR EEN LINTJE EN DE SPONSOREN

TSPD I BROEKHUIS AUTODEMONTAGEBEDRIJF I NEWS OUTSIDE I KAPSALON SAM I ZEELENBERG 
METAAL  I DITT  I ZEELVIS-IT  I TSA THIJS STAAL ADVIES I ALBO DEUREN I BOVIS I  
‘T BEUNTJE KINDEROPVANG I TASCHE STAALBOUW I ARCHITECTEN BUREAU JULES LUCAS I  
HAGRO AGRI BV I VORM&VORM  I LUCAS IT  I TER MORS WONEN I COOPHUYS EETCAFÉ 
I  BAVO OPLEIDINGEN I BED & BREAKFAST DE BOERDERIJ ALBERGEN I BRUDAS GROENTE EN FRUIT 
I MARCEL SCHOUTEN KAASHANDEL I KOEN NIJHUIS DIGITALE INNOVATIE I BROEDERIJ ELSHUIS 
ALBERGEN I DE PANNENLOODS  I SCHOLTEN OP REIMER AANNEMERSBEDRIJF I PARTYCENTRUM 
MORSHUIS   I TUKKERSTOCHT I B&K  BOUWBEDRIJF I DANI AUTOMOBIELEN  I TND  DUUR-
ZAAM  I BOUWKONSULT   I OUDE GEERDINK TEGELS & SANITAIR  I KACHELHUIS KEEMERS 
   I HAARHUIS BOUWBEDRIJF  I FOTOSTUDIO FRANK  VISSCHEDIJK I CENTIGO BV I PRO SHIFT I 
KOOPMAN ASSURANTIËN  I AUTOBEDRIJF VOORTMAN I CAFE-RESTAURANT FRAANS MARIE   
I BOUWBESLUIT IBZ I FORM INTERIEURS I COOP ALBERGEN I THE PINE APPLE I POELIER TEN VELDE 
I PARTY-SERVICE TIJHUIS

BOKK’N
VEUR EEN LINTJE

Carnaval, adverteerders en sponsoren. Drie woorden die op het eerste gezicht niets 
met elkaar gemeen hebben. Echter, niets is minder waar. Onze adverteerders en 
sponsoren, veelal lokale ondernemers, zijn een van de belangrijkste levensaders van 
het Carnaval in Albergen. Waar zouden we staan zonder deze gulle gevers, onze 
supporters? Ondanks dat deze sponsoren niet altijd in de spotlights willen staan, ver-
dienen ze een groot applaus.
Dus gaat u verbouwen, bent u op zoek naar een nieuwe inrichting van uw woning, 
is uw koelkast leeg, bent u toe aan een nieuwe auto, is uw haar toe aan een nieuwe 
coupe, is uw koelkast alweer leeg, moet u een nieuwe verzekering afsluiten, is uw tuin 
toe aan een nieuwe look of wilt u thuis een feestje geven? Denk dan vooral aan de 
vele ondernemers in ons dorp. Zij staan voor u klaar en maken het waar. Dienstbaar, 
betrouwbaar én lekker dichtbij. Samen sterk. Alaaf! 

BBBUSINESSBBB-CLUB 
Ook dit jaar is er weer veel onzekerheid rondom die ellendige Corona. Er is al 
besloten dat er helaas wederom geen Gala’s, Optocht en grote feesten zullen zijn. 
Maar wie weet heeft de eerste Bitterballen-Borrel-Bussiness-Bokk’nBlad-Bekiek’n-Club 
heel misschien toch zijn doorgang gevonden. Hiervoor hebben alle Goud-, Zilver-, 
Brons-sponsoren en Bokk’n veur een Lintje persoonlijk bericht van ons ontvangen.  
Ook geïnteresseerd in Bokk’n veur een Lintje, de BBBusinessBBB-Club of sponsoring  

   ? Neem dan contact op met Truus Schlepers  06-250 700 57.

WEES 
LOYAAL EN 
KOOP 
LOKAAL!
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Voor de Carnaval hebben we ook ondernemers die nog een extra duit in het zakje doen. Mensen met een groot hart voor 
Carnaval, die ondanks alle Corona-perikelen garant staan voor de continuïteit en doorontwikkeling van onze vereniging. Zij 
zorgen voor die extra financiële injectie waardoor de Alberger Bökke en de Bokk’n Hörnkes veel projecten kunnen waarmaken.
Voor de Alberger Bökke zijn deze sponsoren medailles goud , zilver  en brons  een onmisbare steun. Daarom ook 
een groot dankjewel aan hun adres!!! Zonder sponsoren of adverteerders was dit blad eenvoudig niet op uw mat beland. Een 
waarheid als een koe. Net als dat het maken van een Bokk’nblad geen sinecure is, geldt dat zeker ook voor het vinden van 
mensen en bedrijven die dit blad en de vereniging financieel kunnen en willen steunen. De Bökk’n prijzen zich al jaren gelukkig 
te kunnen vertrouwen op een aantal vaste adverteerders en sponsoren. Naast hen zijn er ook dit jaar weer nieuwelingen die 
zich bij hen scharen. Wees welkom en dank voor de steun! Wij hopen op een jarenlange samenwerking!

SPONSOREN MET EEN

GOUDEN 
RANDJE
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                        maaltijden    –     buffetten   
                     Tel: 0546-441431   --     www.brudas.nl 

                      

Staalconstructies 
voor bouw, industrie
en particulier

Galgenveld 5       7631 BS Ootm
arsum

       info@
zeelenbergm

etaal.nl       0541-295034

•  Constructies voor bedrijfshallen,  
kantoren & woningen

• Stalen deuren en kozijnen

•  Leidingbruggen, bordessen en frames  
voor de industrie

• Trappen en hekwerken

zeelenbergmetaal.nl 
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Twee jaar geleden ontstond bij Mieke Kamphuis 
en Mariët Schepers het idee om beschadigde, 
geretourneerde kleding van Carnavalskleding.
nl een nieuw leven in te blazen. Naast het ple-
zier dat de dames hebben in het herstellen van 
de kleding, vermindert dit mooie idee verspilling 
van de outfits en dat is hartstikke duurzaam. 
Een bijzonder mooi idee, dat is uitgegroeid tot 
een blijvende traditie. 

Het eerste jaar organiseerden de dames een kledingbeurs, 
wat er in 2021 gebeurde daar hebben we het niet over... 
Dit jaar pakken ze het nog mooier aan: de kleding wordt 
verkocht in een echte pop-up store bij Erve Borgerink, aan de 
Hoofdstraat 50 in Albergen. 

Op deze manier kunnen nog meer mensen een leuke Car-
navalsoutfit uitzoeken voor een klein prijsje. Een deel van de 
opbrengst gaat bovendien naar verschillende goede doelen. 
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De vorige keer kon onder andere een flinke bijdrage wor-
den geleverd aan het goede doel van Prins John I: een 
moestuin voor basisschool Kadoes. Dus: ga straks lekker 
jouw duurzame Carnavalsoutfit shoppen in de pop-up store 
van Mieke en Mariët en steun daarmee het goede doel! 

OPENINGSTIJDEN
De pop-up store is geopend van donderdag  
27 januari 2022 tot en met zaterdag 26 februari 2022
Donderdag en vrijdag  14:00 – 18:00
Zaterdag  11:00 – 17:00
Liever op een ander tijdstip shoppen?  
App dan voor een afspraak. 

Mieke: 06-52845854 of Mariët: 06-43410734“HARTSTIKKE DUURZAAM”

POP-UP STORE
CARNAVALSKLEDING 2.0
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NIEUWBOUW

VERBOUW

RENOVATIE

ONDERHOUD

BEDRIJFSHALLEN

www.bouwteamoost.nl

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

• Occasions

• Airco service

• APK keuringsstation

• Onderhoud alle merken

• Schadetaxatie en herstel
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Op haar twaalfde ging ze al op naailes en ze zegt zelf dat ze hier 

precies en secuur leerde te werken. Pas na haar veertigste, toen 

de drie kinderen wat groter werden, is ze aan haar opleiding 

begonnen om zich verder te verdiepen in het naaiwerk. Toen 

Marian 50 werd is ze met haar eigen bedrijf gestart. In het begin 

adverteerde ze onder de ‘Esjes’ in Op en Rond de Essen. Al snel 

was dit niet meer nodig en de ‘van mond tot mond’-reclame 

doet nog steeds zijn werk. 

Fantasie en creativiteit 

Reparatiewerk is de hoofdzaak. Ritsen inzetten, zomen naaien 

of andere herstelwerkzaamheden is dagelijkse kost voor Marian. 

Voor veel mensen is dit een nachtmerrie, maar zij lost het altijd 

prima op. Het gewone handwerk lijkt voor menigeen zo moei-

lijk, dat men zelfs voor het aanzetten van knopen een beroep 

doet op de handige Marian. Ook hangt er nog een Albergs, 

zwart Carnavalskostuum op de hanger waarvan de mouw dus-

danig uitgescheurd is, dat je bijna zult denken dat dit nooit meer 

goed komt. ‘Met een beetje fantasie en creativiteit krijg ik het 

wel voor elkaar’, zegt ze. Deze creativiteit heeft ze ook nodig bij 

het maken van Carnavalskleren. Ze was twee jaar Hofnaaister 

van de Oelewappers in Oldenzaal, maar dit was niet meer te 

combineren met haar werk. Gelukkig maakte Marian (nog) wel 

de steken voor haar buurjongen Sander Stroot en zijn kameraad 

Maarten Pouwels.Beide hoogheden van de Bokk’nHörnkes. In 

het maken van zo’n steek gaat veel tijd, energie en creativiteit 

zitten. Er is twaalf meter sierband voor nodig, versteviging voor 

de binnenkant, de voering, de Rhinestones (glittersteentjes) en 

natuurlijk de mooie veren. Voor het schoolCarnaval van Kadoes 

heeft Marian ook de capes en steken gemaakt en deze zijn nog 

steeds in gebruik. Verder heeft ze geholpen met het maken van 

patronen voor de kleding van De Sjikke Bökke. 

Bezige bij 

Het leukste aan haar werk vindt ze de waardering die ze krijgt 

van haar klanten. Ook het maken van kleding voor mensen 

met een beperking vindt ze prachtig om te doen. Marian is 

een bezige bij en heeft bijna geen tijd voor andere hobby’s, zo-

als het verven met natuurlijke stoffen of ‘ecoprinten’. Bij dit 

laatstgenoemde maak je een afdruk van bloemen op stof. ‘Het 

heeft allemaal weer met stof te maken’, zoals ze zelf al zegt. ‘Het 

coupeuse-werk is echt niet oubollig, maar juist een uitdaging.’

We feliciteren Marian van harte met haar 11-jarig jubi-

leum en hopen dat ze nog vele jaren menigeen blij kan 

maken met haar creatieve werk! 

“Coupeuse-werk is 
echt niet oubollig”

Marian Oonk-Scharrenborg is bijna 62 jaar en woont samen met haar man Gerrit aan de Tichelweg in Albergen. In 
de tuin staat een bord met het opschrift: ‘Costura’. Bij navraag blijkt dit een Portugees woord te zijn. De Nederlandse 
vertaling is ‘Naadje’. Natuurlijk willen we ‘het naadje van de kous weten’. Marian is coupeuse en heeft eigenlijk van 
haar hobby, haar beroep gemaakt.

MARIAN OONK-SCHARRENBORG (62),
Coupeuse
Getrouwd met Gerrit Oonk 
samen hebben ze drie kinderen
Woont aan de Tichelweg
NAAIATELIER.COSTURA@GMAIL.COM
T 06 31249786 
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Stef Masselink

06 - 27334506Albergen -

M
S

Wilfried MasselinkW

06 - 53514922Albergen -
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Locatie De Haambrink 0546 491531
Almeloseweg 211, 7614 LA  Mariaparochie

Locatie Slagenweg 0546 860399
Slagenweg 9, 7614 LS  Mariaparochie

Locatie Albergen 0546 860399
Zandhuisweg 37, 7665 SH  Albergen

nl.oriflame.com - store Lian NijhofIN- EN VERKOOP 
PERSONENAUTO’S & 
BEDRIJFSAUTO’S 

TOTAAL ONDERHOUD

VERHUUR 9-PERSOONS BUS

OOTMARSUMSEWEG 110 ALBERGEN
INFO@DANIAUTOBEDRIJVEN.NL | DANIAUTOBEDRIJVEN.NL
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BEDRIJFSAUTO’S 
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PERSONENAUTO’S & 
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VERHUUR 9-PERSOONS BUS
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IN- EN VERKOOP 
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OOTMARSUMSEWEG 110 ALBERGEN
INFO@DANIAUTOBEDRIJVEN.NL | DANIAUTOBEDRIJVEN.NL
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CIJFERSENZO 
    over Albergen

Albergen telde 3.595 inwoners op 1 januari 2022  
Albergen telt volgens Wikipedia welgeteld  

5 bekende Albergenaren
Een gemiddelde vrijstaande woning in Albergen  

 verbruikt jaarlijks 1.820 m³ gas
In totaal heeft Albergen 10 bushaltes en dat op 5 plekken  

Het aantal vrouwen in Albergen 
is in 2021 met 1,5% toegenomen

 EEN ALBERGENAAR DRINKT PER JAAR GEMIDDELD 58,2 LITER BIER
 21,5% van de huishoudens in Albergen is een  

eenpersoonshuishouden
 Verliefdheid duurt gemiddeld 3 tot 38 maanden, daarna is het werken geblazen 

De meest voorkomende 
  schoenmaat in Albergen is 39.
 Het grootste deel van de Albergenaren is sinds 
de uitbraak van corona meer alcohol gaan drinken

  In 2021 was er in Albergen sprake van een  
heuse ‘geboortegolf’

47,5% VAN DE ALBERGENAREN IS GETROUWD 
De drukste dag in Albergen van 2021 was 31 oktober 2022, 

tijdens de MEGA Carnavalsparty Albergen  
15,4% VAN DE ALBERGENAREN  

IS OUDER DAN 65 JAAR
Albergen telt 1.875 auto’s, dat zijn 85 auto’s 

per vierkante kilometer
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Tegelzetbedrijf
M A

U
R
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E

OUDE GEERDINK

Degelijk 
tegelwerk voor

een sche
rpe prij

s!

Molendijk 43
7665 VA  Albergen
Tel.: 0546 - 441917
Fax 0546 - 441917

Mob. 0653 - 192894

De drukke drukker  

leeft in droeve druk, viel het  

drukken hem wat minder druk  

dan leefde de drukke drukker niet 

in droeve druk

DEN DRIJVER
V I S H A N D E L

de enige echte

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



- 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



 www.fraansmarie.nl

Jomanda’s 
   Albergen
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De bakker of de slager hoef je niet te vragen wat hij dagelijks doet. Maar er zijn van die beroepen waarnaar je 

alleen maar kunt gissen. Manon Rikmanspoel en Linda Geeshink weten er alles van. Als Luisterkindwerker en  

Paardencoach moeten ze dagelijks uitleggen wat hun beroep inhoudt. Dus dames, grijp jullie kans om de verhalen 

over Jomanda-praktijken en paardengefluister de wereld uit te helpen.

Zijn dit de 

van
Jomanda’s 
   Albergen?
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MANON RIKMANSPOEL (41), 
Luisterkindwerker

Getrouwd met Remco Rikmanspoel, 
samen hebben ze twee zoons, Wes (14) 
en Dex (9), en hond Sjef.

Woont nu nog in een woonunit aan  
de Broekzijdeweg 1a. In het voorjaar  
nemen ze intrek in hun nieuwe huis.

WWW.MANONRIKMANSPOEL.NL
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Manon: ‘De naam Luisterkindwerker suggereert dat ik alleen 

voor kinderen werk, maar dat is niet zo. Het is voor iedereen 

van 0 tot 100 jaar. Kinderen en tieners zijn wel mijn voornaam-

ste doelgroep. Als Luisterkindwerker doe ik ‘afstemmingen’ op 

afstand: de ouders en kinderen zie ik niet persoonlijk. Ik werk 

aan de hand van de hulpvraag van de ouders en een foto van het 

kind. Via het onderbewuste, zeg maar een ‘laag’ die je niet ziet, 

ga ik op afstand het gesprek aan met de persoon op de foto. Dan 

komt er van alles bij mij naar boven. 

Laatste strohalm 

Ouders komen vaak bij mij als hun kind een probleem heeft en 

ze daar samen totaal op vastlopen. Het gaat vaak om kinderen of 

pubers met drempelvrees voor school, baby’s en jonge kinderen 

die slecht slapen, veel huilen, leer- of plasproblemen hebben, 

heel druk of onrustig zijn of gewoon niet lekker in hun vel zit-

ten. Van huisarts tot ziekenhuis. Vaak zijn ze overal geweest maar 

is er geen oplossing vanuit de medische hoek. Ouders tasten 

in het duister over wat er aan de hand is en weten het zelf niet 

meer. Ze zijn aan het eind van hun latijn. Op zo’n moment ben 

ik hun laatste strohalm en mailen ze mij. Om te voorkomen 

dat het een ‘abracadabra’-verhaal wordt of een ‘raad-het-plaatje’, 

zorg ik dat de hulpvraag vooraf duidelijk is. Dan kan ik gericht 

kijken waar het probleem zit en mij daarop focussen. Zodat het 

daarna ook echt effect heeft en het kind én de ouders geholpen 

zijn. 

Kwestie van ervaren 

Er wordt mij vaak gevraagd hoe ik dit doe. Geen idee, ik doe 

maar wat…. Nou ja, niet helemaal natuurlijk. Ik zet mijn me-

ga-gevoeligheid in en dan komt het vanzelf. Sommige mensen 

denken dat ik dwars door hen heen kijk en zie wat ze mankeert, 

maar dat is niet zo. Ik ben absoluut geen zweefteef, misschien 

een beetje drukker en chaotischer dan menig ander door mijn 

altijd drukke en overprikkelde hoofd. Ik heb gewoon een gezin 

en een sociaal leven, ben dol op feestjes, ga naar de kroeg, eet 

vlees en drink wijn. Niet direct het type dat je zoekt als je over 

mijn werk hoort. Ik functioneer wel erg veel op mijn gevoel en 

doe mijn werk 100% op gevoel. Niets is medisch, ik kijk vaak 

net een beetje anders naar de dingen. Men denkt dat je moet 

geloven in het werk wat ik doe, maar dat is helemaal niet het 

geval. Het is een kwestie van ervaren. Aan een buitenstaander is 

het wel lastig uitleggen wat ik doe, maar zoals Remco altijd zegt: 

‘Ik weet niet wat ‘t dut, maar ‘t werkt wel!’ 

Alles draait erom het kind of de volwassene weer met zichzelf 

in verbinding te brengen en alles wat in de weg zit weg te halen. 

Vraag mij niet precies hoe ik dat doe, het gaat vanzelf en de 

kinderen hebben er veel baat bij. Dat is waar het mij om gaat: 

verbinding in het kind is verbinding en rust in het gezin. 

Naast mijn eigen afstemmingen leid ik mensen ook op tot  

luisterkindwerker. Iedereen kan het! Je moet alleen openstaan 

voor je eigen gevoeligheid en bovenal daarop gaan vertrouwen. 

Niets raars aan dus.’ 

“Ik ben absoluut 
geen zweefteef”

WERK WAT DOET ZE EIGENLIJK
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LINDA GEESHINK (40),
Paardencoach

Getrouwd met Marco Geeshink, samen 
hebben ze zoon Jasper (11) en dochter 
Jorieke (8).

Woont aan Het Midden.

WWW.PAARDENCOACHINGTWENTE.NL  
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Linda: ‘Een paardenmeisje ben ik altijd geweest. We hadden 

thuis geen paarden maar ik ging altijd naar de buren om te 

knuffelen met hun paarden en ze te borstelen. Pas toen ik mijn 

rijbewijs haalde ben ik paardrijles gaan nemen bij Jan Kroe-

ze van manege Tijdhof in Agelo. Wat begon met één keer per 

week werd al snel vier keer per week. Met mijn paard Udi-

ne reed ik jarenlang dressuurwedstrijden, helemaal fantastisch. 

Toen ik zwanger was van Jasper moest ik het rijden even op 

een lager pitje zetten. Via mijn werk bij zorgboerderij Alles-

Kidts in Geesteren maakte ik toen voor het eerst kennis met 

paardencoaching. Het wandelen en borstelen van de pony’s op 

de zorgboerderij had een rustgevend effect op de kinderen. De 

eigenaresse was benieuwd of we de pony’s ook anders konden 

inzetten om meer ontspanning in de kinderen te krijgen. Zo-

doende volgden we een sessie paardencoaching bij een bekende 

coach in Barneveld. Ik was compleet overdonderd door wat dat 

emotioneel met mij deed. Alle spanning verdween uit mijn lijf 

en mijn eczeem, waar ik jarenlang last van had, was zomaar weg. 

Ik was er zo door bevangen dat ik in 2018 zelf de opleiding tot 

paardencoach ben gaan doen. In 2018 ben ik gestart met Paar-

dencoaching Twente. Daarbij werk ik regelmatig samen met een 

psychologe die cliënten naar mij doorstuurt. 

Gevoelige dieren 

Als paardencoach geef ik mensen inzicht in hun eigen belem-

meringen en gevoelens met behulp van paarden. Paarden zijn 

heel gevoelige dieren. Ze nemen letterlijk alle spanning of emo-

ties die je bij je draagt over. Dat laten ze weer vrij door te gapen, 

plassen, poepen of ander gedrag te vertonen. Tijdens een coa-

chingsessie lopen het paard en mijn cliënt samen in de bak. Ik 

observeer en maak telkens de verbinding tussen het paard en de 

cliënt. Het zwiepen van de staart, een trilling van de vacht, het 

paard dat met het hoofd over een zere plek gaat of zachtjes met 

z’n lippen langs je benen gaat; het zijn kleine signalen die het 

paard afgeeft en en dat vertaal ik naar mijn cliënt. Hoe voelt dit? 

Wat doet dit met je? Het mooie is dat een paard niks zegt, maar 

zijn gedrag en lichaamstaal boekdelen spreken. Ik herken dit en 

koppel dit terug naar degene in de bak. Zo breng ik hem of haar 

in beweging met als doel ze ‘uit hun hoofd’ te halen en bewuster 

van hun lichaam te laten worden. Een aantal weken na de sessie 

blijkt vaak dat mensen hun spanningen, pijn, vermoeidheid of 

andere kwaaltjes kwijt zijn. Geen last meer van die zere arm of 

nek, een kind dat de rust terugvindt of steviger in zijn schoe-

nen staat, burn-out verschijnselen die afnemen of een betere 

verwerking van verlies. Het is prachtig dat ik dit samen met het 

paard en mijn eigen energie in gang kan zetten bij een ander. 

Ik doe dit volledig vanuit mijn passie voor paarden én mensen. 

En ja, ik moet vaak uitleggen wat ik doe als paardencoach. Veel 

mensen denken dat ik de paarden zelf coach! Het zal mooi zijn 

als mijn vak wat meer bekendheid kreeg. Ik doe nu een aantal 

sessies per week maar ik wil het dolgraag verder uitbouwen.’ 

“Mensen denken  
dat ik de paarden 

zelf coach”

WERK WAT DOET ZE EIGENLIJK



Zeven zware zwemmers 

zwommen zwoele zomerse 

zondagen zomaar zonder 

zwembroek in de zwarte zee
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“Ie kunt better het lecht andoen 
dan klaag’n dat het donker is”
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De deur gaat open en Desiree nodigt mij uit verder te 

komen. Jos zit in zijn stoel in de woonkamer. Als vanzelf 

ontstaat een gesprek met vele feiten, details en wonderlijke 

opmerkingen. De roots van deze ondeugend uitkijkende 

persoon liggen in de Johannes van Lochemstraat. Op zijn 

21e ging hij op zichzelf wonen. Met de zegen van zijn 

moeder maar bijna een schande voor het dorp kwam De-

siree na een jaar bij hem inwonen en zo waren ze officieel 

het tweede stel in Albergen dat ging samenwonen zonder 

te trouwen. 

Met zijn MAVO-diploma op zak ging Jos als 16-jarige jongen 

werken als bankwerker bij Philips Machinefabriek in Almelo. Na 

een interne opleiding volgden dertien jaren een avondschool waar-

van vijf jaren drie avonden in de week naar school, een volledige 

baan, in deze periode getrouwd en de geboorte van Stef. Bij het 

aansturen van de machines kwam langzaam de automatisering om 

de hoek kijken. Dit was Jos op het lijf geschreven. Hij maakte zich 

vijf programeer-talen eigen en ging helemaal op in zijn werk. Bij 

een interne software-implementatie sprong Jos eruit en werd ver-

antwoordelijk gemaakt voor de urenregistratie. Zichzelf de grootste 

bandiet noemen van een ware urenhandel op de werkvloer totdat 

hij ineens hele afdelingen moest overtuigen van het nut hiervan. 

Dit lukte zo goed dat dit wereldwijd uitgerold zou worden. Hier-

voor ging Jos regelmatig naar Azië maar nooit langer dan een week 

weg van zijn gezin in Albergen dat ondertussen was uitgebreid met 

Bas. De workaholic ging helemaal los. Zestig uren in de week wer-

ken en daarnaast twintig uren per week hardlopen.

Rollercoaster 
De marathon van Berlijn werd in 2000 met veel pijn in zijn boven-

arm en schouder gelopen. Zijn tijd was teleurstellend. Steeds vaker 

en steeds heftiger werden de pijnscheuten na inspanningen. ‘In de 

been, deurgoan’ totdat een manueel therapeut zei dat hij niet bij 

hem moest zijn, maar een cardioloog moest bezoeken. Daar be-

gint een rollercoaster van hartinfarcten, onderzoeken, dotteren en 

operaties. 34 keer gedotterd en een evenzo groot aantal stents. Dit 

blijkt gewoon een wereldrecord te zijn. Bij klachten kon Jos na ver-

loop van tijd in detail aangeven welke ader verstopt was. Medisch 

onmogelijk en dit koste de arts een weddenschap om een flesje 

wijn. Dokter (Pieter) Stella besprak  met hem de voortgang en 

opties in zijn eigen pauzes en zo leerden ze elkaar ook persoonlijk 

goed kennen. Een hotline met de catheterisatiekamer was bedoeld 

om zijn eigen afspraken te maken en te plannen. Jos had zo zijn 

eigen medische privileges. Na in het begin met tussenpozen van 

maanden, volgden de afspraken zich steeds sneller op. Elke vier à 

vijf weken werd er gedotterd en dit werd steeds zwaarder. Met een 

bloeddruk van tien was het kaarsje bijna uitgegaan en zag Jos het 

bekende licht aan het eind van de tunnel. “Ik ben niet ongelovig, 

er is vast meer, maar het licht zien is vast een chemische reactie.” 

Het ging niet langer en een harttransplantatie was zijn enige red-

ding om het leven nog wat te verlengen. Na zeven maanden op de 

wachtlijst te hebben gestaan ging Jos met het idee, de allerlaatste 

repetitie bij te wonen van het zijn geliefde toneel deze maandag 

op pad…

Tweede leven
Dan komt het verlossende telefoontje. Er is een donorhart. Een 

tweede leven begint. Een nieuwe geboortedatum erbij en deze 

wordt ook jaarlijks gevierd. Jos is zowel 57 als 13 jaren oud. Maar 

dan… een levensverwachting van gemiddeld tien jaar op 80 pro-

cent van je kunnen. Een poosje werd er afgeteld in plaats van de 

dagen te beleven. De tien jaren zijn er nu al dertien maar de 80 

procent van je kunnen is nog geen 50 procent. Daarbij astmatisch, 

Borrelproat
met Jos SchepersB
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artrose, epilepsie, reuma en neuropathie en vorig jaar in oktober 

een flinke beroerte, het lijkt niet op te houden maar zoals Jos zegt: 

“Er mankeert mie maar één ding, ik heb slechte bloedvaat’n.” Al 

dertien jaar geen weerstand hebben, al dertien jaar leven in een 

isolement. Coronaregels zijn niets bij de offers die hier al jaren wor-

den gedaan. Het heeft deze familie alleen maar sterker en hechter 

gemaakt. 

“Mijn lust en leven” 
Het toneel is super belangrijk in zijn leven. Dertig jaar geleden 

is Jos door een kameraad bij het toneel gebracht en was hij de 

man die de rollen van losbol, vrijbuiter, grappenmaker en ondeugd 

mocht spelen. Een man van de details. Omdat hij niet actief meer 

kan meespelen heeft Jos de rol van schrijver en regisseur op zich 

genomen. Zonder souffleur en met snel spel is de kwaliteit hoog 

en worden de toneelavonden al jaren druk bezocht. Met al achttien 

stukken op zijn naam die zonder enige aanpassingen of censuur 

door andere toneel groepen worden gespeeld is hij een begrip 

in de toneelwereld. Zijn inspiratie komt uit de actualiteit van de 

dag en wordt getoetst door zelfonderzoek naar de details. Vol pas-

sie wordt uitgebeeld wat lichaamstaal één enkel woord kracht kan 

bijzetten. “Toneel is mijn lust en mijn leven.” Volgens Jos zijn de 

stukken ‘Don Ton’ uit 2004 en ‘Niks van gemerkt’ van vorig jaar de 

toppers. Of hij in staat is nog een nieuw toneelstuk op de planken 

te brengen zal de toekomst uitwijzen. 

Het mooie aan Carnaval vindt Jos dat er zoveel mensen plezier aan 

beleven en het enthousiasme van de mensen die er mee bezig zijn. 

Om in Carnavalstermen te spreken wordt er een heuse lijfspreuk 

ten gehore gebracht: “Ie kunt better het lecht andoen dan klaag’n 

dat het donker is.” Je hebt zelf veel dingen in de hand en kunt hier-

door het jezelf een stuk aangenamer maken. Dat valt niet altijd mee 

als je jezelf te perfectionistisch en te gedreven vindt. 

Tot slot, een fijn bord stamppot zuurkool en een goede pot voetbal 

van FC Twente wordt altijd gewaardeerd. Ik had de eer te spreken 

met een ras-optimist. Jos bedankt.  

“Toneel is  
mijn lust en  
mijn leven”

Jos’ korte verhalen. Voor de digitale lezer



Jos’ korte verhalen. Voor de digitale lezer

kijk op www.leus.nl

vakbekwaam de weg op

Haal jouw code 95
in 2,5 dag!

Kom naar onze Megastore in Borne (Hofstraat 3)
of laat je inspireren op onze website!

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

Gigantisch assortiment feestartikelen!

HOOFDBEREKENINGEN

DETAILBEREKENINGEN

OPTIMALISATIES 

LASADVIES

Thijs Staal Advies

Hobergenstraat 4a

7665 AJ Albergen

info@t-sa.nl

06 52 60 26 70

WWW.T-SA.NL 

THIJS STAAL ADVIES
Advies & berekeningen voor 
efficiënte staalconstructies



Dat het Nick Scheele, 

niks kon schelen, dat het schele 

Nik niks kon schelen, 

scheelde maar niks
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Babyboom 
in Albergen?

‘Vanavond weer een stukje lopen?’ was de vraag die dagelijks bij ons over tafel 

vloog in de lockdown periode. Niet sporten, thuiswerken en dus in de avond 

lekker even een rondje maken door de bouw. Nu weet ik niet of u, net als half 

Albergen, veel avondwandelingen heeft gemaakt? Eén ding is zeker: je leert 

hierdoor ’de bouw’ wel beter kennen. Er vallen andere dingen op! Want kun-

nen we het even hebben over alle ooievaars die uit de grond lijken te schieten? 

Bijna wekelijks constateerden wij dat er weer een nieuwe geboortevogel/ge-

luksbrenger was geland in een voortuin in Albergen. Is er sprake van een heuse 

corona-babyboom? De redactie is op onderzoek uit gegaan en ging op bezoek 

bij een aantal zogenaamde ‘babyboomers’ uit Albergen. 

De afgelopen jaren werden relatief weinig kinderen geboren, jaarlijks rond de 

170.000. Op basis van de nu beschikbare informatie wordt verwacht dat dit er 

in 2021 bijna 10.000 meer zullen zijn. Daarmee neemt, na een dalende trend 

sinds de eeuwwisseling, het aantal geboorten duidelijk toe met een percentage 

van bijna zes procent!

De cijfers vertellen het ons…

"In Nederland is in 
2021 het recordaantal 
baby’s aangetikt sinds 
tien jaar geleden"

In september 2021 werden er 7000 kin-
deren meer geboren dan dat je zou ver-
wachten op trends van het verleden. Nog 
geen babyboom, maar waarschijnlijk is 
er wel een klein corona-effect in deze ge-
boortegolf.
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Voor Jeroen en Laura heeft corona alleen maar voor 

gemak gezorgd in de beginfase van de zwangerschap. 

Laura drinkt namelijk graag een wijntje en het zou tij-

dens een feestje wel erg opvallend zijn als ze de hele 

avond met een dubbelfrisje zou staan in plaats van een 

wijntje. “Dat maakte het geheimhouden gemakkelijk!” 

zegt Laura. Jeroen heeft de voordelen ietsjes anders er-

varen en vervolgt: “voor mij maakte het geen verschil, ik 

mocht gewoon blijven drinken!”

Een nadeel van zwanger zijn in de corona-periode was dat 

Jeroen niet mee mocht naar de eerste echo. De latere echo’s 

mocht hij wel mee, gelukkig. “Maar onze ouders of oma’s zijn 

helaas nooit mee geweest”, zegt Laura. Ook de nacht voordat 

Laura ging bevallen mocht Jeroen niet bij haar blijven in het 

ziekenhuis. 

Paniek 
Drie weken voordat Xem op de wereld kwam was er paniek. 

Laura zag bij de verloskundige namelijk hún geboortekaartje 

hangen! Dan wel met een andere naam, maar het idee dat de 

twee jongetjes later bij elkaar in de klas zouden komen met 

hetzelfde geboortekaartje, dat kon Laura niet aan. Vlak voor de 

geboorte van Xem is nog snel een ander kaartje geregeld. 

Jeroen en Laura hopen dat Xem ooit bij de jeugdCar-

naval komt. Ook dat hij Prins wordt? “Jaaa! Leuk!!”, 

zegt Laura enthousiast. Ze zijn beide namelijk Car-

naval liefhebbers en ze hebben ook hun hond Luna 

aangestoken. Hoe we dat weten? Jeroen had lekkere 

gehaktballen gekocht tijdens de gehaktballenactie van 

de jeugdCarnaval. Toen hij ’s avonds met watertanden 

de keuken binnen kwam om zijn gehaktballetjes op te eten, 

waren ze weg. Waarheen? Nou, de hond had in ieder geval geen 

honger meer die avond.. Wij kunnen alleen maar constateren 

dat Luna een goede smaak heeft!

Xem is een voorbeeldkindje, slaapt goed, eet voldoende en lacht 

heel veel. Dat heeft vast met de opvoeding te maken. “Hij eet 

gewoon met de pot mee hoor, ook als het een bord stamppot 

is”, zegt Jeroen. Kijk, daar worden kleine jongetjes dus groot 

van! 

Lieve Jeroen en Laura, we hopen dat Xem net als jullie en Luna ook 

het Carnavalsvirus te pakken krijgt! Veel geluk en liefde in de toekomst! 

Xem is 

Geboren op 18 december 2020
Het eerste kindje van Laura en Jeroen van den Berg - Masselink
De eerste Xem in de gemeente Tubbergen
Trotse bezitter van twee overgrootmoeders
Een absoluut guitig en vrolijk kindje
Misschien wel de toekomstige Prins Carnaval van Albergen? 

Xem 
van den Berg
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Het bestaan van Boet is ontdekt op eerste kerstdag. De 

mama van Boet moest natuurlijk wel weten of ze kon 

drinken tijdens het kerstdiner. Na een eerste test in huis 

is onderweg naar de kerstvisite bij een afhaal-apotheek 

nog snel een tweede test gekocht om het - ooh zoo 

lichte streepje van de eerste test te bevestigen. Ook de 

tweede test liet weten: kindje op komst!

Boet was eigenlijk geen Boet tot aan een paar uur voordat hij op 

de wereld kwam. Een paar weken voor de komst van de kleine 

man werd er in de omgeving namelijk een Boet geboren. Toch 

is tíjdens de bevalling de naam weer terug gewijzigd naar Boet. 

“Die vonden we gewoon het aller aller mooist!”, zegt Rick. 

Deugniet
Op dit moment zit Boet in de ‘ja-fase’. Boet antwoordt name-

lijk op alles en iedereen ‘ja’, vertellen Rick en Marlou. “Ja toch 

Boet? Moet Boet naar bedje toe?” vraagt Rick om ook aan ons 

te laten zien, dat het niet uitmaakt wat je vraagt, hij toch met ‘ja’ 

antwoordt. Het verwachte antwoord blijft echter uit en Rick en 

Marlou zijn stomverbaasd als Boet volmondig ‘nee’ antwoordt. 

Hij dolt ons allemaal, deugniet! 

Boet heeft tijdens het interview de regie in eigen handen 

genomen en liet zijn vingertjes vlug over het toetsenbord 

glijden, om vervolgens het volgende met jou te delen: 

‘k’;df df1zwwwwu0l e8>l.,08uwe…22222222. Interessant 

Boet, we hadden dit niet willen missen! Zien we hier een nieu-

we schrijver voor het Bokk’nblad? 

Aan het einde van het interview kwam het nieuws naar buiten 

dat Boet een grote broer wordt! Een tweede kleine is namelijk 

op komst! “En nu maar hopen dat ik niet nóg een keer 15 kilo 

aankom”, zegt Rick. Sinds de zwangerschap is hij namelijk niet 

meer terug in shape gekomen, en daar baalt hij zichtbaar van. 

Lieve Rick en Marlou, gefeliciteerd met de komende uitbreiding van 

jullie fijne gezinnetje! Heel veel liefde (en wat kilo’s lichter) toegewenst! 

Boet is 

Geboren op 11 september 2020 
De eerste kleine spruit van Rick en Marlou  
Oude Avenhuis - Koldeweij 
Onafscheidelijk van zijn mega grote knuffelkoala  
van oom ‘Tientje’
Een hele fanatieke stapper, want hij liep al met  
twaalf maanden. 
Een echte FC Twente fan in Spé
Dit jaar verkleed als skiër tijdens Carnaval 
een big brother to be.. 

Boet 
Oude Avenhuis
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Het plan en de wens voor kinderen was bij Remy en 

Bart in huis al regelmatig ter sprake gekomen. Toen een-

maal bleek dat corona nog lang niet uit het dagelijkse 

leven zou verdwijnen, werd de uitvoering van het be-

treffende ‘plan’ stiekem toch iets versneld. Bij het testen 

was ook in huize Oude Middendorp sprake van een héél 

dun streepje. Eenmaal beneden wilde Bart het nog niet 

geloven. ‘Dat streepje is wel heel dun, laat die nog maar 

even liggen’. Zijn woorden voordat hij de deur uitging 

voor een standaard dagje werken. Remy daarentegen 

was iets meer overtuigd en latere testen op dezelfde dag 

bevestigden het dunne streepje in de ochtend: zwanger!

Het zwanger zijn in coronatijd ging Remy makkelijk af. “Het 

was juist wel chill dat er verder niet zoveel verplichtingen wa-

ren”, aldus Remy. “Door corona zat je al iets vaker met zijn 

tweeën op de bank en dat was juist wel prettig in het begin 

van de zwangerschap.” Niet wetende dat de verloskun-

dige een aantal weken later een leuke verwrassing voor 

Remy en Bart had. 

Twee mini’s 
De verloskundige zag binnen no-time dat er niet één 

baby op komst was, maar twee! ‘Zien jullie wat ik zie?’. 

Remy raakte lichtelijk in paniek bij het idee dat er twee mi-

ni’s in aankomst waren. Bart viel vooral helemaal stil: “het 

was in het begin natuurlijk heel erg schakelen. We moesten nu 

van alles ineens het dubbele kopen en het plaatje in ons hoofd 

moesten we even bijstellen.”

Terwijl Remy nog tot week 23 van haar zwangerschap fanatiek 

op de tennisbaan stond, pakte Bart de ledenlijst van De Tukkers 

er bij om inspiratie op te doen voor kindernamen. Die namen 

was wel even een dingetje, want om het samen eens te worden 

over twee babynamen was een hele klus. 

Gelukkig waren ze daar net op tijd uit, want vlak na het defini-

tieve besluit diende de bevalling zich al aan. Remy moest voor 

controle naar het ziekenhuis en bleek al ontsluiting te hebben. 
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Sam en Jurre zijn

Geboren op 28 oktober 2021
De eerste twee kinderen van Remy Eidhof en Bart Oude Middendorp
Geboren om 10 over half 10 en 10 over 10 uur
Onderdeel van een heuze babyboom in de Albergse nieuwbouw
Sportievelingen in spé

Sam en 
     Jurre 
Oude Middendorp

Ze moesten naar huis om het verder af te wachten, om ver-

volgens nog geen 24 uur later weer terug te rijden naar het 

ziekenhuis. “We waren ons heel bewust van het feit dat we voor 

het laatst met z’n tweeën de deur uitliepen en we terug zouden 

komen met een volgeladen auto en twee mini-mensjes.”

Gelukkig was het toegestaan om ondanks corona kraambezoek 

te ontvangen, maar de eerste week hebben ze eerst lekker als 

kersvers gezin van vier in een bubbeltje geleefd. Het is mooi 

om te zien hoe Albergen weer twee toekomstige dorpsgekkies 

rijker is. En Carnaval? Dat wordt ze absoluut met de paple-

pel ingegoten. Om te beginnen met van die schattige enorme 

oorklepjes langs de kant bij een Optocht, maar later uiteraard bij 

JVC de Bokk’nhornkes. “Ik hoop dat Jurre in mijn voetsporen 

treedt als Prins bij de jeugdCarnaval en misschien zal Sam dan 

wel de eerste Prinses worden.” De tijd zal het leren!

Wij wensen Remy en Bart alle liefde, gezondheid en geluk voor de 

toekomst samen met kleine Jurre en Sam! 
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Met trots voor u gebrouwen. 
Geen 18, geen alcohol.
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DE
BBQ-BOYS

Barbecueën, het gaat om verbroedering en het bijeenbrengen van mensen, 
het delen van eten, van elkaars kennis en elkaars ervaring. 

En dat is toch eigenlijk hetzelfde met Carnaval? 
We stellen drie Albergse BBQ-Boys aan jullie voor!
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JOEY 
TER HAAR
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“ABSOLUUT 
BARBECUEËN”

Wat doe je als je in de horeca werkt en door de 
lockdown thuis komt te zitten? Je gaat je liefde 
voor de barbecue delen met de rest van Alber-
gen. Joey ter Haar, 20 jaar, is in de coronatijd 
begonnen met het bereiden van maaltijden in 
zijn Big Green Egg. Onder de naam ‘Joe’s Grill’ 
bereidde hij al vele afhaalmaaltijden. Kiezen 
tussen een avondje Carnaval of aan de grill? 
Dat is makkelijk: ‘absoluut barbecueën!’ 

Al van jongs af aan staat Joey graag achter de barbecue. Hij 
is klein begonnen met het bereiden van eenvoudige gerech-
ten en uiteindelijk heeft hij de Big Green Egg aangeschaft. 
Deze barbecue heeft volgens Joey een goede kwaliteit en 
een levenslange garantie. ‘Bijna alles is mogelijk, mede door 
gebruik te maken van de vele accessoires die verkrijgbaar 
zijn, want die heb je gewoon nodig om het beste uit je bar-
becue te halen’. Hij haalt veel inspiratie uit series op Netflix, 
YouTube en BBQ-boeken.

VERLENGSTUK VAN DE KEUKEN 
Toen Joey begon met het bereiden van afhaalmaaltijden 
heeft hij het eerst spelenderwijs uitgeprobeerd. Toen kreeg hij 
goed voor ogen wat hij met het verlengstuk van zijn keuken 
kan.. Of nou ja.. de keuken van zijn moeder want ondertus-
sen heeft hij al wat keukenkastjes ingepikt.
Vijftien weken lang kon iedereen zijn gerechten bestellen via 
Facebook. Op zaterdag en zondag ging hij dagen achter 
zijn Green Egg staan zodat mensen een heerlijke, vers berei-
de slowcooking-maaltijd konden ophalen. Vele hamburgers 
en pulled chicken-taco’s werden verkocht vanuit de garage. 
Wat een top initiatief van Joey! 

PULLED CHICKEN TACO’S

INGREDIËNTEN
• 8 tortilla’s van 15 cm 
• 800 gram kippendij
• 20 gr kipkruiden (apollo) 
• 100 gr guacamole (Texmex)
• 80 gr Jalapeño relish (Santa maria)

PICO DE GALLO
• 2 rijpe tomaten
• 1 teen knoflook
• 1/2 sjalot
• 1/2 limoen (sap)
• 1/2 groene jalapeño 
• 2 el olijfolie 
• ¼ zak koriander a 75 gr

BEREIDINGSWIJZE
Maak de pico de gallo: snijd 2 rijpe tomaten (zonder zaadlijsten) 
in kleine stukjes van 0,2 cm. Snipper een 1/2 sjalotje, 1 teentje 
knoflook een groene peper (zonder zaadlijsten of als je van pittig 
houd een hele) klein. Meng alles in een kommetje goed door 
elkaar. Voeg het sap van 1/2 limoen en een handje koriander 
toe. Meng tot slot 2 à 3 el olijfolie en een goede snuf zout en 
peper toe.

Steek de BBQ aan en bereid deze voor op indirect grillen (120 
graden Celsius). Kruid de kip met de kipkruiden. Zorg dat elk 
stukje goed bedekt is en zet deze in de koelkast. Grill de tortilla’s 
boven het directe gedeelte van de BBQ kort en vouw deze in de 
vorm van een tacoschelp (halve maan). Leg de kip op de indirecte 
zijde van de BBQ. Na ongeveer 15 min moet de kip omgedraaid 
worden. Wanneer de kern van de kip (73 graden celcius) is mag 
deze van de BBQ. Hierna kun je beginnen met het uit elkaar 
trekken van de kip. 

Beleg de de tortilla’s: 1 eetlepel guacamole/pico de gallo en 
Jalapeño rellish. Doe daarna de uit elkaar getrokken kip er tussen 
en zorg dat deze goed gevuld is. En als laatste nog 1 el pico de 
gallo en 1 el jalapeño rellish.

RECEPT

“BIJNA ALLES 
IS MOGELIJK”
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“BIG GREEN
 EGG”

Midden in de nacht even uit bed om te kijken 
hoe het met de barbecue gaat, zó gek is Mil-
ko op barbecueën. Milko Wissink, 49 jaar, is 
een barbecue-liefhebber. En dat doet hij niet op 
een ‘gewone’ barbecue maar op een Big Green 
Egg. Een Carnavalsvierder is Milko niet, hij staat 
liever achter de barbecue, want lekker eten is 
altijd goed! 

Het begint al op zaterdag, vlees kopen bij Slagerij David 
Leuveld en bij Poelier ten Velde. Dan gaat het vlees vast in 
de marinade en de kruiden, zondag gaat het vlees al tijdig 
op de barbecue en op zondagavond kan hij dan samen met 
het gezin genieten van een heerlijk stukje mals vlees. Hij is 
fan van de klassieke Green Egg gerechten: spareribs, moink 
balls en zelfs pizza.

GOEROE? 
Een voordeel van de hele coronaperiode is volgens Milko 
dat de BBQ nóg vaker aan kon. Hij is helemaal in zijn ele-
ment als hij praat over zijn Green Egg. In het begin werd 
er gebarbecued op een kolenbarbecue, tegenwoordig staat 
er zo’n ‘groen geval’ in de tuin. Hij heeft er zelf een hele 
buitenkeuken omheen gebouwd. Bovendien is het een goed 
excuus om thuis te blijven en ondertussen ‘verplicht’ wielren-
nen te kijken. Zijn vrouw Karin is maar wat blij als hij de 
barbecue aansteekt, scheelt toch weer werk in de keuken.
Volgens Milko is hij absoluut geen BBQ-goeroe: “Ik zoek 
vaak genoeg nog even op Google.” Met de feestdagen 
heeft hij ooit eens moink balls gemaakt voor de hele familie, 
met iets téveel peper.. Al lachend.. “Ik snapte het niet, maar 
ze werden ook nog opgegeten.” 
Het barbecueën gaat hem vooral om de hele beleving en 
gezelligheid. “En ondertussen een biertje drinken met familie 
en kameraden.”

SPARERIBS 

Een echte klassieker voor op de BBQ zijn natuurlijk de spareribs. 
Deze kun je zeer goed bereiden volgens de 3-2-1 methode. Deze 
methode komt uit Amerika en hierbij worden de ribben gegaard in 
drie fases. De eerste fase, het roken, duurt 3 uur. De tweede fase, het 
garen, duurt 2 uur. De derde fase, het afgrillen en glaceren, duurt 1 
uur. Omdat de ribben hier minder dik zijn dan aan de andere kant 
van de plas, hanteer ik in mijn recept geen tijdseenheden van één 
uur maar van 40 min. Ruim voldoende om de ribben van het bot te 
laten vallen. 

INGREDIËNTEN/BENODIGDHEDEN
•  Spare ribs (vlezige ribben van Slagerij Leuveld)  

ongeveer 1 streng per persoon
•  Een BBQ-rub naar keuze 
•  Een zoete of pittige BBQ-saus, naar eigen voorkeur
•  Appelsap
•  Aluminiumfolie
•  Rookhout (chips of zaagsel)

BEREIDINGSWIJZE
Voordat we kunnen beginnen, moeten we het vlies dat aan de holle 
kant van de ribben zit verwijderen. Dit wil vrij eenvoudig door de 
achterkant/steel van een lepel tussen het vlies en de rib te wrikken 
en vervolgens kun je het vlies er vrij gemakkelijk aftrekken. Daarna 
rubben we de ribben in met de bbq-rub. Niet te zuinig zijn met de 
rub, het overtollige valt er vanzelf af. Steek de BBQ aan en breng 
deze naar een tempratuur van 115-125 graden. 

Dan beginnen we aan de eerste fase van de 3-2-1 methode, het ro-
ken. We strooien het rookhout op de warme kolen en gaan de ribben 
indirect (dus niet rechtstreeks boven de kolen) verwarmen op de BBQ. 
Dit duurt ongeveer 3 x 40 = 120 minuten. 

Hierna gaan we de ribben inpakken in aluminiumfolie. We leggen ze 
met de bolle kant op het folie, doen hier een scheut appelsap bij en 
pakken ze goed in de folie. Daarna leggen we ze weer op de BBQ 
om ze te laten doorgaren. Dit duurt ongeveer 2 x 40 = 80 minuten.

Na deze 80 minuten halen we de ribben voorzichtig uit de folie en 
strijken we ze in met de BBQsaus. En leggen ze nu, met de vleeszijde 
naar boven op de BBQ die je kunt opstoken tot 180 graden. Dit duurt 
ongeveer 1 x 40 minuten waarbij we iedere 15 minuten de ribben 
instrijken met de BBQ-saus. 

Na 4 uur zijn de ribben klaar. Ze hebben nu een temperatuur van 
ongeveer 90 graden. Je laat ze even iets afkoelen snijdt ze in stukken 
en serveert ze met een stokbroodje of een gepofte aardappel.

RECEPT

“LEKKER ETEN IS 
ALTIJD GOED!”
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MILKO 
WISSINK
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SJORS 
KEMNA
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“MIJN BLACK  
BASTERD”

Een rokende barbecue, lekker biertje en de 
tuin vol kameraden: dat is waar Sjors blij van 
wordt. Sjors Kemna, 29 jaar, is ieder weekend 
in de tuin te vinden achter zijn Black Basterd. 
In de coronatijd werd barbecueën het nieuwe 
uitgaan voor Sjors en zijn kameraden. 

Met diezelfde kameraden begon de liefde voor een goed 
stukje vlees op kameradenvakantie in Albufeira. Waar zijn 
kameraden kozen voor een lekkere frikandel koos hij een 
lekkere rib-eye. Sjors vertelt enthousiast: “Het leukste aan 
het barbecueën is de hele beleving, we maken er altijd een 
avondvullend programma van.” 

MALSE KIP 
Het begint al op zaterdag met alle voorbereidingen. Als er 
kip op het menu staat, kiest hij voor Veldhoeve Kip uit Al-
bergen, deze kip is duurzaam en gewoon de allerlekkerste. 
Mals en sappig, precies zoals een kip op de barbecue zou 
moeten smaken. De kip wordt zaterdagavond gemarineerd 
en zondagochtend vroeg gaat de barbecue aan. Zijn vrien-
din Rianne is druk met de studie en Sjors staat ondertussen in 
de tuin een heerlijke maaltijd te bereiden. 

Sjors nodigt het liefst vrienden uit om samen te komen bar-
becueën. Volgens Sjors is het barbecueën in opkomst, mede 
door corona. Hij vindt het zelfs beter dan uiteten. Als hij op 
zoek is naar inspiratie dan kijkt hij naar barbecue-series op 
Netflix of kijkt in één van zijn barbecue boeken. Mocht hij 
het écht niet meer weten dan belt hij even met zijn hulplijn 
Niels Hofsté. Naast fanatiek barbecueën is Sjors een fana-
tiek Carnavalsvierder, op bijna ieder Carnavalsfeestje is hij 
te vinden. 

ALBERGSE KIP OP BLIK

INGREDIËNTEN/BENODIGDHEDEN
-  1 hele Kip, Twentse Blauwe Feestkip 1,4kg
- BBQ-rub naar keuze
- Olijfolie, ca. 20ml (voor het aanmengen van de kruidenmix)
-  1 blik bier, halve liter, voor de stevigheid.  
Bijvoorbeeld Desperado’s, lekker zoet!

- BBQ met deksel
- Kernthermometer
- 1 blokje rookhout (optioneel)

BEREIDINGSWIJZE
Doe de BBQ-rub in een kommetje en voeg hier de olijfolie aan 
toe. Meng het geheel zodat het makkelijk smeerbaar wordt. Snijd 
aan de binnenkant bij de liezen van de kip een gaatje in de huid 
zodat je onder de huid kunt komen. Maak met je vingers voorzich-
tig de huid van de kip los van het vlees, zodat er ruimte ontstaat. 
Neem nu de BBQ-rub en breng deze eerst voorzichtig aan onder 
de huid van de kip. Zorg dat de huid niet te ver inscheurt. Om 
verder onder de huid te komen, gebruik ik vaak een lepel. Zo krijg 
je de huid goed los en kun je overal op het vlees de marinade 
krijgen. Ook aan de bovenkant van de kip kun je makkelijk onder 
de huid komen zodat je de bovenkant van de borst en rug kunt 
marineren. Zorg dat je hem goed marineert want deze smaken 
trekken zo goed in het vlees wat de kip extra veel smaak geeft. 
Rub daarna ook de buitenkant van de kip. Laat de kip minimaal 
2 uur marineren.

Ondertussen is het tijd om de BBQ klaar te maken voor indirect 
grillen op een temperatuur van ongeveer 150 graden. Bij veel 
BBQ’s zal de kip prima passen. Heb je een ketel BBQ of een 
kleiner formaat Kamado waarbij je niet genoeg ruimte hebt om de 
kip op het rooster te plaatsen en ook nog de deksel op de BBQ te 
leggen. Dan kun je de beer can chicken ook bereiden zonder het 
BBQ rooster te gebruiken. Open nu het blik bier en giet ongeveer 
de helft van het bier eruit. Gooi dit echter niet weg, want je kunt 
het natuurlijk prima opdrinken!!

Schuif de kip nu over het blik en controleer de temperatuur van de 
BBQ. Voeg vervolgens eventueel het rookhout toe aan de bran-
dende kolen (hier zijn diverse manieren voor), zet de kip in het 
midden op de BBQ. Nu mag de kip ca. 1 tot 1,5 uur garen op 
de BBQ tot de juiste temperatuur. Heb je een (draadloze) elektri-
sche kernthermometer, dan kun je de kerntemperatuur van de kip 
continu meten. Heb je die niet? Controleer dan met regelmaat de 
kerntemperatuur van zowel de borst als de dijen van de kip. Zo 
weet je zeker dat je de kip niet te ver door laat garen en dus een 
heerlijk mals resultaat krijgt.

Wanneer de borst van de kip een kerntemperatuur heeft bereikt 
van 76 graden en de dijen een kerntemperatuur hebben van 82 
graden, mag de kip van de BBQ. Laat de kip nu eerst 10 minuten 
rusten, zodat de sappen zich kunnen herverdelen over de kip. 
Snijd de kip vervolgens aan met een scherp mes en geniet van je 
heerlijke malse Albergse Kip op Blik!!

 

RECEPT



Twee chinezen Ping en Pong  

speelden samen pingpong, Ping  

pinpongelde de pingpongbal naar 

Pong en Pong ponpingelde de  

pingpongbal naar Ping.
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T SHEO ONDER
Auto's

Eenhuisstraat 10, 7665 PZ  Albergen

Tel.: 0546-442766 
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Van nature vol karakter.

Heisterkamp Dranken  en Wijnkopers BV

05 41 29 18 30 | Dranken@heisterkamp.com | Wijnkopers@heisterkamp.com 
Eerste Stegge 2 7631 AE Ootmarsum  | www.heisterkamp.com |    

 
PARTY-SERVICE 

CATERING 
VERHUUR 

 
 

Marcel Tijhuis 
GEESTEREN 

 

Voor de verzorging van al uw feesten 
       

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

 Mob. 06 25332367  
 

www.partyservicetijhuis.nl 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

• Avia service station
• In en verkoop nieuwe en gebruikte auto’s

• Reparatie en onderhoud alle merken
• Auto diagnose 

• Airco service station
• Gespecialiseerd in schade herstel

• Leen auto beschikbaar
• Ruitreparaties

• 4 Wiel uitlijning
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Albergen kent een rijk bedrijfsleven met geweldige ondernemingen, 
groot en klein. Daar zijn we maar wat trots op, alleen door alle co-
ronahectiek hebben de ondernemers het niet altijd even makkelijk. 
Daarom staan ook dit jaar de ondernemers in het middelpunt van deze 
puzzel. De redactie van het Bokk’nblad ging een rondje langs de Alberg-
se middenstanders om ze te fotograferen. De meesten van u herkennen 
deze klasbakken natuurlijk uit duizenden, maar is dat ook zo gemakke-
lijk als ze een prachtig Carnavalsmasker dragen? 

>SPELREGELS 
Op de foto ziet u een Albergse ondernemer verstopt achter een Carnavalsmasker. Het is de 
bedoeling dat u de voornaam van deze ondernemer raadt en de juiste letter uit de voornaam 
gebruikt voor de oplossing. De juiste letter kunt u vinden middels het getal bij de foto. Dit 
getal geeft aan welke letter van de voornaam u moet gebruiken om de juiste woorden te 
maken voor de oplossing. De foto’s staan op chronologische volgorde en vormen samen een 
zin bestaande uit 7 woorden. 

VERSTOPPERTJE 
MET ONDERNEMERS

2

KIEK

>VOORBEELD 
Op de foto staat Sander afgebeeld. Het getal dat bij de foto 
staat is 2. Dit betekent dat de 2e letter in de naam ‘Sander’ 
nodig is voor de oplossing. In dit geval is dat dus de letter A. 

BOE E
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> PRIJS EEN TAFEL VOOR HET WIESNFEST! 
Heeft u de zin geraden? Goed gedaan! U maakt kans op 
een tafel voor 10 personen voor de vrijdagavond tijdens het 
pinksterweekend.  Mail de oplossing voor 25 februari naar  
bb-redactie@outlook.com en wie weet zit u straks met uw 
vrienden, familie of buren aan de beste tafel op de vrijdagavond 
in de pinkstertent! De prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens de 
online Gala op 26 februari aanstaande. 

Geïnspireerd door een of meerdere masker? Of een mooi  
Carnavalsmaskers gespot voor u zelf? Alle maskers zijn te vinden 
op www.Carnavalskleding.nl
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In ons kenniscentrum zijn bedrijven 
gevestigd uit diverse sectoren van de 
bouw die de gedrevenheid van Spanjaard 
voortzetten. Van vastgoedintermediair 
tot juridisch advies, architectuur, 
bouwtechniek en interieur maar ook voor 
detachering, recruitment en outsourcing 
in het ruimtelijk domein kunt u bij ons 
terecht. 

Kortom, voor elke bouwgerelateerde 
vraag zijn wij er voor u!  

WAAR BOUWEN BEGINT

‘Het Spanjaard’ 
Stationsstraat 37 
7622 LW Borne   

T (074) 727 10 20 
info@hetspanjaard.nl 
www.hetspanjaard.nl

‘Wij zijn een sterk groeiend adviesbureau 
en ervaren specialist bij vraagstukken over 

ruimtelijke ordening in Nederland’. 

‘Wij zijn er voor de uitwerking van jouw bouwplannen 
van jouw woning, bedrijfspand of bijgebouw, maar 
ook als je alleen advies of begeleiding nodig hebt’.

‘Wij zijn thuis in elke architectuurstijl en 
onderscheiden ons door het aanbod van integraal 

ontwerpen met kwaliteit van begin tot eind’.

‘Wij zijn intermediair in vastgoedontwikkeling. 
Een onafhankelijk team met een 

ondernemersmentaliteit dat kansen ziet en klanten 
begeleidt in het gehele vastgoedproces’.

‘Wij zijn een detacheringsbureau voor professionals 
in het ruimtelijk domein. Wij hebben jaren ervaring op 

het gebied van detacheren in deze branche’.



In ons kenniscentrum zijn bedrijven 
gevestigd uit diverse sectoren van de 
bouw die de gedrevenheid van Spanjaard 
voortzetten. Van vastgoedintermediair 
tot juridisch advies, architectuur, 
bouwtechniek en interieur maar ook voor 
detachering, recruitment en outsourcing 
in het ruimtelijk domein kunt u bij ons 
terecht. 

Kortom, voor elke bouwgerelateerde 
vraag zijn wij er voor u!  

WAAR BOUWEN BEGINT

‘Het Spanjaard’ 
Stationsstraat 37 
7622 LW Borne   

T (074) 727 10 20 
info@hetspanjaard.nl 
www.hetspanjaard.nl

‘Wij zijn een sterk groeiend adviesbureau 
en ervaren specialist bij vraagstukken over 

ruimtelijke ordening in Nederland’. 

‘Wij zijn er voor de uitwerking van jouw bouwplannen 
van jouw woning, bedrijfspand of bijgebouw, maar 
ook als je alleen advies of begeleiding nodig hebt’.

‘Wij zijn thuis in elke architectuurstijl en 
onderscheiden ons door het aanbod van integraal 

ontwerpen met kwaliteit van begin tot eind’.

‘Wij zijn intermediair in vastgoedontwikkeling. 
Een onafhankelijk team met een 

ondernemersmentaliteit dat kansen ziet en klanten 
begeleidt in het gehele vastgoedproces’.

‘Wij zijn een detacheringsbureau voor professionals 
in het ruimtelijk domein. Wij hebben jaren ervaring op 

het gebied van detacheren in deze branche’.

Apotheek Albergen

Hoofdstraat 51

7665 AN Albergen

info@timmerfabriekhilberink.nl

...basis voor de toekomst!
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ARNOUD EN LISETTE

DE 
BLOEMETJES
BUITENGEZET 

D
O
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Dan is daar het grote moment! Ik mag op een 
vrijdagmiddag de Hoogheden van Kadoes inter-
viewen. Ik word enthousiast ontvangen door de 
juf en Prins Arnoud. Maar waar is onze Prinses 
Lisette? We gaan op zoek, van lokaal naar lo-
kaal. Zelfs meester Rik helpt met zoeken. Het kan 
toch niet waar zijn dat onze Prinses echt zoek is? 
Arnoud stelt me al gerust, ze is er echt wel hoor!
Gelukkig troffen we haar aan, achter deur nummer 6! Daar is ze 

dan, met een stralende lach op haar gezicht. Het interview kan 

beginnen. De gezichten worden wat gespannen, geen zorgen, ik 

bijt niet.

EVEN VOORSTELLEN
Wie is onze Prins Arnoud? Arnoud is 12 jaar en zit in groep 8. Hij 

heeft zussen, hond Siep en de hamsters zonder naam. De hamsters 

rennen graag in doorzichtige ballen door de kamer. Zijn hobby’s? 

Daar is hij kort en krachtig over: timmeren en hutten bouwen. Hij 

gaat volgend jaar in Almelo naar school. Het Houtdorp vindt hij 

altijd superleuk, we hebben hier een toekomstige leider voor het 

Houtdorp volgens mij.

Wie is onze Prinses Lisette? Lisette is 11 jaar en zit ook in groep 8. 

Ze heeft een broertje, 2 zussen en een hele beestenboel. Nu komt 

het erop aan of ik goed heb opgelet. Een volière met kanaries, 3 

valkparkieten, een dwergpapegaai en een hamster. Op de vraag of 

Lisette hobby’s heeft, antwoordt zij bevestigend: “Ik zit op tennis en 

op taekwondo.” Lisette vertelt dat ze twee keer per week traint en 

diverse lastige termen over taekwondo komen langs. Arnoud krijgt 

ook nog wat uitleg over het ‘sparren’. Een ding weet ik zeker, dit 

is een hele stoere Prinses. Er komt nog een hobby bij: knutselen. 

Arnoud valt Lisette gelijk bij dat Lisette echt supercreatief is. Daar 

volgt een uitgebreid onderonsje over een spel.

HET BELANGRIJKSTE VAN ALLES
Het gesprek kabbelt voort en de Prins en Prinses hebben veel te 

kletsen samen. We gaan nu natuurlijk naar het belangrijkste onder-

werp van dit interview: Carnaval! Ik vraag hen wat het allerleukste 

is aan Carnaval. Lisette roept gelijk: “De gezelligheid en het verkle-

den!” Arnoud sluit zich aan bij Lisette en vult graag even aan met 

“de muziek en hossen!” Onze hoogheden zijn het met elkaar eens. 

Arnoud vertelt over zijn ervaring in de Raad van Elf en dat hij het 

superleuk vindt dat hij Prins mag zijn dit jaar. Met een brede lach 

op zijn gezicht volgt een uitgebreid verslag over de Raad van Elf.  

Voor Lisette is het helemaal nieuw, maar ze geniet overduidelijk 

van alles wat ze meemaakt. Als ik vraag hoe ze het liefst verkleed 

zouden willen gaan, blijft het even stil. Goede vraag dus, want het 

was nog niet stil geweest. 

Lisette kan eigenlijk niet kiezen, Arnoud denkt ook even goed na 

en gaat dan toch voor Ronaldo. Er wordt mij nog even uitgelegd 

dat hij wel onwijs oud is voor een voetballer, maar wel supergoed! 

Waar ze het meeste zin in hebben, ook daarover zijn onze hoog-

heden het weer unaniem eens: het feest in de Residentie en de 

Optocht. Even komt het C-woord ter sprake, we hebben maar 

besloten het daar bij te laten! We gaan er gewoon een mooi feestje 

van maken!

GEEN SPANNING
We hebben het nog even over de Optocht. Op de vraag of ze het 

spannend vinden om mee te mogen rijden op de Carnavalswagen 

in de Optocht, wordt lachend gereageerd. Dat is juist superleuk! In 

een heel technisch verhaal, waar ik ergens de draad ben kwijtge-

raakt, wordt mij verzekerd dat het echt helemaal niet eng is. Je kan 

er niet vanaf vallen! Mijn moederhart wordt uitgebreid gerustge-

steld, bedankt hiervoor! 

Een ding is wel duidelijk, onze Hoogheden hebben er waanzinnig 

veel zin en ze gaan er een mooi feestje van maken. Toch voel ik wat 

spanning bij onze Prins, hij begint over de foto’s. Ze moeten dan 

wel denken aan de zwarte broeken. Er wordt nog even verwezen 

naar het Vouwtje: Arnoud wil graag zeker weten dat er dit keer nie-

mand in de Vouw belandt. Uiteraard hebben we dit Vouwtje vorig 

jaar al gladgestreken en kan ik hier dus met zekerheid op antwoor-

den, dat dit wel goed zit!

EEN BLIK OP DE TOEKOMST
Arnoud kan alles met zijn handen maken en wordt de beste tim-

merman van Albergen. Hij heeft één wens voor de toekomst: dat 

iedereen gelukkig is! Lisette werkt in de zorg en geniet hiervan! 

Haar creativiteit komt haar goed van pas, als ze diverse interieurs in 

Albergen onder handen neemt. Lisettes wens voor de toekomst is 

dat kanker niet meer bestaat.

Ik sluit dit interview af met een warm gevoel. Deze twee Hooghe-

den van Kadoes hebben het hart op de juiste plaats en ze gaan er 

mooi feestje van maken. We bedenken nog een slogan, want deze 

miste nog: De bloemetjes in Albergen worden buitengezet door 

Arnoud en Lisette! 

KADOES
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KADOES
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Wilt u meer informatie? Bezoek dan onze facebookpagina of neem contact met ons op! 

  

Gastouderopvang De Bandietjes  
Brandrietsweg 4 
7607 TG Almelo 

T:  06-30387288 (Jannet Pouwels) 
 06-46552784 (Jolijn Oude Nijhuis) 
E: gastouderdebandietjes@gmail.com 

        
 

Op zoek naar kinderopvang in Albergen?  
Wij zijn de professionele gastouder die kleinschalige kinderopvang biedt van 

0 tot 4 jaar met veel individuele aandacht voor uw kind! 

+ 31 (0)6 34 77 17 34
FORMINTERIEURS.NL
INFO@FORMINTERIEURS.NL

VOOR AL UW 
MAATWERK INTERIEUR

FORM INTERIEURS
VELDKAAMP 3
7678 WB GEESTEREN
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kleurplaatkleurplaat

De kleurplaat is dit jaar helemaal digitaal hip! Scan de QR code en voilà… Ook is de kleurplaat verkrijgbaar bij Kadoes en de Coop.
Kleur de plaat en lever deze in vóór 25 februari bij Kadoes. Winnaars krijgen op 2 maart de uitslag te horen.

Naam:

Adres:

Groep:
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Sophie w
eet Raad!

Een slimme meid is op een interview voorbereid. 

Dat blijkt! Als ik op een druilerige woensdagmid-

dag de keuken aan de Boekweitmolen binnenkom, 

zit daar een stoere dame klaar aan de keukentafel. 

Pittig zwart colbertje, laptop in de aanslag. Ik  

begin te twijfelen: wie ging nou wie interviewen? 

Sophie is duidelijk klaar voor haar allereerste  

interview. Maar ook een tikkie nerveus. En 

dat mag. Je staat immers niet elkaar jaar in het  

Bokkn’blad. Nadat mama Marloes ons een kop 

thee brengt, stuurt Sophie haar de voorkamer in. 

No moms allowed. Dit interview gaat over háár. 

Maar voor ik Sophie de eerste vraag stel, wil ze, 

bescheiden als ze is, heel graag weten waarom zij 

de eer heeft om in het Bokk’nblad te staan? Nou 

Sophie, gewoon omdat jij een hele lieve, leuke 

meid bent en erg van Carnaval houdt! Daarover 

later meer.
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Bad Moon Rising 
Eerst eens wat meer over Sophie zelf. En dan blijkt waarom ze 

de laptop erbij heeft gepakt:  “Ik heb alvast opgeschreven wat ik 

er graag in wil hebben”, vertelt ze. Wat een voorbereiding! Kom 

maar op dan. “Ik ben Sophie Meijer en ik ben 10 jaar. Ik zit in 

groep 7 op basisschool Kadoes. Ik woon aan de Boekweitmolen 

8 en heb een zusje Elise, zij is 8 jaar. Mijn papa en mama zijn 

Mark en Marloes Meijer en zijn 83 en 24 jaar.” Daar druk ik 

acuut op pauze. Versta ik dat nou goed? “Hihihi, grapje! Even 

kijken of jij wel oplette!” schatert ze. Dat belooft wat voor de 

rest van het gesprek. 

Sophie vertelt vrolijk verder. “Ik zit op handbal in de E1. Het 

leukst aan handbal vind ik de wedstrijden. Soms maak ik wel 

twee of drie doelpunten in een wedstrijd! Mijn andere hobby’s 

zijn buitenspelen, schilderen en op de trampoline. En oefenen 

op mijn gitaar, want sinds een half jaar zit ik op gitaarles. Ik 

moet eigenlijk 10 minuten per dag oefenen, maar dat lukt na-

tuurlijk nooit, hihi.” Dan roept mama Marloes, die doet alsof ze 

niet meeluistert, vanaf de bank: “Maar je kan al wel heel goed 

Bad Moon Rising van C.C.R.!” Sophie: “Ja, dat is mijn lieve-

lingsliedje”, beaamt Sophie. “En ik luister vaak naar Suzan & 

Freek en Miss Montreal.”

En naar je meester Remco op Kadoes? “Tuurlijk! Ik vind hem 

een superleuke meester. Hij legt dingen goed uit en maakt veel 

grapjes tussen de lessen door. Buitenspelen en gym vind ik de 

leukste vakken op school. Maar ik hou ook wel van rekenen.” 

Tel eens op dan, hoeveel vriendinnen heb je? “Heel veel! Mijn 

vriendinnen zijn Suus, Madé, Lynn, Liz, Dionne, Joanna, Fleur 

en Rama. Ik heb ook al een vriendje hoor. Dat is Thijmen ten 

Berge. We hebben al best een tijdje verkering.” Ze krijgt er een 

blosje van op haar wangen. Of komt dat van de spanning van 

het interview? Nog een slok thee en dóór.  

Het beste eruit halen 
Wat vind je eigenlijk van Kadoes, Sophie? Als lid van de Leer-

lingenraad heb jij vast een eigen mening. “Ik vind Kadoes een 

superleuke school omdat het heel kleurrijk is. Er hangen over-

al mooie schilderijen in de klaslokalen. De leerkrachten zijn  

allemaal even aardig.” Dan spiekt ze even op haar laptop. Toch 

handig, die notities. “Vorig jaar, in 2020, werd ik gekozen voor 

de Leerlingenraad omdat ik in de hele school wil zoeken naar 

verbeterpuntjes. Ik wil altijd het beste uit iets halen. In 2020 

hebben we als Leerlingenraad speelgoed van de Doekoe-ac-

tie van de Coop uitgekozen. Ook hebben we nagedacht over 

de inrichting van de school en het schoolplein. Op het school 

plein van de kleuters komt een blotevoetenpad met planten, dat 

hebben wij samen met de leerkrachten bedacht. Zo wordt het 

schoolplein ook een beetje groen. Ik vind het heel leuk om in 

de Leerlingenraad te zitten en ben blij dat ik in 2022 ook nog 

mag doorgaan.” 

Raad van Elf
Naast de Leerlingenraad zat je in 2020 ook nog in een andere 

belangrijke raad. “Jaaaa”, vertelt Sophie stralend, “de Raad van 

Elf op school! De juf trok lootjes en ik zat erbij. Ik was het 

hulpje van Prins Hidde Woldendorp en Prinses Linde Roele-

veld. Door Corona konden we helaas weinig activiteiten doen. 

We konden niet mee op de wagen tijdens SchoolCarnaval en 

de grote Optocht, dat vind ik nog steeds erg jammer. Wel zijn 

we op de foto geweest voor het Bokk’nblad en mocht ik zo’n 

mooi kostuum aan. Ik ben echt trots dat ik in de Raad van Elf 

zat.” Sophie heeft dus niet alles eruit kunnen halen in haar tijd 

bij de Raad van Elf. Des te meer reden om deze Carnaval weer 

flink de bloemetjes buiten te zetten. Of niet Sophie? “Ik vind 

Carnaval heel leuk omdat het een groot feest is, met mooie 

wagens en slingers. We kijken de Optocht met vrienden, met 

stoeltjes en lekkere dingen in de wadi bij ons huis. Dit jaar ga ik 

denk ik als indiaan. Volgend jaar wil ik heel graag met De Sjikke 

Bökke meelopen.”

Podiumkunsten 
Je vader Mark maakte meerdere keren furore op het podium 

tijdens de Gala’s. Herkende je hem wel met die gekke outfits 

en liedjes? “Hihi, jahoor,” giechelt ze terwijl ze er een foto 

uit een eerder Bokk’nblad bij pakt. “Hier trad hij op met de  

Fahrradlers. We hebben op zondagmiddag gekeken. Het ver-

baast me dat papa niet op de acteerschool heeft gezeten. Hij 

kan alles! Nou ja, bijna alles dan… Hij is het best in je laten 

schrikken en maakt de hele dag grapjes. Ik hoop echt dat hij dit 

jaar weer gaat optreden. En het zou helemaal gaaf zijn als papa 

een keer Prins wordt.”

De thee is op en we hebben honderduit gekletst. Sophie klapt 

snel haar laptop dicht om te gaan spelen bij één van haar - hoe-

veel ook alweer?- vriendinnen. Een laatste vraag als uitsmijter. 

Wat vond je van het interview? “Heel erg leuk! Dit was mijn 

eerste interview en het ging heel goed. Ik had nooit gedacht dat 

ik in het Bokk’nblad zou komen.” 

Veel plezier met Carnaval Sophie, en houd die 
papa van je een beetje in de gaten! 



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

Dry Needling - Shockwave - Rugnetwerk Twente

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

15

Uw totaalinstallateur met 
persoonlijke service voor 

nieuw- en verbouw 
van uw woning!

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

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

Bezoek ons
inspiratiecentrum

in Oldenzaal!
(op afspraak)

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



albodeuren.nl

OPEN
voor feest!
OPENOPENOPEN

Veelzijdig in 
deuroplossingen

Albo deuren wenst jullie 
een fijne carnaval

18000840 Advertentie-A4-feest.indd   1 29-11-18   08:45
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Wat hadden we, na een jaar gewacht te hebben, juist nu 
zin in dit grote festijn. Jammer genoeg gooit Corona ook 
dit jaar weer roet in het eten. Tuurlijk weten we dat het virus 
er nog steeds is, maar toch leefde het onder ons niet echt 
meer. We waren met de groep al begonnen met de eerste 
voorbereidingen voor de Prinsopkomst. Daarom kwam dit 
jaar het definitieve besluit hard aan. Wéér een jaar wachten. 
Helaas, even slikken en vol goede moed op naar volgend 
Carnavalsjaar. 
Overigens wordt dit alweer mijn derde jaar als voorzitter 
van De Bökk’n Hörnkes. Ik heb in de afgelopen jaren veel 
geleerd en vind het ontzettend leuk. Wel moet ik zeggen 
dat mijn voorzitterschap niets voorstelt zonder het bestuur. Als 
vereniging werken we samen om alles zo goed mogelijk te 
laten verlopen en daar ben ik trots op!

Normaal gesproken gaan we jaarlijks rond oktober een 
weekendje weg met onze vereniging. Het weekendje weg 
zorgt er altijd voor dat Carnaval binnen de groep weer gaat 
leven. De eerste verdenkingen van wie er dit jaar Prins zal 
worden, beginnen dan ook tijdens het weekendje weg. Toch 
wilden we dit jaar niet het risico lopen dat ons weekend door 
Corona, net als vorig jaar, weer niet door kon gaan. Daarom 
hebben we besloten om het jaarlijkse weekendje weg in te 
ruilen voor een themafeestje bij Morshuis. 

Raad van 44
We zaten in het coronajaar gelukkig niet stil en hebben ook 
dit jaar weer nieuwe leden gevonden die onze jeugdver-
eniging komen versterken. We zijn trots op het feit dat we 
een Raad van Elf zijn met maar liefst 33 steekdragers en 11 
meiden met een sjerp. We kunnen én mogen ons niet eens 

een Raad van Elf noemen want we zijn maar liefst met 44 
leden. Dit is een mooi aantal dat elk jaar zal veranderen. Het 
is mooi om te zien dat het Carnaval binnen de jeugd van 
Albergen zo leeft en dat we elk jaar nieuwe mensen mogen 
verwelkomen. 

Wij als Bokk’n Hörnkes hopen natuurlijk dat Corona niet lang 
meer de regie zal voeren over onze activiteiten. Niet zozeer 
voor ons, maar ook zeker voor de Albergse jeugd hopen 
we dat evenementen snel weer hervat kunnen worden. We 
houden ons voor nu maar vast aan alle mooie herinneringen 
die deze evenementen met zich meebrengen. Voor nu wens 
ik namens de vereniging iedereen het beste toe, een goede 
gezondheid en hopelijk tot snel! 

Vol goede moed
Alaaf! Alaaf! Alaaf!

Mike ter Haar 
Voorzitter J.C.V. De Bokk’n Hörnkes
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Steenkampsweg 12a
7665 RA Albergen
06 5492 7850

info@tspd.nl
www.tspd.nl

TSpD
Technical Solutions plus Design

- 3D pipingdesign / leiding- / installa�e-ontwerp.
- Scannen technische installa�es.
- Scannen monumenten en objecten.
- Laserscannen van gebouwen en staalconstruc�es.
- 3D visualisa�es omgevingsobjecten.
- Conversie laserscan naar BIM en 3D CAD. 
 

www.laserscannen.nl

Bornerbroeksestraat 155 
7601 BG Almelo

hegemanbouwgroep.nl

Boekeloseweg 123
7553 DM  Hengelo

Marconistraat 1
8013 PK  Zwolle

Hegeman Bouwgroep wenst 
‘De Alberger Bökke’

een fantastische carnaval!

Alaaf



ja ja, 
een paard 
in de gang!
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Precies een week voor de 11e van de 11e ga ik langs bij de 

oud-Hoogheden en Hofdame van J.C.V. De Bokk’n Hörn-

kes 2020: Prins Maarten, Sik Sander en Hofdame Pam. 

Aangekomen bij huize Stroot aan de Looweg zit het hele 

gezelschap al aan de keukentafel in het achterste deel van 

de woning. Sander en Pam hebben dit gedeelte flink ver-

bouwd en hebben sinds april hier hun intrek genomen.

Eenmaal aan de koffie komt al snel de Hofauto ter sprake. Een van 

de dingen waar ze ook het meest naar uitkeken. Op het ‘Prins en 

Sik feest’ hadden de kameraden een heel draaiboek in elkaar gezet. 

Vanaf het begin van de straat kwam de knalroze Mercedes aanrij-

den waarna vervolgens het vuurwerk en de muziek, dat perfect op 

elkaar was afgestemd, zorgde voor een spectaculaire onthulling. Op 

de vraag over welke technische snufjes de bolide beschikt schiet 

men om de beurt in de lach. "Nou, een groot kabaal", vat Maarten 

het samen. Pam vult lachend aan: "Het dak zat vol met lampjes 

en sirenes." Dat de ‘zuinige’ Hofauto veelvuldig is gebruikt, wordt 

me al snel duidelijk. "De tank was regelmatig leeg", vertelt Sander, 

"maar er waren weinig lui die dachten ‘ik tank ‘m maar weer eem 

vol". Maarten durft wel te stellen dat de Hofauto het record aantal 

tankbonnetjes in handen heeft: "Wat zoep’n dat ding!"

Lopende agenda

Uiteraard wordt ook nog even gevraagd of punt vijf van de Procla-

matie is waargemaakt: "Ik hop dat mien Prins dit joar nen Hofda-

me krig, anders mot ik mien deel’n en dat doa’k lever nig". Nadat 

het drietal is uitgelachen licht Sander toe: "We hebben ons best ge-

daan, maar ’t is nie gelukt." Aan aandacht had Maarten echter geen 

gebrek. "Ik heb mie wa vermaakt", zegt hij lachend. Het was maar 

goed dat de heren Pam aan hun zijde hadden. Ze was de lopende 

agenda: ze zorgde dat er geen afspraken gemist werden en ze was 

zelfs af en toe de BOB. Heel gaaf vond ze het om hele gebeuren 

van dichtbij mee te maken. "Normaal ga ik af en toe wel naar een 

feestje, dus dit was heel uniek om zo een keer te ervaren."

Karabijnhaak 

De uit eigen hand gemaakte scepter is zo’n onderwerp dat natuur-

lijk ook niet onbesproken kan blijven. Tijdens het fabriceren werd 

deze al bijna ontmaskerd, maar des te zuiniger waren ze erop tijdens 

het Carnaval. Maarten was zo slim om hem middels een karabijn-

haak aan de riem vast te maken. "Oh wacht, bie Bays bin ik ‘m 

kwiet west", schiet Maarten te binnen. In het café bij Bays hadden 

de Schaop’nböll’kes beslag weten te leggen op de scepter. Binnen 

no time wisten ze ook de scepter van de mannen uit Tubbergen te 

bemachtigen. Sander: "Haha ja, wij met hun scepter het podium 

op en zij met de onze." Een paar dagen later werden ze weer netjes 

omgeruild. Zo bleef een barbecue beide partijen bespaard.

Prins Prei 

Rond de jaarwisseling viel het ene feest in het andere. Pam heeft 

gelukkig een boekje bijgehouden met alle data en gebeurtenissen 

van dat jaar. Bij het zien van het woord EBC (Eier-Bak-Commis-

sie) roept Pam meteen: "Prins Prei!" Als nieuwe Prins en Sik moet 

je een avond eieren bakken voor de oud-Prinsen. "Ze kunnen echt 

overal naar vragen: biefstuk, vis, bakleverworst etcetera, je kunt het 

zo gek niet bedenken", vertelt Sander. Uiteraard werd de beoogde 

score niet behaald, maar ze konden het goedmaken door het eten 

van een rauwe prei die nog over was. Maarten heeft die avond 

bijna de hele prei mans gemaakt. Sindsdien is de naam ‘Prins Prei’ 

onlosmakelijk aan hem verbonden.

Stokje overdragen 

De Optocht in Albergen ging helaas niet door vanwege storm 

Dennis, maar daarentegen is wel de Verlichte Optocht gelopen. 

Maarten: "Vanuit het bestuur hebben ze geregeld dat we daar mee 

mochten doen. Dat was wel heel gaaf! Verder maken de unieke 

gelegenheden, die je alleen meemaakt als Prins en Sik, het jaar wel 

extra bijzonder zoals de Sleuteloverdracht." Pam vult nog aan: "Wat 

ik ook heel mooi vond was de afsluiting van het jaar tijdens het 

Bok Verbranden." Sander kan dit beamen en vond het ook super 

dat de hele kameradengroep daarbij aanwezig was. Dit jaar hopen 

ze dat ze eindelijk het stokje over kunnen dragen. Maarten sluit af: 

"En we hopen natuurlijk voor onze opvolgers dat ze een donders 

mooi jaar hebben!" 

Over karabijnhaken,
een zuipende Mercedes 
en Prins Prei MET MAARTEN, SANDER EN PAM 

TERUGBLIKKEN

"Wat zoep’n dat ding!"



www.rouwmaat.nl

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

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

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

+31 (0)630 357825

T 06- 212 260 64

Een roofoverval is een val  

waarbij een rover voorover valt, 

lukt nou zo’n roofoverval, dan 

heeft de rover er veel voorover  

om voorover te vallen.
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Het geplande gesprek met oud-Bokk’n Hörnkes Bart van der Aa 

en Bart Klaassen had wat voeten in de aarde, maar dat mocht de 

gezelligheid niet drukken. Het coronavirus wist ook toe te slaan 

bij Bart van der Aa, waardoor er even wat technische handigheden 

nodig waren voordat de avond doorgang kon vinden. Terwijl wij 

druk bezig waren met het voorbereiden van het – deels digitale – 

gesprek, legt papa Bart Klaassen kleine Douwe terug in zijn box. 

Inmiddels hebben Bart en Bart beiden huisje, boompje en nog net 

geen beestje, maar dat stond er twee jaar geleden nog wel iets an-

ders voor. Hoog tijd om het daar eens over te hebben en te kletsen 

over waar wij als redactie alles van willen weten: hun tijd bij JCV 

De Bokk’n Hörnkes

BOEGBEELDEN
Bart van der Aa en Bart Klaassen, in de volksmond ook wel ‘Bertus 

en Kloas’, zijn geen onbekende namen in Albergen en al helemaal 

niet binnen JCV De Bokk’n Hörnkes. Al heel wat ‘Barten’ passeer-

den hier de revue: Bart Oude Middendorp, Bart van der Meer en 

Bart Ambergen gingen ze al voor. JCV de Bokk’nhornkes bestaat 

al net zolang als dat Bertus en Kloas zich op deze aardbol bevin-

den en al op jonge leeftijd wisten de naamgenoten de vereniging 

te vinden. Met nog maar net zestien lentes jong voegden Bart en 

Bart zich bij de vereniging. Bart Klaassen was nét iets eerder dan 

Bart van der Aa, maar uiteindelijk hebben ze het circa tien jaar met 

elkaar volgehouden. 

ONSCHATBARE WAARDE
“In het begin luisterde je als guppie naar de grote jongens,” vertelt 

Bart Klaassen, “maar al snel word je als jong lid betrokken bij alles 

wat maar bij een jeugdvereniging komt kijken.” Zo hebben beide 

Barten heel wat titels op hun naam staan. Al snel maakten ze deel 

uit van het bestuur en daarna werd het takenlijstje alleen maar lan-

ger. Naast dat ze beiden Prins zijn geweest, vulde Bart van der Aa 

de rol als penningmeester en Bart Klaassen diende flink wat jaren 

als voorzitter.

10 
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VELE ACTIVITEITEN
Naast dat Bart en Bart uiteraard heel wat jaren bijdroegen aan de 

invulling van het jaarlijkse Gala, waren ze ook grondleggers van 

de huis-aan-huis-actie, introduceerden ze het jaarlijkse weekend-

je weg en hebben ze heel wat avondjes geklust aan de nieuwe  

Prinsenwagen(s). Uiteraard mag de introductie en organisatie van 

het jaarlijkse Paaspop niet in deze lijst ontbreken. Een feest waar 

jaarlijks honderden feestgangers uit Albergen en omstreken op af 

komen. In de afgelopen tien jaar is De Bokk’n Hörnkes uitge-

groeid tot een gezonde, maar vooral onmisbare vereniging voor de 

jeugd in Albergen. Bart en Bart zijn mega trots op het feit dat ze 

hierin een steentje hebben bijgedragen. Wat ons betreft een hele 

muur, maar de mannen zelf blijven bescheiden. 

PRINS BART & PRINS BART 
Geen feestje was voor Bart en Bart te gek en er zijn dan ook niet 

veel feestjes waarbij het duo niet aanwezig was. Vanaf de Prins- 

opkomst tot het dweilen, Bart en Bart waren échte doorzetters. Het 

hoogtepunt? Daar zijn ze beiden unaniem over eens: Prins zijn! 

Bart Klaassen (Prins Bart IV) vormde in 2015-2016 het duo met 

Sik Coen Oude Breuil en Bart van der Aa (Prins Bart V) vulde het 

lijstje met Barten aan in 2018-2019 met Sik Jasper Lubbers. “Na 

het zijn van Prins ben je in ieder geval heel wat Facebook-vrienden 

rijker”, grapt Bart Klaassen, “iedereen wil ineens vrienden met je 

zijn.”  Vol trots laten de mannen foto’s zien uit de oude doos. 

STOKJE OVERDRAGEN
Inmiddels hebben beide heren het stokje overgedragen. Het is 

mooi geweest voor nu, maar het pak en de vele medailles krijgen 

een mooie plek in huis. Wat ze aan nieuwe leden willen meegeven? 

“Geniet. Geniet van elk feestje en zeg geen feestjes af, want voor 

dat je het weet ben je 25 jaar oud en zit je tijd er op” aldus Bart 

van der Aa. Bart Klaassen vult aan: “Die katers wennen vanzelf en 

op een gegeven moment ben je getraind. Met voldoende snipper- 

dagen, een goede lever en genoeg aanstekers kom je een heel eind.” 

Het gesprek sluiten we in stijl af met een groen flesje. Misschien 

zien we de mannen ooit nog eens samen op het podium. Of dat 

tijdens de Gala of een Prinsenopkomst zal zijn, moet de toekomst 

uitwijzen. Bart en Bart, bedankt en good goan!  

jaar lang 
Bokk’n 
Hörnkes!10 
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De Sjikke Bökke



Jouw partner voor:
Consultancy, projectmanagement

& procesoptimalisatie.

Gespecialiseerd in AFAS software

0546 - 232 088
info@zeelvis-it.nl  
www.zeelvis-it.nl
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Carnavalsvereniging De Sjikke Bökke: een be-
grip dat niet meer weg te denken is uit het Al-
bergse Carnavalsbeeld. Jaar na jaar wordt er 
gestreden om zo hoog mogelijk te eindigen in 
het klassement van de verschillende Optochten 
in de buurt. De in 2008 opgerichte vereniging 
vierde in 2019 het 11-jarig bestaan. Dit was dé 
gelegenheid om voor het eerst mee toe doen 
met de Verlichte Optocht in Tubbergen, om zo 
het jubileumjaar extra kleur te geven. 

 En kleur dat kwam er.… In samenspraak met de kerngroep 
zouden in eerste instantie alleen de Carnavalspakken, mu-
ziekwagen en attributen worden verlicht om zo laagdrem-
pelig in te stappen in de Verlichte Optocht. Maar de wa-
genbouwers konden natuurlijk ook niet stil zitten. Daarom is 
er last minute met het bestuur besloten om ook de wagen te 
verlichten. Zo gezegd, zo gedaan….

Gedrevenheid 
Vanuit de organisatie van de Verlichte Optocht ontving De 
Sjikke Bökke een startpakket met lampen. Daarnaast moest 
de vereniging zelf ook investeren. Er werden witte lichtslan-
gen en spotjes aangeschaft. De lichtslangen werden op de 
praalwagen gemonteerd om contouren te accentueren en de 
poppen werden uitgelicht met spotjes. Op deze manier was 
de wagen verlicht, maar daar was ook alles mee gezegd; 
ze konden nog lang niet tippen aan de concurrentie. Op-
nieuw moest er een plan bedacht worden. Toen ontstond 
het idee om met behulp van schildersplakband stroken in 
verschillende kleuren te schilderen. Deze stroken konden de 
leden vervolgens om de lichtslang plakken. Een heel karwei, 
als je bedenkt dat er zeshonderd meter bedekt moest wor-
den. Om jou als lezer een idee te geven hoeveel werk dit 

is geweest: er werd wekenlang iedere avond gewerkt om 
de lichtslangen aan de wagens te bevestigen (in de wagen-
bouwloods noemden ze het ‘lampjes knuppen’). Vervolgens 
werd er met man en macht schildersplakband om de lampjes 
geplakt. Het ging zelfs zo ver dat kerngroepleden één week 
voor de Verlichte Optocht vrij namen. Zo zie je maar weer 
dat er veel gedrevenheid zit in een vereniging.   

Alles uit de kast 
Na weken voorbereiding was het dan eindelijk zover: De 
Sjikke Bökke stond klaar voor de Verlichte Optocht, niets kon 
ze meer tegenhouden. Toen het startsein werd gegeven ver-
trok de loopgroep. Helaas was dit maar voor even, want na 
enkele meters knapte de dissel van de wagen. Dit betekende 
dat de hele loopgroep uit de Optocht werd gehaald en dat 
de wagenbouwers met man en macht ervoor moesten zor-
gen dat de dissel weer aan de wagen werd gelast. Dit alles 
moest klaar voordat de laatste praalwagen aan de Optocht 
ging deelnemen. Het was even spannend, maar het is ze 
gelukt: de loopgroep mét wagen mocht zich weer mengen 
in de Optocht. Ze eindigen als elfde in de ranglijst, maar 
dat mocht de pret niet drukken want een ding was zeker: ze 
hadden alles uit de kast gehaald. 

Ontlading 
Door deze Optocht was De Sjikke Bökke weer enkele avon-
turen rijker. Iedereen was het erover eens: aan deze Optocht 
zitten sowieso meer voordelen dan nadelen. Dat betekende 
dat in het jaar 2020 volop geïnvesteerd werd in gekleurde 
lichtslangen. En dit heeft de vereniging geweten, want tij-
dens de tweede deelname aan de Verlichte Optocht sleepten 
ze de vijfde prijs in de wacht. Wat een ontlading! Het feest 
ging door tot diep in de nacht en de volgende ochtend om 
08.00 uur stond iedereen weer fris en fruitig in Tubbergen. 

Carnavalsvereniging
De Sjikke Bökke

U leest, het is niet zomaar iets, deelnemen aan de Verlichte Optocht…
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Leden buiten Albergen kunnen alleen tegen 

inlevering van hun ledenkaart een Bokk’n-

blad afhalen bij het Pakhuis-Albergen.

Dit blad wordt jaarlijks gratis verspreid 

onder alle inwoners van Albergen en tevens 

aangeboden aan al onze adverteerders en 

sponsoren. Mocht u het blad graag willen 

ontvangen dan adviseert de redactie u voor 

1 januari 2023 naar Albergen te verhuizen 

en/of te adverteren of sponsoren. 
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