
Een jubel-editie
Het is gedaan. De redactie is weer maanden op pad geweest, op zoek 

naar nieuws en verhalen. De hoffotograaf heeft zijn prenten gescho-

ten, de vormgever en drukker hebben het allemaal bij elkaar gevoegd. 

Ziedaar: uw programmagids in carnavaleske tijden, uw eigen dorps-

blad met artikelen die u niet mag missen, een glossy van niveau en ei-

genlijk ook een roddelblad om van te smullen. Het Bokk’nblad heeft, 

niet alleen in Albergen zelf, maar ook ver daarbuiten, ja, zelfs tot 

beneden de grote rivieren, een naam hoog te houden. Kwaliteit, jour-

nalistiek niveau, perfecte fotografie en lay-out en niet te vergeten dat 

vleugje humor en zelfspot, dat ook zo bij carnaval hoort.

Tot in elke zin ervaart u hopelijk het plezier dat de redactie heeft 

beleefd bij het schrijven. Extra plezier omdat de Alberger Bökke dit 

jaar een fantastisch jubileum vieren: het 44 jarige bestaan. Een jaartal 

dat de redactie heeft geïnspireerd om verbindingen te zoeken met het 

getal 44. Bijvoorbeeld omdat het getal 44 in een kenteken verborgen 

zit. Of omdat het twee keer een tweeling van vier jaar is. Ver gezocht? 

Ja natuurlijk, maar kom op: het gaat hier om carnaval en juist dan is er 

geen tijd om zaken serieus te nemen.

Een magazine, gewijd aan het jubileumjaar. Een jubel-editie dus. 

Zoals ook in voorgaande jaren nadrukkelijk opgemerkt, is de redactie 

nu in een zwart gat gevallen. Van de vijfde versnelling binnen enkele 

seconden naar nul: dat kraakt een mens zowel mentaal als fysiek. Ge-

lukkig hebben de ‘skrievers’ nog even voordat het festijn der zotten, 

het samengaan van bok en schaap, het bacchanaal van bier, humor en 

gebakken eieren onder leiding van Prins Jeroen zijn aanvang neemt. 

Want reken erop: dan is die redactie er weer.  Nieuwsgierig, spiedend, 

al weer op zoek naar artikelen voor volgend jaar. 

Zo gaat dat met onze redactie, altijd erbij, aanwezig en scherp.

Diezelfde redactie die de regerende vorst veel vorstverlet toewenst 

tijdens het carnaval. Die hoopt dat het een onvergetelijk jubileumfeest 

wordt voor alle Albergenaren. Een feest om van te houden!

Alaaf, alaaf, alaaf,

De redactie van uw carnavalskoerier: het Bokk’nblad!

BB 1





Hallo mede-Carnavalisten,

In dit jubileumjaar van onze vereniging neem ik de voorzittersha-
mer over van Gérard Wagemans.
De laatste jaarvergadering ben ik gekozen tot opvolger van Gérard. 
Ik wil Gérard ontzettend bedanken voor zijn tomeloze inzet als 
voorzitter. Zijn fanatisme kwam geweldig naar voren toen hij in zijn 
laatste vergadering als voorzitter zijn voorzittershamer aan diggelen 
sloeg. Anita, bedankt voor het zeer regelmatig afstaan van Gérard 
aan de vereniging.

Nu sta ik dus met een nieuwe hamer in de handen, nadat ik geluk-
kig al wel een tijdje meegelopen heb met het bestuur. Daarom weet 
ik dat ik het niet alleen hoef te doen en dat er een stel enthousiaste 
en kundige mensen klaarstaan om het samen te doen, in leuke, Car-
navaleske tijden, maar ook in tijden van afscheid en verdriet. Niet 
alleen afscheid van de vertrouwde voorzitter, maar ook afscheid van 
Theo Velthof, Alberger Bok in hart en nieren, Carnavalist pur sang, 
een man op wie je altijd een beroep kon doen. Theo was ook dit 
seizoen nog actief, bijvoorbeeld in de jubileumcommissie i.v.m. het 
44-jarig jubileum van onze vereniging.  Verderop in dit blad staat 
een In Memoriam over Theo, waar ik graag naar wil verwijzen. Ik 
wens José en verdere familie heel veel sterkte om dit grote verlies 
te verwerken.

Andere tijden
Soms veranderen dingen. Twee jaar geleden werd de optocht aan-
gepast, en nu denken we, als bestuur en galacommissie, er goed aan 
te doen de opzet met betrekking tot het Gala iets aan te passen. Ui-
teraard met maar één doel: geweldige Gala’s. Hoe belangrijk goede 
communicatie is, bleek wel tijdens de jaarvergadering over dit on-
derwerp. Als bestuur zullen we uiteraard streven naar een zo goed 
mogelijke communicatie.

Nieuw dit jaar is ook het feest na de optocht. De supergrote tent 
komt dit jaar op de parkeerplaats bij De Tukkers te staan, waardoor 
er nu in/bij de hal naast Morshuis een feest komt voor Albergena-
ren en voor deelnemers aan en toeschouwers bij de optocht. U heeft 
hier inmiddels vast al het nodige over gehoord en gelezen. Ook de 
prijsuitreiking na de optocht zal hier plaatsvinden. Kom allemaal, 
dan maken we er een geweldig feest van.
Nog meer veranderingen: Prins Eric en zijn Sik Rob en hun Hofda-
mes Riëtta en Hilda zijn afgetreden. Volgens mij hadden ze nog wel 
even door gewild, maar de Raad van Elf liet hen geen keus. Bedankt 
voor een prachtig Carnavalsjaar.

44 jaar.
Onze vereniging bestaat dit jaar maar liefst 44 jaar. Dit betekent  
extra feesten, of extra gezellige feesten. In al dat feestgedruis gaan 
Prins Jeroen I en zijn Sik Robin voorop, daarbij geholpen door hun 
beider charmante Hofdames Linda en Maureen. Alle vier van harte 
proficiat.

33 jaar.
Ook feest dit jaar voor de Prinsengarde, deze bestaat 33 jaar. Dit zal 
zeker niet ongemerkt voorbij gaan en ik wens de oud-Prinsen alvast 
heel veel plezier.

22 jaar.
Laten we ook het jubileumjaar van de Bokk’n Hörnkes niet verge-
ten. Prins Bart 3 is de nieuwe hoogheid van de jeugd en hij wordt 
bijgestaan door Sik Christiaan en Hofdames Carine en Angelien, 
beiden ook zeer charmant. Ook hier zullen de nodige feesten ge-
vierd gaan worden.

Met de vele enthousiaste, gedreven mensen die in onze vereniging 
rondlopen en allemaal op hun eigen manier druk bezig zijn voor 
deze club, zal het ook in roerige tijden van verandering dit jaar en 
de komende jaren zeker weer lukken om er een geweldig Carnaval 
van te maken. Niet alleen voor de Albergenaren, maar ook voor de 
wijde omgeving! Ik verheug me reeds op de prachtige Gala’s en de 
schitterende optocht.

Vanaf deze plek wens ik iedereen een geweldig Carnavalsseizoen 
toe, en Prinsen, Sikken en Hofdames: heel veel plezier en succes.

Alaaf, alaaf, alaaf!

Van de voorzitter: 
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Carnaval 2014
Het is mij een eer om het voorwoord te schrijven 
voor de 44e editie van het Bokk’nblad.
De Prinsen en hun Sikken zijn weer gekozen. De 
Hofdames zijn volop bezig om hun garderobe uit te 
breiden om straks mooi voor de dag te komen. De 
schrijvers zijn bezig met hun buuts, de dansmariekes 
oefenen op hun pasjes, decorbouwers zijn al aan 
het schilderen en grote groepen zijn aan het bouwen 
aan de wagens voor de optocht. Ik denk dat er maar 
weinig feesten zijn waar gedurende zo’n lange tijd, 
zoveel mensen bij betrokken zijn. En dat elk jaar 
weer. Het is een hele klus om origineel te blijven, 
niet te platvloers te zijn en de nodige kwaliteit uit te 
stralen. Toch slagen de Bökke er altijd weer in om er 
een geweldig feest van te maken. Ook dit jaar maak 
ik me daar helemaal niet druk om. Elk jaar vinden er 
verbeteringen plaats. Of het nu gaat om de buuts 
zelf, het toneel of de manier waarop de optocht is 
georganiseerd: het wordt telkens beter. Misschien 
is de grens daarin wel bijna bereikt. Ik wens u veel 
succes toe bij de voorbereidingen en de uitvoering 
en hoop u daar zeker een keer tegen te komen.

Een driewerf 

Alaaf!! 
Mervyn Stegers

Burgemeester gemeente Tubbergen



400 jaar
karakter

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

een broeierige zomerse dag niet in. Rond 1890 
ging men bij Grolsch dit probleem te lijf. Bij 
strenge winters zaagde men onder leiding van 
de meesterbrouwers zelf, het ijs uit de grachten 
rond Groenlo. Grote blokken ijs werden, samen 
met onze kratten Grolsch, opgeslagen in flinke 
ijskelders. Het ijszagen was een karwei voor 
geharde mannen en was verre van ongevaarlijk. 
Ja, dat waren nog eens stoere tijden...
Grolsch wordt al sinds 1615 gebrouwen en 
eigenlijk is er de afgelopen 400 jaar niet zoveel 
veranderd. We hebben nog steeds die karakter-
volle smaak die Grolsch zo Grolsch maakt. 
En natuurlijk onze fiere beugelfles. Ja, Grolsch 
wordt nog altijd gebrouwen met dezelfde 
beleving,  inzet en volharding als 400 jaar geleden.
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Proclamatie
PRINS JEROEN EN SIK ROBIN 2013-2014

Op  negen november  van ’t joar twee doezend en derteen  is 
het mie, Prins Jeroen, bie de gratie van het bestuur van de 
Alberger Bökke  en Sik met zien’n doar’n Road van 11, köss’n 
tot’n  veer’n veertigsen Preens van de Alberger Bökke.

Ik, prins Jeroen, de 1 ste van de Alberger Bokke, 
37 joar geleed’n geboor’n ant Fietspad sun van Tuut’n Jan en 
Truus. Trouwt met Linda ne dochter van Johan en Riny van 
Geitenbeek. Trotse vader van Lisz en Teun

Verbroederd met sien Sik bie Bouwbedrief  B&K
Man van ‘t 1ste uur Bie de Bok’n hörnkes
Schatbewaarder van ‘t kanaal Almelo-Nordhorn
Liefhebber van mooi voetbal en oale trekkers
Hobbyboer met de beste heui baal’n op’n balk’n 
Buut’n reedner in hart en nieren

Met mien Sik Robin , 
39 jaor geleed’n ok geboor’n ant Fietspad sun van Johan en Jos 
Keemers
Trouwt met Maureen ne dochter van Jan en Gerda van Wigger
Trotse vader van Jesse en Madde

Van jongs of  an al onafscheidelijk met’n Prins
Etherpiraat in ruste
Liefhebber van crossmotoren 
Snelheidsduivel bie de autocross
Beschermheer van de dansmarietjes
En Supporter van Fc Twente

Koont oe hier met’n 3 werf  alaaf

Ten eerste:
Dat het nen biezundere eer is um as 44 ste prins 
de Alberger Bökke te mögg’n aanvoer’n tijdens het jubili-
eumsjoar.
Heel völ dingen bint overbodig , mer veur een geslaagd  
jubileumjoar 
Hebt wie jullie allemoal neudig

Ten tweede:
Dat de Road van 11 oons overal half  in mag stoan,
Want met disse stoompe keerls wilt wie met Carvanval 
veurop goan
 
Ten derde:
Dat de jeugd op nen goede toekomst kan vertrouw’n,
Zorg gemeente Tubbig dat ok met de crisis  disse leu in 
Albèèrg kunt bouw’n

Ten vierde:
Dat hier 2 jonge Bök stoat , good int hoar en prachtig um 
te zeen 
Mer met carnaval kiek oet!! aans nemt wij oe op de hörn. 

Ten vijfde:
Dat veur het WK virus zal too slaon 
Wie nog eerst oalerwets oet oons dak zult goan

Ten zesde:
Daj deur de baank genöm’n better kunt leaven van de 
baank as veur de baank
Maar t lekkerste is toch lig’n op de baank.

Ten zevende:
Loat de tiet sien weark doon, leaven geet zoals het geet,
Mer zorg daj der bie bint dan wet ie dat ‘t besteet

Ten achtste:
Of  het noe de B is of  de K het is oons um ‘t eaven
Wie goad met carnaval fluitend deur’ t leaven

Ten negende:
Dat Tubbig en Dinkelland het geweldig met meka kunt 
veend’n
En wat de toekomst tussen die bei zult breng’n zum wa 
zeen
Mer 1 ding steet vast mog der een nieuw gemeentehoes 
kom’n
Wet wij nog wa nen heel’n goei’n annemmer oet Albèèrg

Ten tiende:
Van oons nog efkes nen wieze road veur as ie noar hoes 
hen goat 
Loat noar nen avond van bier en plezéér,
’n taxi of  oene eigen fiets oen laatsen partner ween.

Ten elfde:
Oons goede doel van dit joar is Stichting MFA 
De Nieuwbouw van het Multifunctionele gebouw Alber-
gen
Hierveur probeert wij ok oons steentje bij te dragen en 
zovöl mögelijk geld in te zamelen.
Onder het motto; 
Met de Prins en Sik in het campagneteam 
Goat wij veur disse geweldige kinderdream

Dit alles is opmaakt in oons regeringjoar 2013-2014 en dit 
wilt wij afsloet’n 
Met oonsen liefsprök:

Alman lut wa mangs 

nen steek val’n 

Wie doot hem op.





Prins Jeroen 
& Sik Robin

hofdames 
Linda en Maureen

Prins Jeroen 
& Sik Robin

hofdames 
Linda en Maureen

‘De proclamatie lag al 
zeven jaar in de kast…’

Prins Jeroen 
& Sik Robin

hofdames 
Linda en Maureen



Samen gevoetbald, de ether lichtelijk verstoord met de geheime 
zender Twilight, carnaval ‘ohne ende’ gevierd, FC Twente-liefheb-
bers, off the road-rijders, Boet’n Aodem met trompet en ‘schoever’, 
een voorliefde voor oude trekkers en bovendien samen een bedrijf. 
Allemachtig, en dat allemaal terwijl ze nog niet eens de veertig zijn 
gepasseerd. Tel daarbij twee charmante echtgenotes, samen een 
kwartet aan kinderen en dan ook nog eens de jubileum-editie van 
het Alberger carnaval moeten aanvoeren. Een normaal mens zou al 
moe worden bij de gedachte alleen. Maar bij Jeroen Bekke en Robin 
Keemers glimmen de oogjes en spat de energie er vanaf. Ze hebben 
er zin!
Het is goed toeven, daar aan de keukentafel van Huize Bekke, niet 
ver van het kanaal. Oale groond voor de nieuwe Prins Jeroen de Eer-
ste en zijn Sik Robin. Ze groeiden er op, deelden wel en wee, wellicht 
ook vriendinnen, en maakten er een prachtige jeugd door. Robin, 
twee jaar ouder dan de 37-jarige Prins, heeft zich altijd de oudere 
broer gevoeld: “Ik heb hem geboren zien worden. En aangezien hij 
het enige kind was, hebben wij hem maar opgenomen. ’t Is altijd 
mijn jongste broertje, zeg ik maar.”
Of dat ‘geboren zien worden’ letterlijk moet worden genomen is 
maar de vraag. De bevalling van de huidige hoogheid is namelijk ta-
melijk voortijdig verlopen. Jeroen: “Twee maand te vroeg. Maar tja, ik 
wol d’r oet. ’t Was mi’j niks doarbinn’n vol te klam.”
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‘Geen kaant oet…’
En zo werd daar, net buiten Albergen, de kiem gelegd voor een 
verbond voor het leven. De jochies waren ook aan elkaar gewaagd, 
waarbij Robin niet nalaat te melden dat hij Jeroen altijd op het rech-
te pad heeft gehouden: “We waren buren, je woont buitenaf. We 
konden geen kaant oet. Jeroen was enig kind, we moesten hem wel 
een beetje opvangen, anders was het niet goed gegaan.”
Jeroen beaamt het zelf ook: “Robin was mijn grote broer. We gingen 
samen naar dansles. We hadden de geheime zender Twilight en we 
gingen voetballen en natuurlijk carnaval vieren. Dat zat er al jong 
in.”
Voor de historici onder u: De ommelanden waar Jeroen en Robin hun 
streken uithaalden, beschikte destijds over een eigen carnavalsver-
eniging met de eigenzinnige naam ’t Fietspad. Het was de leer-
school voor de huidige hoogheden van de Alberger Bökke, die gedu-
rende de jaren toch steeds meer richting het grotere werk werden 
aangetrokken. De ambities waren er ook toen al, want dit is niet 
de eerste keer dat Jeroen als Prins en Robin als Sik de carnavalspo-
dia beklimmen. Eerder al had Robin een vergelijkbare functie onder 
Prins Bennie “van de Pannenloods”. En Jeroen deed zijn eerste er-
varing als prins op bij het voorportaal van het volwassenencarnaval, 
de Bokk’n Hörnkes. Hetgeen vervolgens ook weer de opmaat was 
voor een ander carnavaleske activiteit: Zijn jaarlijkse en legendari-
sche optreden met de Buut van de Tuut. 

Mooi weer
Tussen alle bedrijven door hebben de heren ook nog hun eigen be-
drijf opgericht: Het bouwbedrijf B&K. Nu is het algemeen bekend 
dat je met familie en vrienden geen zaken moet doen, maar uit-
zonderingen bevestigen altijd de regel. Want met tien man is B&K 
inmiddels een gewaardeerde bouwer in de regio. Onze Prins Jeroen 
is daarbij verantwoordelijk voor de calculatie en werkvoorbereiding. 
Hij vertoont zich zelden op de bouw: “Alleen bij mooi weer haha. Ik 
wil ze niet voor de voeten lopen.” Robin heeft daar trouwens geen 
probleem mee: “Ik kan het ook veel beter.”
Waar Jeroen weer beter in is, is verkopen. “Met de klant aan tafel 
voor een opdracht. Dat moet je vol passie en overgave doen,  want 
de concurrentie is natuurlijk groot. Maar we hebben geen klagen, 
alhoewel je wel scherp moet blijven.”
Met hun bedrijf begonnen ze vijftien jaar geleden. Op vakantie werd 
het idee geboren en twee maand later was een duivenhok bij de 
ouderlijke woning van Robin al omgebouwd tot kantoor. Niet ge-
hinderd door al te veel zakelijk instinct ging het bedrijf uit de start-
blokken, hetgeen ook meteen de eerste zeperd van 3.000 euro op-
leverde: “Daarmee zijn we de boot ingegaan. Zo leer je het wel.”
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Wat ze ook geleerd hebben, is een relatie onderhouden. Want beide hoogheden zijn inmid-
dels gelukkig getrouwd en gezegend met de aanwezigheid van ieder twee blagen. De ont-
moetingen met de Hofdames, respectievelijk Linda van Jeroen en Maureen van Robin, heeft 
in beide gevallen nog wel wat voeten in de aarde gehad. Zo kan Robin een lang verhaal hou-
den over de wijze waarop Maureen Wigger, Oldenzaalse van geboorte, op de koffie kwam op 
het kantoor van B&K, omdat daar een vriendin van Maureen werkte. En Linda kwam ook al 
min of meer door toeval vanuit Almelo in Albergen terecht, omdat ze paard reed bij Bekke 
Senior, die de komst van de blondine aankondigde met de woorden: “Noe heb ik mi’j toch 
wat in hoes haald.” Enfin, het is allemaal goed gekomen en bekroond met de genoemde kin-
deren: Lisz van drie en Teun van bijna twee van Jeroen en Linda en Jesse van acht en Madde 
van zes jaar van Robin en Maureen.



‘Bi’j d’r kloar veur?’
Uiteindelijk kabbelt het leven van dertigers doorgaans door en dat 
is ook in Albergen vaak het geval. Totdat Huub Brand, gerespec-
teerd lid van de Bende van Vier, zich op een mooie zomerse dag 
met een smoes bij het hoofdkantoor van het Albergse bouwcon-
cern meldt. Inmiddels is wel bekend wat voor boodschap hij brengt 
en ook in dit geval hield hij het kort voor Jeroen: “Bi’j d’r kloar veur?” 
Nou mag dat wel als een understatement worden gezien, vindt 
Robin: “Of hij er klaar voor was? Hij had de proclamatie en de lijf-
spreuk al zeven jaar in de kast liggen!” 
Ook voor Linda en Maureen was het, achteraf gezien, geen  
verrassing. En toen Jeroen Robin vroeg ‘of hij een steek wilde op-
zetten’ was het feitelijk wel geregeld: “At dat mot, dan mot dat”, 
had Robin gezegd, eraan toevoegend: “Ik heb altijd gezegd: Ie flikt 
mi’j niet daj Prins wordt en ik geen Sik wordt.”
Voor de aankomende Hofdames was het natuurlijk nog even on-
duidelijk hoe het met de kinderen zou moeten gaan,  maar voor 
Linda, als pedagogisch medewerkster bij de Kinderopvang in Borne 
moet dat geen punt zijn. En ook Maureen, recruiter bij Viro Engi-
neering, zal zeker wel een oppas weten te recruiten.

De volgende fase is dan uiteraard het selecteren van passende kle-
dij waarvoor het gezelschap met twee halve liters bier op zak de 
reis richting Stadtlohn maakte. Om zich aldaar in één van de meest 
opvallende tenues te laten hijsen van de laatste jaren. Dankzij de 
zilverkleurige combi en extravagante steek worden Prins en Sik in 
de wandelgangen al de Geer en Goor van het Carnaval genoemd, 
maar zelf maakt het paar hier weinig bezwaar tegen. En boven-
dien: Als het maar warm zit, want Jeroen hoopt stilletjes dat het 
vriest dat het knapt tijdens de carnaval. “Normaal heb ik een hekel 
aan vorst, maar dit keer een paar dagen niet.”
Linda en Maureen hebben voor het uitzoeken van de haute couture 
een paar aangename uitstapjes gemaakt. Maar het resultaat is er 
dan ook naar: Ze schitteren in al hun schoonheid en charme op het 
podium.

Dat viel ook op bij de opkomst, hoewel Maureen het eerste deel 
daarvan verstek moest laten gaan. Overmand door emoties, maar 
vooral door de zware zeegang tijdens de overtocht van de Brand-
residence naar de residentie, werd het haar even te benauwd. 
Vandaar dat zij ontbrak tijdens de eerste minuten na de opkomst. 
Overigens, eerder op de avond, was er nog ander malheur, doordat 
een van de intimi zijn auto boven op een zwerfkei hij Huize Brand 
parkeerde. Maar ook dit kon de pret niet drukken, evenals het feit 
dat de dagproductie van 131 leghoenders die nacht nog in de pan 
verdween. 



Plezier 
Hoe nu verder? Zoals gezegd, de beide bouwondernemers hopen 
op een paar dagen felle vorst, maar ook op een mooi carnaval. Prins 
Jeroen: “En met veel saamhorigheid. Ik hoor wel eens kritiek op de 
jeugd. Maar ik ben het daar totaal niet mee eens: Er lopen fantas-
tische jongens en meiden tussen waar het carnaval nog veel plezier 
aan kan beleven. Wij zijn zelf ook wat jonger, willen het enthousi-
asme overbrengen en, hoewel dat wat hoogdravend klinkt, ook de 
generatiekloof een beetje overbruggen. Natuurlijk wil de jongere 
generatie dingen veranderen. Dat is van alle tijden. Weet je: Wij 
willen gewoon met een gulle lach de vereniging op de kaart zet-
ten. Het is geen bedrijf, het is een feest.” Zijn Sik Robin is het daar 
volkomen mee eens: “Wat Jeroen zegt: Een beetje vernieuwing kan 
nooit kwaad.” 

Voorlopig is het even gebeurd met de hobby’s van het duo. Met de 
crossmotor op pad had Prins Jeroen trouwens toch al opgegeven. 
En maar goed ook, want toen hij onlangs de PK’s van zo’n twee-
wieler weer eens opendraaide, lag hij nauwelijks twintig meter ver-
der weer met de snufferd in het mulle zand . FC Twente, weekeind-
jes skiën met z’n tweeën, rijden met de gerestaureerde trekkers; 
voorlopig is de focus om de bokken op een goede manier door het 
komende carnaval te leiden. Het zal goed gaan, want de vooruit-
zichten, zo zien we in de pretoogjes van Prins Jeroen, zijn goed.



Een gemeenschap moet een toonbeeld van saamhorigheid 

zijn. En eerlijk gezegd, zo vindt de huidige Hoogheid van de 

Alberger Bökke, kan dat best een beetje beter. Vandaar dat 

gekozen is voor een uitdagend project: De bouw van een nieuw 

multifunctioneel gebouw in Albergen (stichting MFA). 

De nieuwbouw gaat van start, maar er is nog een begrotingstekort 

om het volledig te realiseren.

“En daarin wil ik verandering brengen”, zegt Prins Jeroen 

daadkrachtig: “We moeten in Albergen toch in staat zijn dat 

gebouw te realiseren. Als ik zie hoe dat in Geesteren gaat, 

dan kunnen we daar nog wat van leren. Ja, het is ook een 

vorm van saamhorigheid. Daarom heb ik als goede doel het 

multifunctionele gebouw gekozen. Om een aanzet te geven tot 

samenwerking, meer gemeenschapszin en om nu eindelijk dat 

gebouw eens te realiseren!”

Wilt u dit goede doel van de Prins en zijn hofhouding 

ondersteunen? Dat kan, er zijn prachtige vogelhuisjes te koop 

waarmee u financiële steun biedt. En…u bezorgt de vogels een 

goed onderdak in de koude winter. Want zoals Prins Jeroen al 

zei:  “Ik hop dat ’t vrös dat ’t knapt dit joar…”

Voorverkoop 
vogelhuisjes

1 februari 2014
Coop Albergen

8 februari 2014
bij B&K

in de hal vanaf 
13.15 uur knutselmiddag

met kunstenaar
Chris Veldhof

Ook te koop 
tijdens het Gala

13-14-15-16 
februari

Prijsuitreiking
mooiste vogelhuis

tijdens 
kindercarnaval.



Special Art-schilder Niels 

...bruist van 
ideeën en 
creativiteit



We zijn alweer toe aan de vijfde kunstveiling! Een 
lustrum en dus hebben wij dit jaar dan ook een 
speciale kunstenaar. Iemand die dagelijks aan zijn 
schilderijen werkt en bruist van energie. We heb-
ben het over Special Art artiest Niels Krikke, ge-
boren in 1984 te Almelo en vanaf zijn zestiende 
woonachtig in ons prachtige Albergen.
Niels heeft de progressieve spierziekte MD. Na 
zijn schoolperiode is hij begonnen in de houtbe-
werking, maar daar vond hij zijn draai niet en kon 
hij zijn creativiteit niet kwijt. Via een jeugdcoach 
kwam hij bij het Zorgatelier in Tubbergen. Hier 
krijgen mensen met een beperking de juiste be-
geleiding en ondersteuning om goed te functio-
neren. Nadat we een afspraak met Niels en zijn 
begeleiding hadden gemaakt, werden we warm 
ontvangen in het atelier dat vol staat met prach-
tige kunst. Niels werkt drie dagen in het atelier 
en soms heeft hij zoveel energie dat hij nog extra 
uren schildert, hij is hier echt op zijn plek. Tij-
dens het gesprek is het niet vaak stil. Als Niels net 
zoveel en net zo snel schildert als hij praat, dan 
komt het wel goed.

In zijn hoofd bruisen de ideeën als vanzelf om-
hoog. Niels is een gevoelsmens en als hij iets 
hoort of meemaakt dan wil hij daar een schilderij 
van maken. In zijn schilderijen zie je de emotie 
ook terug. Zijn inspiratie haalt hij uit de muziek, 
de natuur of uit de actualiteit. Hij is een veelzij-
dig artiest en beheerst vele technieken, maar het 
schilderen met olieverf geeft hem de meeste uitda-
ging. Momenteel is hij veel bezig met acrylverf. En 
niet de gewone goedkope, nee, Niels schildert het 
liefst met de duurste verf en op de beste doeken. 
Dat werkt fijn en geeft het mooiste resultaat. 
Een nieuw schilderij zet hij eerst dun en met pot-
lood op. Daarna werkt hij in prachtige vlakken 
waardoor er ruimte, diepte en schaduw ontstaat. 
Hij is een natuurtalent die zich verder ontwikkelt 
door lessen en workshops. Maar vooral het vele 
schilderen maakt hem nu al tot een gewaardeerd 
schilder. Diverse exposities bewijzen zijn kwalitei-
ten. Hij heeft geëxposeerd bij Kunst kijken bij een 
ander, Glasrijk Tubbergen en uiteraard bij de ten-
toonstellingen in zijn eigen atelier. 

Zwakke plek…
Niels heeft, naast het schilderen nog meer hob-
by’s. Uitgaan, gamen en muziek waarbij hij zelf 
rapt, vullen de overige dagen van de week. Hij is 
echt veelzijdig en staat met beide benen in de hui-
dige maatschappij. Zoals een echte kunstenaar is 
ook Niels bescheiden en niet snel tevreden over 
zijn eigen werk. De afwerking van een kunstwerk 
blijkt zijn zwakste plek. Maar wanneer is iets af? 
De kunstenaar zal zeggen het kan altijd beter, 
elke keer als hij naar een schilderij kijkt wil hij 
wijzigingen aanbrengen. Maar zoals we al eerder 
zeiden, heeft Niels zoveel ideeën dat hij bijna al-

tijd aan meerdere schilderijen tegelijkertijd werkt. 
Daardoor blijven schilderijen die bijna af zijn soms 
liggen. Maar dan is er de begeleiding van het Zorg-
atelier om hem te motiveren het kunstwerk af 
te ronden. Uitgeleerd is hij nog lang niet. Hij wil 
graag leren om te aquarelleren en is enthousiast 
over het glazuren van aardewerk. Maar de tijd ont-
breekt om alles op te pakken. Soms wil zijn hoofd 
meer dan zijn handen aankunnen. Ach wie heeft 
daar geen last van. De grote wens van Niels is 
om op de basisschool te helpen met de teken- en 
handenarbeid lessen. Workshops geven aan jonge 
kinderen en het mooie vak schilderen doorgeven. 

Het kunstwerk dat Niels voor de veiling 
aanbiedt is een fantastisch portret van een 
clown. Het prachtige kleurgebruik en de 
fijne techniek en de dynamiek maken ook dit 
schilderij weer tot een echt kunstwerk.

Kunst voor het goede doel
Special Art-schilder Niels 



- 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
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Actie voor MFA
Multi Functionele Accommodatie
groots in een klein dorp.

Niets is toeval in het leven en zeker niet in Bokk’nlaand waar ons, ons 
ècht nog kent en ‘noaberplicht’ en ‘iets doen voor het dorp’ net zo van-
zelfsprekend zijn als de derde helft van een wedstrijd. Voor het geval u 
wèl in toeval gelooft, een waarschuwing vooraf: dit stukje kan uw geloof 
doen wankelen. Voor wie er niet in gelooft: lees en verwonder u! 
Toeval bestaat niet

Het kan geen toeval zijn dat juist in het jaar dat de Bökke het 4x11 jarig 
bestaan vieren, de Multifunctionele Accommodatie in Albergen een feit 
gaat worden!  En dat na elf (!!) jaar voorbereiding, brainstormen en verga-
deren. Herinnert u zich het 33-jarig jubileum van de Alberger Bökke nog? 
Prins Arthur en zijn Sik Edward zwaaiden de scepter over het Bokk’n- 
laand. ‘Jee, zo lang geleden??’ Ja, zo lang geleden en toen al werd er 
in een koud, tochtig en vochtig scoutinggebouw nagedacht over een 
nieuw onderkomen. De term multicultureel had amper de Dikke van Dale 
gehaald, maar in dat gebouw werd al nagedacht over veel meer dan 
multiculti. 

Er was eens….
Vanaf het prille begin is het de intentie geweest om het gebouw plaats 
te laten bieden aan meerdere verenigingen. Net zo gastvrij als het dorp 
zelf! Het kleine comité van weleer is zelf ook gastvrij geweest en uitge-
groeid tot een leger van vrijwilligers. Hoeveel vrijwilligers denkt u? Tien, 
twintig, dertig misschien? Het zijn er inmiddels VIERENVEERTIG! Dat is 
toch geen toeval? Dat is de magie van Bokk’nlaand! Wat jaren  geleden 
haast als een sprookje begon:  ‘Er was eens een clubje dat droomde van 
een nieuw gebouw…’. En nu, nu wordt een sprookje werkelijkheid! Door 
een Club van 44 dolenthousiaste Albergenaren die zich keihard inzetten 
om straks niet alleen op de Bökke te kunnen proosten, maar ook met 
genoegen een pannenbiertje bij het behalen van het hoogste punt van de 
MFA kunnen drinken. Of misschien drinken ze er wel elf.

Club van 44
Dat je zo’n gebouw ook met een leger vrijwilligers niet zo maar neerzet 
is duidelijk. De Club van 44 zet zich dan ook keihard in om geld in te za-
melen. Door subsidies en fondsenwerving is al een hele flinke duit opge-
haald. In de begroting is ook een post gereserveerd voor de gulle gevers 
in het dorp. Welk bedrag? Het laat zich haast raden: met € 44.000,-- uit 
het dorp is de begroting sluitend! 
U heeft in het Bokk’nblad al kunnen lezen dat Prins Jeroen en Sik Robin 
de MFA tot hun goede doel hebben verkozen. Daar is de commissie MFA 
natuurlijk hartstikke blij mee! 

Op z’n Albergs
Met het goede doel van Prins Jeroen en Sik Robin wordt een actieperiode 
voor de MFA ingeluid. De commissie twijfelt niet aan het succes dat het 
goede doel gaat brengen. Daarnaast heeft ze zelf ook de nodige activi-
teiten bedacht. Wees gerust, er wordt niet van u gevraagd dat u 44 keer 
uw knip trekt. In mei zal er huis-aan-huis nadere informatie verspreid 
worden. Het Bokk’nblad kan nu al onthullen dat één en ander op z’n 
Albergs, dus met als gegarandeerd ingrediënt ‘gezellig’,  georganiseerd 
wordt. Er wordt zeker niet alleen gevraagd, u krijgt ook wat! 

Multi party!
Omdat u natuurlijk niets wilt missen, alvast een datum om te noteren. 
Pak uw agenda en blader naar week 44. Blader vervolgens drie weken 
terug….dit is geen toevalligheidje, maar vindt écht in week 41 plaats:  in 
het weekend van 11 en 12 oktober 2014 wordt een grandioos weekend 
georganiseerd. In dit weekend wordt niet alleen de actieperiode afge-
sloten, maar wordt zeker ook gezamenlijk gefeest. Alvast een klein tipje 
van de sluier: in het weekend zijn onder meer een reünie gepland en een 
grootse benefietavond. De exacte invulling blijft nog even een verrassing 
maar dat dát een multi happening voor en met elkaar wordt, dat is zeker!  



De toppers 
van het Wollegras



De toppers van het Wollegras
Zaterdagavond 9 november, een uurtje 
na het aftreden van Prins Eric, lijkt 
mij een goed moment voor een eerste 
evaluatie, als basis voor dit verhaal. De 
gewezen Hoogheid is snel gevonden, 
op een armlengte van het schap. De 
ietwat wazige blik, waarmee hij mij 
begroet, maakt duidelijk dat dit niet 
het juiste moment is voor een diepte-
interview. De acht whisky’s, die hij zonet 
nog stoer achteroversloeg beïnvloeden 
niet alleen zijn stemming, maar ook 
zijn spraakvermogen. Plezier heeft Eric 
overduidelijk, maar echt verstaanbaar is 
hij niet meer.  

De Zevendronk
Hoe kan het ook anders met een Prins, 
die op de vorige editie van het Bokk’nblad 
als een geest uit een whiskyfles kwam. 
Samen met zijn Sik Rob heft hij het 
glas. Ietwat zuinig kijkend, alsof hij 
zich wat zorgen maakt over de tijd die 
nog komen gaat. Een jaar later is de 
geest bijna letterlijk terug in de fles. De 
weifelende blik heeft plaatsgemaakt voor 
een brede grijns. Het is volbracht. Meer 
dan dat, het is op een vlekkeloze wijze 
volbracht! Als dank voor een geweldige 
regeerperiode heeft de Raad van Elf een 
quiz voor de scheidende Prins en Sik 
gemaakt, in de trant van de Zevendronk 
van Jovink en de Voederbietels. Zeven 
vragen moet het tweetal beantwoorden 
en elke fout wordt ‘bestraft’ met een 
glas whisky. Beide heren blijken meester 
in het geven van foute antwoorden en 
slaan, moedig als Schotse Hooglanders, 
de glazen achterover. Een per ongeluk 
gegeven goed antwoord, wordt nog snel 
even veranderd. Ze zouden eens een 
glas mislopen! Alle zeven fout, het levert 
nog een bonus van een extra glas op. De 
brede grijns is daarmee verklaard.

Geweldige ervaring
Gelukkig is Rob nog normaal 
aanspreekbaar. De kwaliteit van een 
echte Sik. Volop meegaan in de strijd, 
maar tot het eind het nuchtere verstand 
houden. Met hem weet ik tot een 
afspraak te komen, zodat ik alsnog een 
interview kan houden. Een week later zit 
ik daarvoor aan de keukentafel in huize 
Oude Vrielink. Het viertal is compleet 
en ze zijn het unaniem met elkaar 
eens: het was een geweldige ervaring 
om een jaar lang de Hofhouding van 
de Alberger Bökke te zijn. Onbekend 
met het carnaval zijn ze onbevangen in 
dit avontuur gestapt en ze hebben een 
jaar lang de ene na de andere verrassing 
beleefd. De vereniging voelde als een 
warm bad, waarin iedereen bereid was 
om te helpen. In feite hoefden ze als 
Hofhouding alleen maar aanwezig te 
zijn. “Alles was geregeld, zonder dat er 
sprake was van een al te strak protocol”, 

aldus Eric. “De opkomst was meteen 
een topavond, die eindigde met zo’n 
zeventig mensen bij ons thuis voor het 
eier bakk’n.” 
De toon was gezet, het zou een superjaar 
worden.

In vogelvlucht
Enthousiast vertelt het viertal over 
de vele hoogtepunten die ze hebben 
beleefd. De vier gala-avonden, startend 
met een indrukwekkende opkomst 
dwars door de zaal. De geweldige 
optredens en het bijzondere van een 
lied dat aan hen opgedragen werd. De 
bezoeken aan de basisschool, met de 
onbevangenheid van de leerlingen. “Kan 
de Prins ook koning worden en welke 
kleur ondergoed draagt hij?” Zomaar 
wat voorbeelden van wat kinderen dus 
bezig houdt. De optocht, ook dit jaar 
weer probleemloos verlopen, al werd 
het weer tegen het eind wat minder. Het 
oergezellige feest tijdens het Narrenbal, 
het dweilen in Vasse, het ontbijten met 
de Oud-Prinsen en het terugplaatsen 
van de paaltjes daarna. Stuk voor stuk 
prachtig om mee te maken. En dan de 
laatste dinsdag. De dag van het dweilen, 
de medewerkersavond en het bok 
verbranden. De wetenschap dat het nu 
eigenlijk niet meer mis kan gaan, geeft 
deze dag een speciaal tintje. Zorgeloos 
genieten, te midden van al die leden van 
de Alberger Bökke, die je in de afgelopen 
periode zo goed hebt leren kennen. 

Grote familie
Een grote familie, dat is misschien wel 
de beste omschrijving. Zo heeft het 
viertal de vereniging ervaren. De enorme 
schik die ze met de Raad van Elf hebben 
beleefd, een prachtstel. Lichte paniek 
was er toen de proclamatie zoek was 
geraakt en de tweede gala op punt van 
beginnen stond. Gelukkig werd de 
papierrol nog net op tijd door de Raad 
van Elf aangereikt, met de voorpret al in 
de ogen. Bij het uitrollen op het podium 
bleek al snel waarom. Rondom de tekst 
waren van boven naar beneden plaatjes 
geplakt. Laten we, om het netjes te 
houden, maar zeggen dat ze in algemene 
zin obscene thema’s verbeeldden. Ook 
met Jeugdprins Roel, zijn Sik Mike en 
de Hofdames Janike en Christel was er 
de juiste klik. “Na het bok verbranden 
hebben we thuis nog gezamenlijk een 
laatste borrel gedronken op de goede 
afloop”. Opperstalmeester Edward 
Morshuis wordt nog even speciaal 
genoemd. “Mede door hem, zijn vrouw 
Olga en de vaste medewerkers is de 
Residentie in de carnavalsperiode als een 
tweede huis gaan voelen.”

De Toppers Wollegras
Onder de naam Toppers Wollegras 
is er een profiel aangemaakt op 
Facebook. Niet door de Hofhouding 

zelf, want dat zou immers niet binnen 
hun bescheidenheid passen. Familie, 
vrienden en buren hadden hiervoor de 
koppen bij elkaar gestoken. Veel tijd en 
energie stak deze gelegenheidsgroep in 
het fotoalbum op Facebook. Sommige 
foto’s zijn gefotoshopt, maar een aantal 
is ook schokkend echt. Ze tonen de 
dubieuze gangen van onze Prins, al dan 
niet geëscorteerd door zijn Sik. Zo wordt 
de Hofauto gespot bij de Karelskamp, de 
Mc Donalds en zelfs bij het enige bordeel 
dat Almelo rijk is. Het duo wil niet al 
te veel kwijt over deze donkere kant 
van hun regeringsjaar. “Een buurman 
heeft ons een keer weggebracht met de 
Hofauto en daarna zijn er waarschijnlijk 
nog wat ritjes gemaakt”, is het zwakke 
excuus van beide heren. Hoe dan ook, 
het leverde in ieder geval vele vrienden, 
likes en reacties op. “Geweldig hoe 
familie, buren en vrienden reageerden 
op onze uitverkiezing”, vullen Riëtta en 
Hilda aan. “Overal kwamen we ze tegen, 
met als hoogtepunt de loopgroep tijdens 
de optocht”. Ook de kameradengroep 
uit Geesteren deed aan de optocht mee. 
Eric heeft dat bijzonder gewaardeerd.

Absolute dieptepunt
Nog in de roes van het afgesloten 
carnavalsseizoen, wordt de Hofhouding 
geconfronteerd met een tragische 
gebeurtenis. Buurman en goede vriend 
Henk Lucas raakt eind maart betrokken 
bij een bedrijfsongeval en overlijdt 
enkele dagen later.  Zijn overlijden heeft 
de Hofhouding diep geraakt en laat 
diepe sporen na, in het bijzonder bij 
zijn vrouw Lisette en kinderen Maud, 
Wieke en Bram. Henk, initiatiefnemer 
in het verhaal rond de toppers. 
Enthousiaste gangmaker, met wie 
ook tijdens het carnaval veel lol werd 
beleefd. Deze mooie herinnering wordt 
nu extra gekoesterd. Opvallend is het 
medeleven vanuit de vereniging. “Veel 
mensen hebben ons in die moeilijke  
tijd aangesproken”, vertelt Rob. “Dat 
maakte ons duidelijk dat het overlijden 
van Henk ook binnen de Alberger Bökke 
veel indruk heeft gemaakt.” Bij het 
aftreden is Henk op gepaste, eervolle 
wijze herdacht. “Geen gemakkelijk, 
maar wel een erg waardevol moment”, 
aldus de Hofhouding.  

De proclamatie
Rest ons nog de proclamatie. Wat heeft 
onze Prins terecht gebracht van alle goede 
voornemens, die hij bij zijn opkomst 
verkondigde? Van een plaatselijke 
hypotheekadviseur verwacht men geen 
loze beloften, het zou zijn beroepseer 
schaden. Eerlijk is eerlijk, hij scoort 
beter dan de meeste collega´s bij de grote 
bankfilialen. Van de eerste tien punten 
heeft hij er zeven waargemaakt. Op drie 
punten ging het mis. “Dat had ik zelf niet 
in de hand, anderen lieten het afweten”, 
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verklaart Eric. Geen bewijs van sterk 
leiderschap, maar we laten hem ermee 
wegkomen. Het Goede Doel vergoedt 
namelijk veel. Maar liefst € 2.424,24 
werd er deze zomer overhandigd aan 
de Werkgroep Jeugd Albergen. Een 
prachtig bedrag, waarmee deze groep 
veel activiteiten kan organiseren. In dit 
kader wordt slager Jan Lansink bedankt 
voor het leveren van honderden rook- 
en droge worsten die verkocht zijn en 
Edward Morshuis voor het opkopen van 
een grote restpartij. Een sterke eenheid, 
of eenheidsworst, het ligt soms dicht bij 
elkaar! 

Lijfspreuk
Het voorlezen van hun proclamatie 
eindigde steevast met de gezamenlijk 
uitgesproken lijfspreuk: ‘Ok a is ’t 
crisis met ’n carnaval, t’is noe feest in 
diss’n Bokk’nstal.’ Geen speld tussen 
te krijgen natuurlijk. De crisis wordt al 
jaren op rij genoemd in de proclamatie, 

maar echt invloed op het feest heeft 
het nooit gehad. Dat het maatpak van 
Armani plaats heeft gemaakt voor  een 
prijspak(ker) van de Makro, heeft de 
pret op geen enkele wijze gedrukt. Voor 
Eric en Rob heeft het zelfs een positieve 
invloed gehad op de feestvreugde. “We 
hoefden niet mee om het te passen, het 
was donders goedkoop en het zat ook 
nog eens prima”, glunderen de heren. 
Bijkomend voordeel is de kleur. Het pak 
is zwart en kan dus ook in de toekomst 
gedragen worden. Voor Eric, als lid van 
de Prinsengarde en voor Rob binnen het 
Sikkenfons. Ze zullen er met open armen 
ontvangen worden, als ware aanwinsten 
voor de vereniging. Hetzelfde geldt voor 
Riëtta en Hilda, die toe zullen treden tot 
de Mutsenclub. We hebben er weer een 
mooi stel bij!
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Met het bestuur van de Alberger Bökke 
geen beklag.  Vlak voor het carnavalsjaar 
een paar keer bij elkaar zitten om een feest 
te organiseren, waarbij de bestuurders dan 
zelf  voorop gaan in de polonaise. Vergade-
ren gebeurt uiteraard bij Morshuis, aan het 
schap, vanachter een groot glas bier. Geno-
tuleerd wordt er op een bierviltje. Leven in 
Luilekkerland.

Helaas, de werkelijkheid is anders . Of, beter 
gezegd, gelukkig is de werkelijkheid anders. 
Een vereniging met zo’n duizend leden en 
een jaarlijkse omzet van tienduizenden 
euro’s vraagt om een serieuze aanpak. In 
de 44 jaar dat de Alberger Bökke bestaat is 
dit Bokk’nblad geworden tot een prachtig 
boekwerk, heeft het gala een niveau bereikt 
dat jaarlijks garant staat voor vier topavon-
den en is de optocht uitgegroeid tot één 
van de grootste van Twente. Zoiets bereik 
je niet met alleen maar borrelpraat. Daar is 
een doordachte en deskundige organisatie 
voor nodig, ondersteund door honderden 
fanatieke vrijwilligers. Dat alles onder de 
regie van het bestuur. Wie de site www.al-
bergerbokke.nl bezoekt, ziet een lange lijst 
van commissies en groeperingen, elk met 
hun eigen taken en verantwoordelijkheden.  
Onder het kopje bestuur is het organogram 
te zien, waarbinnen dit alles georganiseerd 
is.  Behoudens een zomerreces van enkele 
maanden wordt er het hele jaar door veel-
vuldig vergaderd binnen alle geledingen.  
Al die geïnvesteerde  tijd en energie heeft 
slechts één doel: het op een kwalitatief  hoog 
niveau organiseren van het carnaval, zodat 
alle betrokkenen er zoveel mogelijk plezier 
aan beleven. 
 
Het huidige bestuur bestaat uit Sjef  Hagel 
(voorzitter), Bennie Oude Nijhuis (Presi-
dent), Wendy ter Haar en Lilian van de Bunt 
(secretariaat), Frank Oude Breuil (penning-
meester) en de leden Niek van der Aa, Han 
Kranenberg, Arjan Lucas en Wim Potijk. 
Prins Jeroen en Sik Robin maken tijdens hun 
regeringsjaar eveneens deel uit van het be-
stuur. 

VEEL TIJD VOOR 
SLECHTS ééN 
DOEL: BESTuREN 
LEVEN IN 
LuILEKKERLAND?
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geschichte

Prins Jos 1 
Jos Olde Lohuis 1985

Na een fantastisch carnavalsjaar besloot Prins 
Jos, dat hij zijn aftreden op een orginele wijze 
wilde doen. Hij liet een grote gieter van an-
derhalve meter hoog in elkaar lassen, want hij 
wilde “afgaan als een gieter”. 
De raad van elf, vatte dit een beetje te letter-
lijk op en zorgden ervoor dat er behoorlijk wat 
water in de grote gieter kwam, zodat Prins Jos 
met een nat pak naar huis kon.

Prins Eddy 1 
Eddy Borgerink  1983

Lijfspreuk: ‘Ik zeg ‘t teggen de jong’n en de 
oal’n, ne mooie bloom mu’j nat hool’n’
Het was wel heel speciaal, dat op de elfde van 
de elfde Thijs Mensink, het petekind van Prins 
Eddy, is geboren. Thijs is het carnavalsvieren 
dus letterlijk met de paplepel ingegoten.

Prins Ben 2 
Ben Klaassen 1993

Het traditionele ‘worst bakken’ vond toen nog 
plaats bij de Prins in huis. Alle oud-Prinsen 
kwamen dan even proeven. Zo kwam Gerard 
Ensink ook even langs om een paar plakjes te 
proeven. Na die tijd ging hij met de auto weer 
naar huis en hij  presteerde het, om op het grote 
erf van ‘Kloas’, de waslijn om te rijden. Geluk-
kig kon Ans al heel snel de was weer ophangen, 
want de volgende dag had ‘Gensink’ al voor een 
nieuwe droogmolen gezorgd. Geheel voorzien 
van wasknijpers en bierviltjes.

Een greep uit de anekdotes van de oud-Prinsen. 

Wilt u meer weten van deze ‘elite-groep’, dan kunt 

u kijken op de site van de Alberger Bökke
geschichte

Prins Jacky 1 
Jacky Bijen 2006

Prins Jacky moest samen met zijn sik en 
hofdames naar Oldenzaal, om daar een kapel-
lenfestival bij te wonen. Hofdame Estrild, ge-
boren en getogen in Boeskoolstad, wist de weg 
wel naar het café, waar het muziekspektakel 
plaats zou vinden. Het tegendeel bleek waar, 
ze reden van hot naar her en waren steeds bij 
het verkeerde café. Marga Visschedijk belde 
op, om te vragen waar ze bleven, want iedereen 
was er al en het was superdruk. Met lood in de 
schoenen arriveerden ze veel te laat. Ze kwa-
men de zaal binnen en tot hun verbazing was 
er niemand. Ze waren een week te laat!

Prins Arthur 1 
Arthur Pouwels 2003

Prins Arthur was als sleutelprins, samen met 
zijn sik Edward op de gala-avond in Langeveen. 
Ze bestelden daar een Bacardi-cola (Baco). Al 
na het eerste slokje waren ze het erover eens, 
dat dit de lekkerste Baco was, die ze ooit had-
den gedronken. Precies de goede hoeveelheid 
Bacardi, Heerlijk! Toen ze onder de nodige lo-
fuitingen het glas half leeg hadden gedronken, 
kwam de ober met schaamrood op de wangen, 
hen allebei nieuwe glazen Baco brengen. Hij 
had per ongeluk aan beide heren gewone cola 
gegeven! Sinds die tijd is ‘Langeveense Baco’ 
een begrip in Albergen. Prins Helmuth 1 

Helmuth Haarhuis 2012

Helmuth vond het carnaval één grote achtbaan. 
Diverse hoogtepunten volgden elkaar op. Op 
grote hoogte ontmoette hij zijn broer tijdens 
de carnavalsoptocht. Want broer Peter stond 
als ‘Queen’ verkleed, hoog op een wagen. Ver-
der was Prins Helmuth ook een dierenvriend. 
Na afl oop van een gezellige bijeenkomst in hu-
ize Dashorst, liep de hond van ‘Brudas’ met de 
Prins mee naar huis. Natuurlijk mocht hij niet 
mee en ze besloten om de hond maar met de 
taxi terug naar de Bennekerstraat te sturen. 
Het was ook niet verwonderlijk dat de hond 
achter Prins Helmuth aan liep, want hij was de 
enige hond in Albergen, die een medaille als 
onderscheiding had gekregen.

Prins Eric 1 
Eric Pouwels 2013

Toen Eric de carnavalswagen moest dopen bij 
Toon Hofhuis, kreeg hij een fl es whiskey, om 
deze kapot te slaan tegen de wagen. Eric vond 
dit wel erg jammer en wilde dit eigenlijk niet 
doen. Achteraf bleek het om een fl es koude 
thee te gaan!

Een greep uit de anekdotes van de oud-Prinsen. 

Wilt u meer weten van deze ‘elite-groep’, dan kunt 

u kijken op de site van de Alberger Bökke
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Op 28 december 2013 verloor onze vereniging een 
prominent en bijzonder gewaardeerd lid. Op de drem-
pel van het jubileumjaar 2014, waarin Theo gehuldigd 
zou worden als één van de leden van het allereerste 
uur. Sinds de oprichting maakte Theo deel uit van de 
Alberger Bökke. Vanaf 1971 was hij lid van de Raad van 
Elf en in 1980 werd hij de tiende Prins van onze vereni-
ging. In dat jaar zwaaide hij met Sik Jan van der Aa de 
carnavalsscepter over Albergen, met als lijfspreuk: ‘Wes 
zeunig op ’t kilowatt, nemt der een oet vat’.
Na zijn regeringsjaar was Theo betrokken bij de oprich-
ting van de Prinsengarde en bleef hij bijzonder actief in 
de vereniging. Vanaf de jaren negentig maakte Theo 11 
jaar deel uit van het bestuur en hij vanaf de oprichting 
was hij lid van de Optochtcommissie. Ter voorberei-
ding op het 44-jarig bestaan van de Alberger Bökke, 
nam hij vorig jaar  zitting in de Jubileumcommissie. 
Theo van Kleens Hearm, geboren en getogen Alberger-
naar. Zevende kind in een groot gezin en al op jonge 
leeftijd gestart met zijn eigen transportbedrijf. Wie kent 
er niet het beeld van zijn witte kuif boven het stuur 
van zijn oranjeblauwe vrachtwagen. Door zijn werk 
ontmoette hij José, eveneens een bekend gezicht bin-
nen de Alberger Bökke. Ook zij is lid vanaf de beginja-
ren, nu al 42 jaar. Theo en José kregen drie kinderen: 
Sander, Sandy en Marleen. Zoon Sander erfde niet al-
leen de passie voor de vrachtwagens, hij kreeg ook de 
genen van het carnaval mee. Sander werd eveneens 
een vooraanstaand lid van de Alberger Bökke en we 
herinneren ons nog de enorme schok toen hij in 2005 
plotseling overleed. 
Theo was niet de man die graag op de voorgrond trad. 
In al zijn bescheidenheid was hij wel van grote waarde 
binnen de vereniging. Zelden of nooit liet hij verstek 
gaan, altijd kwam hij zijn afspraken na. Nuchter als hij 
was, hield hij niet van moeilijk doen en je hoorde hem 
nooit ergens over klagen. De vereniging deed nimmer 
tevergeefs een beroep op hem. Theo koesterde de tra-
dities binnen de vereniging, maar was ook altijd bereid 
mee te denken over vernieuwingen.

Ook als ondernemer was Theo bijzonder plichtsge-
trouw, men kon op hem bouwen. Dat leverde hem een 
grote, vaste klantenkring op. In ruim veertig jaar wist 
Theo, met José aan zijn zijde, het transportbedrijf uit te 
bouwen tot een begrip in de regio. Hij stond hoog aan-
geschreven bij zowel de klanten als het personeel. Hoe 
serieus hij met zijn werk bezig was, bleek soms wel tij-
dens de vergadering. Lange tijd zat hij samen met Ben 
Klaassen in het bestuur. In de ruim 25 jaar dat Ben voor 
Theo werkte werd hij min of meer tot zijn rechterhand 
binnen het bedrijf. Het was voor beiden niet meer dan 
normaal om tijdens de bestuursvergadering ook nog 
een eigen vergadering te hebben. Zo werd er tussen 
de bedrijven door even overlegd over bijvoorbeeld het 
zoutstrooien.
Groot was het aandeel van Theo in de Optochtcom-
missie. Vanaf de oprichting heeft hij daar, samen met 
José, deel van uitgemaakt. Mede dank zij Theo is de 
Albergse optocht uitgegroeid tot één van de grootste 
en meest aansprekende van Twente. Kwaliteit stond 
voor Theo hoog in het vaandel. Hij was dan ook groot 
voorstander van het vooraf keuren van de wagens. Ja-
renlang heeft hij met Tonnie Degger vele kilometers af-
gelegd om de wagenbouwers te bezoeken. Theo vond 
het zelf ook prachtig om een carnavalswagen te bou-
wen. Vele jaren heeft de Prinsengarde deelgenomen 
aan de optocht, waarbij Theo een grote animator was. 
Menig uur bracht hij door in de hal van Kemperink, bij 
het opbouwen van de wagen.
Theo, je hebt op ons een onuitwisbare indruk gemaakt. 
Bedankt voor al die mooie jaren en jouw enthousiaste 
en positieve inzet voor onze vereniging. We wensen 
José, Sandy en Ivo, Marleen en Maarten, Lotte en John, 
de kleinkinderen en alle verdere familie veel sterkte bij 
het verwerken van dit verlies.

Bijzonder
plichtsgetrouw.

In liefdevolle herinnering                       
Theo Velthof



WANTED: 
de ‘schurken’ van de Raad van Elf
Elk jaar, zo rond de 11e van de 11e,

 zijn ze al niet meer te houden. En,
 in de loop 

van het carnavalsjaar wordt dat eig
enlijk alleen maar erger. De heren 

van de Raad 

van Elf, het gespuis van de carnava
lsvereniging, staat er om bekend om

 tijdens het 

carnavalsseizoen uit de ban te sprin
gen in Albergen en omgeving. Gewapen

d met zakken 

vol munten volgen zij de Prins en z
ijn gevolg overal. En hoe. Het zijn

 de schurken 

van de carnavalsvereniging. Op een 
louter positieve manier natuurlijk. 

Maar, omdat 

u niet voorzichtig genoeg kunt zij
n, stellen wij ze hier heel graag 

aan u voor! 

Student: commerciële economie 

Werk: horeca en Justitiële Informatie Dienst 
Favoriete feest tijdens de carnaval: “De 
optocht. Het is een geweldige ervaring om 
bovenop de prinsenwagen te staan en rond te 
rijden door je eigen dorp.” 

Grootste ‘boef’ uit de Raad van Elf: “Stef 
Borgerink. Altijd met iedereen gein uithalen om 
dit vervolgens te ontkennen en iemand anders 
op de kop te geven.”



Werkt bij: Oude Geerdink Tegels & Sanitair
De mooiste carnavalsherinnering: “Het jaar dat 
ik Jeugdprins was.” 

Favoriete feest tijdens de carnaval: “De gehele 
Rosenmontag.” 

Grootste ‘boef’ uit de Raad van Elf:  “George 
Koopman alias Bassie. Hij kijkt zo stout uit.” 

Werkt bij: Trivium Meulenbelt Zorg en Bakkerij de Kraai

Mooiste carnavalsherinnering: “Sik van de jeugdcarnaval in 

2008/2009.”

Lacht tijdens het Gala het hardst om: “Iedereen. Ik vind 

alle stukken altijd geweldig om te zien. Het is knap dat 

zo’n klein dorp als Albergen ieder jaar weer zoiets moois 

op touw kan zetten. Elk jaar is het weer een feest!”

Favoriete feest tijdens het carnaval: “De mooiste 

carnavalsmomenten zijn de opening van de Residentie en 

het Bokverbranden. Hier ben je altijd een lange tijd alleen 

met je eigen vereniging en dat vind ik altijd gezellig. 

Het bokverbranden is altijd weer een speciaal moment: 

ik herinner me het het jaar dat Bart Ambergen en ik de 

hoogheden waren van de Bokk’n Hörnkes. Alle lampen 

gingen uit, Bart en ik moesten op tafel staan met een 

heleboel kaarsen. De rest van de jeugdvereniging stond om 

ons heen mee te zingen met de muziek. Het was zo mooi dat 

zelfs de ‘groten’  uit het voorcafé bij ons kwamen kijken.” 

BB 35



Werkt bij: Het Weemsel B.V.
Lacht tijdens het Gala het hardst om: “Onze Prins Jeroen. Geweldige buuts heeft die man altijd.” 

Favoriete feest tijdens het carnaval: “Het uitje naar Amsterdam.” 
Grootste ‘boef’ uit de Raad van Elf: “Pim Hagel. Hij ‘steelde’ een tijdje de dochter van Sik Robert.” 

Werkt bij: Weekamp Deuren

Mooiste carnavalsherinnering: “Onder andere het weekend 

Amsterdam.” 

Lacht tijdens het Gala het hardst om: “Alle optredens. Elk 

jaar worden ze weer geweldig uitgevoerd.” 

Favoriete feest tijdens het carnaval: “De optocht in 

Albergen.” 

Grootste ‘boef’ uit de Raad van Elf: “Thijs Kruse. Hij is de 

koning van de dansvloer.” 



Werkt bij: Vorm & Vorm en Twenthe Outdoor 
Mooiste carnavalsherinnering: “Jeugdprins zijn 
van de Bokk’n Hörnkes in het jaar 2007-2008.” 
Lacht tijdens het Gala het hardst om: “De Buut 
van de Tuut. Deze is elk jaar geniaal.” 
Favoriete feest tijdens het carnaval: “De 
optocht in Albergen en de Mega Carnavalsparty 
na afloop.” 

Grootste ‘boef’ uit de Raad van Elf: “Rick 
Schlepers. Het zijn allemaal grote boeven, 
maar Rick steekt er met zijn corpulente 
lichaam met kop, schouders en heupen bovenuit.” 

Werkt bij: Vald. Hendriksen 

Mooiste carnavalsherinnering: “Ik heb vele mooie 

herinneringen aan carnaval. Maar de mooiste is toch wel 

het jaar 2008-2009 toen Coen Lubbers en ik de hoogheden 

van de Bokk’n Hörnkes waren. 

Lacht tijdens het Gala het hardst om: “Jeroen Bekke, omdat 

hij elke keer weer met een originele act komt. Maar, de 

teksten van Erik en Ronnie zijn ook altijd erg goed.” 

Favoriete feest tijdens het carnaval: “De Mega 

Carnavalsparty in de tent bij Morshuis. De EierBakCommissie 

volgt op een goede tweede plaats.” 

Grootste ‘boef’ uit de Raad van Elf: “George Koopman alias 

Bassie. Hij steelt alle vrouwenharten.” 



Werkt bij: Lucas IT 
Mooiste carnavalsherinnering: “Het Boogmeten en de EierBakCommissie (EBC), alle oud-jeugdprinsen bij elkaar, altijd een geweldig feest.” 

Lacht tijdens het Gala het hardst om: “Jeroen Bekke. Hij hoeft alleen maar te gaan staan en de zaal aan te kijken en iedereen begint al te lachen.” 

Favoriete feest tijdens het carnaval: “De optocht in Albergen en het aansluitende feest.” 

Grootste ‘boef’ uit de Raad van Elf: “George Koopman alias Bassie. Hij heeft altijd op een leuke manier een grote mond en gaat altijd voorop in de strijd als er feestjes zijn.” 

Werkt bij: Gebroeders Poppink in Reutum

Mooiste carnavalsherinnering: “Ik heb geen specifieke 

mooiste herinnering. Alle carnavalsfeestjes zijn mooi!” 

Favoriete feest tijdens het carnaval: “De optocht in 

Albergen met het aansluitende feest.” 

Grootste ‘boef’ uit de Raad van Elf: “Stef Borgerink, met 

zijn geniale dansmoves en zijn ondeugende grapjes.” 



Werkt bij: BAVO Opleidingen

Mooiste carnavalsherinnering: “Met carnaval 
maak je zoveel mooie dingen mee, dat ik geen 
mooiste herinnering kan kiezen.” 

Lacht tijdens het Gala het hardst om: “Jeroen 
Bekke. Hij heeft zo’n grappig hoofd. Alleen 
daarom moet je al lachen. Verder heeft hij 
leuke simpele grappen.” 

Favoriete feest tijdens het carnaval: “Carnaval 
Albergen.” 

Grootste ‘boef’ uit de Raad van Elf: “Thijs 
Kruse. Nu hij weer vrijgezel is kan hij het niet 
laten om weer bij de Raad van Elf te gaan. Het 
feestbeest in hem is weer los. Dat zullen we 
dit jaar nog wel meemaken.” 

Werk: Aannemersbedrijf Scholte op Reimer

Mooiste carnavalsherinnering: “Het oefenen voor de Gala-

avonden en het weekend Amsterdam met de Raad van Elf en 

Prins Helmuth en Sik Robert.”

Lacht tijdens het Gala het hardst om: “De ‘Buut van de 

Tuut’! Als hij het podium opkomt met een raar mutsje op, 

ligt de zaal al dubbel.”

Favoriete feest tijdens het carnaval: “Rosenmontag in 

Oldenzaal.”

Grootste ‘boef’ uit de Raad van Elf: “Stef Borgerink. Hij zit 

vol streken en kattenkwaad. Als hij zijn rode neus opzet, 

is het oppassen!”



Werkt bij: meubelmakerij The Pine AppleMooiste carnavalsherinnering: “Dat zijn er teveel om op te noemen. Maar misschien toch wel het jaar dat ik Sik was bij het jeugdcarnaval.”
Lacht tijdens het Gala het hardst om: “Iedereen. Ieder stuk dat opgevoerd wordt is altijd mooi.”Favoriete feest tijdens het carnaval: “De optocht in Albergen met vervolgens het grote feest in de tent.” 

Grootste ‘boef’ uit de Raad van Elf: “Mart Schepers. Hij draagt nooit een pantalon bij zijn pak.” 

Werkt bij: Technisch Handelburo Schipper

Mooiste carnavalsherinnering: “Het oefenen voor en de 

optredens van de Raad van Elf op de Gala-avonden.” 

Favoriete feest tijdens de carnaval: “De optocht in 

Albergen en na afloop het feest bij Morshuis.” 

Grootste ‘boef’ uit de Raad van Elf: “Stef Borgerink. Hij is 

groot fan van de dansmariekes en hij kan heel goed een 

feestje bouwen.” 



Werkt bij: Lowik Installatietechniek 
Mooiste carnavalsherinnering: “Het weekend 
Amsterdam met de Raad van Elf, Prins en Sik.”
Favoriete feest tijdens het carnaval: “Dat zijn 
ze echt allemaal.” 

Grootste ‘boef’ uit de Raad van Elf: “George 
Koopman alias Bassie. Hij hangt altijd de clown 
uit.” 

Werk: Lucas IT (en Het Weemsel en TA Groep)

Mooiste carnavalsherinnering: “Ik zit elf jaar bij de Raad van 

Elf. Elk jaar is altijd weer bijzonder, fantastisch en top, maar 

ik denk toch dat 2009-2010, het jaar dat ik Sleutel-Sik was, 

samen met Sleutel-Prins Sjef en Hofdames Estrild & Lilian.” 

Lacht tijdens het Gala het hardst om:  “De kleine dingen 

die niemand opvallen. Dingen die net ietsje anders zijn, 

toevoegingen of aanpassingen, dan de voorgaande avonden: dit 

valt het publiek niet op, maar omdat ik 4 avonden in de regie 

en techniek zit, zijn dit echt hele leuke momenten. Het Gala 

in Albergen is van een zeer hoog niveau. Ik vind het bijzonder 

knap dat we dit met eigen artiesten, onze vereniging en 

vrijwilligers kunnen neerzetten.” 

Favoriete feest tijdens het carnaval: “Het Gala en de optocht 

in Albergen, geweldig om voor het dorp, de gemeenschap en 

de vele toeschouwers elk jaar zoiets grandioos en moois te 

mogen mede-organiseren.” 

Grootste ‘boef’ uit de Raad van Elf: “Het zijn er een aantal, 

namelijk de ‘Love Doctors’ van de groep: Bassie (George), 

Schatje (Mart), Thijs, Stef, PimH & Coen: met deze vrijgezelle 

toppers zijn de dames niet meer veilig op de komende 

carnavalsfestiviteiten.”
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Muts volgens de Dikke van Dale: suf-
fige vrouw; trut. Wie de oprichters van 
de Mutsenclub kent, zal begrijpen dat 
dit niet de beoogde betekenis is. Marga 
Visschedijk en Nely Brand, de mutsen 
van het eerste uur, passen in ieder geval 
niet bij die beschrijving. Met de bena-
ming muts, wordt dan ook de tweede 
betekenis uit de Van Dale bedoeld: 
slap hoofddeksel. Hieraan herkent u 
het snelst groeiende onderdeel van de  
Alberger Bökke. Gestart in het jaar 2000 
en nu al bestaande uit het magische 
aantal van  44 leden. 
Op de muts een eigen embleem, het 
geheel gecompleteerd met een strop-
dassenjas en speldje. Een opvallende 
verschijning binnen de vereniging, voor-
namelijk bestaande uit de vrouwen van 
ex-Prinsen en ex-Sikken. Hofdames in 
ruste, zo te zeggen, al betekent dat niet 
dat deze dames uitgeblust zijn. Het mot-
to is weliswaar dat niets hoeft en alles 
mag, maar binnen het verenigingsleven 
zijn de mutsen inmiddels een onmisbare 
factor. Als  club beperken de activiteiten 
zich tot twee vergaderingen en een ge-
zamenlijk uitje per jaar, maar daarbuiten 
zijn de mutsen actief binnen vele com-
missies en altijd bereid tot het toesteken 
van een helpende hand.  
De mutsenclub is inmiddels te groot om 
alle namen hier te vermelden, u vindt ze 
op de site www.albergerbokke.nl.
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Mutsen
 in de juiste zin van het woord



Grotestraat 60 • Tubbergen • T 0546 622 775  
www.oaleroadhoes.nl

Brunch, lunch of een uitgebreid diner, Eetcafé de 

Burgemeester is dè ontmoetingsplek met sfeer, 

gezelligheid en heerlijk eten! Het menu vindt u op 

www.oaleroadhoes.nl. Laat u alvast lekker maken, wij 
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Buitenstaanders denken vaak dat de Prins 
de dragende kracht binnen onze vereni-
ging is. De insiders weten wel beter. De 
echte motor tijdens het carnavalsjaar is zijn 
rechterhand, de Sik. Dat is degene die de 
agenda van de Prins beheert, zijn toespra-
ken schrijft en de financiën regelt. De Sik 
bewaakt zijn scepter en voorkomt, zowel let-
terlijk als figuurlijk, dat de Prins een steek 
laat vallen. Hij beschermt zijn Hofdame 
en zorgt dat beiden elke avond weer veilig 
thuiskomen. Na afloop van het regerings-
jaar herkent men de Sik aan het afgematte 
gezicht en de gebogen houding, terwijl de 

Prins nog zo fris als een hoentje ronddartelt. 
Wie denkt dat een Sik na het aftreden op zijn 
welverdiende lauweren gaat rusten, heeft het 
wederom mis. Hij treedt namelijk toe tot 
het Sikkenfons, de club waar het binnen de 
vereniging grotendeels om draait. Zo zou de 
optocht geen doorgang kunnen vinden, als 
de leden van het Sikkenfons niet alle deelne-
mers en toeschouwers de juiste weg wijzen. 
Het Gala zou evenmin mogelijk zijn zonder 
de noeste arbeid van de gewezen Sikken ach-
ter de schermen en op het podium. En wie 
steken er vele avonden in het maken van de 
bok voor het bok verbranden? Juist, u raadt 

het al. Dat het Sikkenfons ook nog eens de 
kweekvijver voor nieuwe Prinsen is, zullen 
we maar niet ter sprake brengen. We willen 
het graag bescheiden houden. De huidige 
leden van dit elitecorps binnen de Alberger 
Bökke zijn: Fons Elshuis, Bertus Bossink, 
Frans van Blokman, Roy Asbreuk, Theo Els-
huis, Robin Keemers, Henk Kamphuis, Je-
roen Bekke, Paul Kuipers, Han Kranenberg, 
Niek van der Aa, Maurice Sander, Robert 
Haarhuis, Rob Oude Vrielink en Wim Potijk.

Het 
Sikkenfons

De échte elite van de Alberger Bökke



Het mysterie 
van de bende 

van vier:

p r o a t

Berucht en gevreesd 
Met een afspraak na de Elfde van de Elfde loop ik met 
dit interview de minste risico’s op valse beschuldigin-
gen. De opkomst van de Hoogheden 2013-2014 ligt 
een week achter ons. Geen last van glurende buren 
en dus zonder enige verdenking kan ik aanbellen bij 
huize Potijk voor een interview met de beruchte en ge-
vreesde Albergse bende van vier.
Bennie Oude Nijhuis, Huub Brand, Niek van der Aa en 
Wim Potijk vormen de huidige bende van vier. De ben-
deleden staan elkaar half, dus nemen Bennie, Niek en 
Wim de honneurs van Huub Brand tijdens dit interview 
waar. Na een kop koffie is het de hoogste tijd om de 
drie aanwezige bendeleden eens stevig aan de tand 
te voelen over het reilen en zeilen binnen deze club. 
Op voorhand vermoed ik dat deze heren het achter-
ste van hun tong niet laten zien en zich achter de no-
dige cryptische uitspraken zullen verschuilen. Maar 
ik waag een poging de mysterieuze werkwijze van de 
bende te ontrafelen. De oorsprong van de bende van 
vier dateert uit een duister verleden; rond 2003. Tot 
dat moment was de benoeming van Prins en Sik veelal 
voorbestemd aan de leden van de Raad van Elf.  “Een 
aantal geleerden binnen het bestuur van  De Alberger 
Bökke was van mening dat carnaval een feest voor 
iedereen is en dat nieuwe Hoogheden ook buiten de 
kerngroep gezocht konden worden”, aldus Bennie. 
Een wijs besluit, dat tevens leidde tot de oprichting 
van de bende van vier. 

Bewakers van het grote mysterie
Een streng selectieproces ligt ten grondslag aan de 
benoeming tot bendelid. Er rust dan ook een zware last 
op de schouders van de bendeleden. Primaire taak is 
de jaarlijkse invulling van Prins en Sik van de Alberger 
Bökke en het bewaken van dit grote geheim. Bende-
leden moeten mensen kunnen misleiden, beschikken 
over een luisterend oor en een paar oplettende ogen. 
Daarnaast moeten ze betrokken zijn bij het wel en wee 
van Albergen en de echte feestvierders kunnen onder-
scheiden. Party-animals die geen feestje overslaan en 

toch altijd bij de positieven blijven. Last but not least 
moeten bendeleden de druk kunnen weerstaan van 
vriend en vijand, die hun rond de Elfde van Elfde het 
hemd van het lijf vragen. Ja, ga daar maar aan staan. 
Mannen die binnen het functieprofiel van de bende 
van vier passen lijken zeldzaam. Uniek dat er in ons 
pittoreske Albergen tenminste vier van dit kaliber man-
nen rondlopen; de huidige bende van vier.

Namenlijst
Jaarlijks zijn heel wat vergaderingen nodig om tot de 
juiste keuze te komen voor de Prins en Sik van ko-
mend carnavalsjaar. De lijst met potentiële kandida-
ten schijnt lang te zijn als ik de heren op hun woord 
mag geloven. “Een namenlijst die door de jaren heen 
is verzameld door de bendeleden of zijn aangedragen 
door de Albergse bevolking,” zegt Niek.  “Maar het is 
echt niet zo dat iedereen klakkeloos op de lijst wordt 
gezet, laat staan benaderd wordt”, vult Wim aan. De 
toelatingseisen voor de Hoogheden zijn mogelijk nog 
zwaarder dan die van de bendeleden. Prins en Sik 
vormen immers het visitekaartje van de vereniging. De 
goede naam van onze vereniging wil de bende van 
vier zeker niet te grabbel gooien, dus gaat ze uiterst 
zorgvuldig om met de selectieprocedure.

Gedragenheid belangrijk 
Binnen de Alberger Bökke lijkt de invulling van Prins 
en Sik voorbestemd voor mannen. Ze willen het vrou-
welijk schoon zeker niet tekort doen, maar een Prinses 
bij de Alberger Bokke, daar gelooft de huidige bende 
vooralsnog niet in. “Toch meer een mannen aangele-
genheid”, zegt Niek, “En het gevoel dat deze invulling 
ook de meeste gedragenheid heeft in Albergen.” En 
juist die gedragenheid van de Prins is erg belangrijk 
voor het welslagen van het carnavalsjaar. Gedragen-
heid binnen de vereniging, de Raad van Elf, maar ook  
binnen de Albergse gemeenschap. Dat is misschien 
wel het belangrijkste criterium waaraan een Prins moet 
voldoen. Uiteraard geldt dit ook voor de Sik, die de 
Prins zelf mag bepalen. “Het is belangrijk dat er een 



goede klik is tussen Prins en Sik, ze moeten elkaar 
aanvullen”, zegt Bennie. Mocht de Prins zelf geen Sik 
voordragen dan is deze taak formeel weggelegd voor 
een van de leden van de Raad van Elf. Prins en Sik 
worden veelal bijgestaan door hun hofdames. Meestal 
hun eigen partners, maar in goed overleg en zonder te 
willen stoken in een goed huwelijk, kan hier van wor-
den afgeweken. Hofdames zijn geen must maar zeker 
een aanbeveling, voor de verfraaiing van het plaatje 
natuurlijk, maar ook voor het agendabeheer.

 Cruciale vraag
Als de bende een weloverwogen keuze heeft gemaakt 
gaat een van de bendeleden op pad om de potentiële 
Prins te benaderen. Het bendelid dat de beste con-
tacten onderhoud met de beoogde kandidaat gaat de 
confrontatie aan. Hij kiest een moment en veilige loca-
tie, knoopt een gesprek aan en stelt vervolgens de cru-
ciale vraag. “Menig Prins voelt zich in eerste instantie 
overvallen, maar is in tweede instantie zeker vereerd,” 
zegt Bennie, die al vele Prinsen heeft benaderd. “Het 
komt bijna nooit voor dat een Prins nee zegt”. Na enige 
bedenktijd wordt de kans meestal met beide handen 
aangegrepen. Af en toe zijn er, gaandeweg het jaar, 
omstandigheden waardoor de bende genoodzaakt is 
een andere Prins en/of Sik te benoemen. “Gelukkig 
hebben we dit scenario zelden meegemaakt”, aldus 
Bennie. 

Opkomst
De hamvraag leidt voor de beoogde Prins weer tot 
aanvullende vragen. Wat wordt er verwacht? Hoe druk 

is het schema? Is het financieel te behappen? “Uit-
gangspunt van de Alberger Bökke is dat het voor ie-
dereen mogelijk moet zijn Prins te worden”, aldus Wim. 
Er wordt vanuit de vereniging een budget beschikbaar 
gesteld waar de nodige vaste kosten van betaald kun-
nen worden. “De bijkomende kosten kun je als Prins 
prima in de hand houden.” Voor de andere praktische 
vragen is Wim, vanuit de bende van vier, de steun en 
toeverlaat van de Hofhouding. Hij begeleidt de Hoog-
heden en zorgt dat ze overal goed beslagen ten ijs 
komen. Een drukke, maar uiterst zinvolle taak. Terwijl 
Wim zich bezighoudt met de begeleiding, maken de 
overige bendeleden plannen voor de ludieke opkom-
stact. Huub en Niek zorgen voor de uitvoering terwijl 
Bennie zich als spreekstalmeester stort op zijn tekst 
voor de opkomst. En zo zijn de taken binnen de bende 
eerlijk verdeeld. Bennie maakt van de gelegenheid 
gebruik een pluim uit te delen naar de familie Brand, 
die hun huis altijd beschikbaar stelt voor alle voorbe-
reidingen rondom de opkomst.

Ons is het reilen en zeilen binnen de bende van vier 
wel duidelijk geworden. Ben ook gelijk een illusie ar-
mer, want gezien mijn geslacht maak ik weinig kans 
de hoogste functie binnen de Alberger Bökke te kun-
nen bekleden. Mijn naam komt zeker niet voor op de 
lijst. En die van u? Wie weet wordt u komend jaar wel 
verblijd met een bezoek van een van de bendeleden. 
Misschien is de eervolle taak voor het 45e carnavals-
jaar van de Alberger Bökke wel aan u besteed! 
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Sandra Bullock 
vervaagt  
maar Albergen 
niet

Na jarenlang actief te zijn geweest voor de 
Alberger Bökke hebben we een tijd geleden 
besloten onze actieve inbreng te staken in 
verband met het steeds drukker wordende 
gezinsleven. In de nazomer van 2013 wer-
den we gevraagd om mee te werken aan de 
jubileumeditie van de Alberger Bökke. Ver-
eerd, maar nog steeds opgeslokt door een 
volle agenda moesten we wel even nadenken 

om snel tot de conclusie te komen dat het 
erg leuk zou zijn om dit kunstje nog een 
keer te doen. 
Dus gewapend met computer (tijdbespa-
rend!) zijn we Albergen afgestruind om te 
kijken hoe het is met de oude vlammen 
van 2000. De eerste vrijgezel van weleer 
woont in de ‘Pretflat’, mooi hoog en droog. 
Hij woont er alleen, dus…is hij nog steeds 
vrijgezel! Rob Velthof is net als dertien jaar 
geleden laborant van beroep en heeft het 
heel druk met zijn vele hobby’s. Tijdens 
het interview van 2000 gaf hij aan dat zijn 
droomvrouw wel op Sandra Bullock mocht 
lijken. Nu denkt hij daar iets anders over: 
“Het droombeeld vervaagt. Sandra Bullock 

trouwens ook...” Hij heeft overigens wel een 
droomauto gekocht; een zwarte Chrysler 
300C, die amper op de parkeerplaatsen past 
vanwege de Amerikaanse afmetingen. Rob 
is met geen stok uit Albergen te krijgen, wat 
je hem er ook voor geeft. Carnaval vieren 
doet hij nog steeds met de dronken Mexi-
canen, maar alleen nog tijdens de optocht 
en het gala. En daarbij alleen als hij niet 
op wintersport is of Heracles een thuiswed-
strijd heeft. Onze conclusie: Rob heeft niet 
eens tijd voor een relatie. Hij is veel te druk! 



Relatie met 
kapper? 
De derde persoon die we interviewen is Danielle 
Oude Geerdink. Rond haar persoon hangt een mys-
terieuze sfeer. We horen dat ze in 2009 is verhuisd 
naar Almelo! Zou ze daar zijn gaan samenwonen? 
En wat heeft haar werk met relaties te maken? 
En welke relatie heeft ze met haar kapper? Het in-
terview vindt plaats in de Danne, waar Danielle te 
vinden is vanwege haar grote hobby: handbal. Te-
genwoordig is ze trainster van Dames 1. Gelukkig 
weet ze de weg naar Albergen nog prima te vinden. 
Ze vertelt dat haar relatie met haar kapper alleen 
gericht is op haar haar, dat er overigens prima uit 
ziet. Haar baan als cheffin KW heeft ze verruild voor 
een baan als administratief medewerker bij een re-
latiegeschenkenbedrijf. Op de vraag of ze inmiddels 
een relatie heeft, antwoordt ze: “Nee, ik ben nog 
niemand tegengekomen die iets toevoegt aan mijn 
geweldige leven.” Een uitspraak waar menig mens 
jaloers op kan zijn! Ze komt niet alleen voor de 
handbal terug naar Albergen. Ook voor de opkomst 
van de nieuwe Prins reist ze graag af naar Bokk’n-
laand. Is het dan toch mogelijk dat ze toch weer te-
rug komt? “Ja, voor het Bokk’nblad!”
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Hoes veur d’r bie

Als tweede kwamen we in de Hoofdstraat terecht. 
Deze straat is onderdeel van de route van de Carna-
valsoptocht, dus hier moeten wel mensen wonen die 
van carnaval houden. En jawel, de vrijgezel van toen 
doet spontaan de deur open. Christa Maathuis heet 
ze ondertussen, waaruit misschien wel af te leiden 
valt dat ze niet meer vrijgezel is. En inderdaad, man 
Patrick is ook thuis, evenals de twee kids, Pien en 
Gijs. Eenmaal aan de thee komen de verhalen wel 
los. Christa is na dertien jaar nog steeds werkzaam 
in de slagerij. Daarnaast is ze nog nooit verhuisd. 
Op de vraag wat er voor nodig is om uit Albergen te 
verhuizen, komt als antwoord: “Een grote zak met 
geld. Dan kan ik een vakantiehuis in Italië kopen. 
Een hoes veur d’r bie, mer nich vot oet Alberg.” 
Haar droomman was dertien jaar geleden een krui-
sing tussen de Prins Huub Brand en Sik Jeroen 
Bekke (ja, ja, de huidige heerser van de Alberger 
Bökke). Even een blik werpend op Patrick komen we 
tot de conclusie dat ze haar droomman zeker heeft 
gevonden. Carnaval gaat ze vieren met de mensen 
die bij hen de optocht komen kijken. Het huis zit dan 
regelmatig vol en er wordt vrolijk feest gevierd. Ook 
het gala kan een bezoek van haar verwachten. 

daniëlle oude geerdink
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2014
Optocht Albergen, tocht 
der tochten
Op 23 februari 2014 zal voor de 44e keer de bontgekleurde stoet met 
carnavalswagens, loopgroepen en eenlingen door de straten van het 
Bokk’nlaand trekken.
Na 44 jaar heeft de optocht van de Alberger Bökke zich een vaste 
plaats op de Twentsche Carnavalskalender veroverd. Dat wat ooit be-
gon met vooral loopgroepen en kleine wagens, waarop diverse plaat-
selijke taferelen werden uitgebeeld, is in de loop der jaren uitgegroeid 
tot een volwassen  optocht.  Regionale deelnemers zorgen er voor dat 
de optocht ieder jaar weer, en misschien wel steeds meer,  de moeite 
van het bezoeken waard is.

Nuttig & aangenaam
In de loop der jaren is heel Albergen mee gaan leven met de optocht                        
en is dit evenement voor veel groepen langs de route een mooie        
           aanleiding om het nuttige met het aangename te verenigen. Dit 

wordt nog meer bevorderd door de versieringen van de 
straten waardoor de optocht op 23 februari zal trek-

ken.  
De muziek zal ook dit jaar weer worden verzorgd 

door muziekkorps Levenslust uit Fleringen en 
enkele dweilorkesten die met hun muziek 

zeker een bijdrage zullen leveren aan de 
sfeer.



Noabercarnaval
De prijsuitreiking zal plaatsvinden na de optocht tijdens het Noabercarnaval dat 
dit jaar voor het eerst zal worden georganiseerd door de Carnavalsvereniging de 
Alberger Bökke. Hiermee wordt aan deelnemers en overige Carnavalsvierders de 
mogelijkheid geboden het feest uit de straten nog een tijdje voort te zetten in een 
gezellige Carnavalssfeer.

Wie, wat, waar?
De stoet verzamelt zich op de inmiddels bekende opstelroute aan de Weemselerweg 
en de Brakenweg, waar ook vanaf  11.00 uur de eerste jurering zal plaatsvinden. 
Tijdens de optocht zullen de Prinsen een defilé afnemen.
De optocht start 23 februari om 13.30 uur precies en duurt tot ca 16.00 uur.
Aansluitend Noabercarnaval bij de Alberger Bökke (feestlocatie hal Morshuis).
Tijdens de optocht zal er weer worden gecollecteerd voor de optocht, zodat we ook 
in de volgende jaren weer van deze bonte stoet kunnen genieten.
Meedoen met de optocht kan. Opgave (wagens en grote loopgroepen) vindt plaats 
via het digitale inschrijfformulier op de site van de Alberger Bökke. Voor eenlingen 
en paren is inschrijving natuurlijk nog mogelijk tot de dag van de optocht.
Deelnemers let op: Er zijn strenge regels voor drankgebruik en het geluidsniveau 
van de muziek op de wagens. Hierover kunt u alles lezen op de site van De Alberger 
Bökke.

We hopen u allen weer te zien bij de optocht 23 februari 2014 
start 13.30 uur.



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

prijs honderd euro en de derde prijs bedraagt vijftig euro. 
Leuke bedragen om een aanzet te zijn voor een geweldig 
buurtfeest.

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

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

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

Versiersels in de goot 
Gelukkig hebben we de gemeente Tubbergen bereid 
gevonden om de dag na de optocht de straten schoon te 
vegen. Was er vorig jaar wat vertraging in het gemeentelijk 
apparaat, dit jaar is beterschap beloofd en zal tijdig 
worden begonnen met het ruimen van de pretzooi.
Dus voor de mensen die aan de route wonen; zondag alle 
bonte versiersels in de goot vegen. De gemeente komt 
het de dag erna opruimen! En dat is dan mooi geregeld, 
nietwaar?!

23 februari
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Volop ideeën voor uw woning en tuin!

          BOUW-       MATERIALEN& SIERBESTRATING

Ootmarsumseweg 42 - Albergen - Tel: 0546 44 13 85 - www.depannenloods.nl
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Een prachtige Carnavalsvereniging die al 44 jaar bestaat….. hoe krijg je dat voor elkaar?
Daar zijn vele enthousiaste carnavalisten, leden en vrijwilligers voor nodig. Maar vooral ook sponsoren. Zonder sponsoren 
geldt voor onze vereniging: geen optocht, geen gala’s en geen Bokk’nblad.
Daarom mogen wij ons als vereniging gelukkig prijzen met onze trouwe sponsoren, die ieder jaar weer een grote 
bijdragen leveren aan een geweldig Carnaval in Albergen.

Twee kanten
Graag willen wij dan ook alle leden, lezers en carnavalisten op het hart drukken te investeren bij ondernemers die onze 
vereniging steunen. Wanneer wij met ons allen zorgen dat de ondernemers een bloeiende onderneming houden, dan 
alleen kunnen zij ook blijven adverteren en sponsoren. Het mes snijdt immers aan twee kanten!

Het dak eraf
Dus beste lezer: Bouw bij Cafe Morshuis, Fraans Marie en het Coopshuys een feest! Ga thuis nog even flink door om 
de pannen van het dak af te feesten, en doe eens gek, breek de tent eens lekker af. Bel nadat je weer nuchter bent de 
Pannenloods, Bouwbedrijf Haarhuis en Bouwbedrijf B&K, zij zorgen ervoor dat je huis voor Pasen weer is opgelapt, 
verbouwd of herbouwd. En dat kan makkelijk, want tenslotte was je goed verzekerd via Koopman Assurantiën en helpen 
zij je wel met een nieuwe hypotheek. Om dit goed te regelen en te volgen zorgt Lucas IT dat je binnen no time weer 
draadloze internetverbinding hebt en een nieuwe laptop, waarmee je via Social Media weer reclame maakt voor al onze 
sponsoren. We like!!!
Een fijne carnaval toegewenst!

Even voorstellen
Graag willen wij u voorstellen aan onze sponsoren:

Sponsoren 
in the spotlights



“Voel je thuis bij Morshuis.

Speciaal wordt al heel gewoon”

“Met carnaval mag’n pröttel 

wa van de been, want wie hebt genog 
pann’n en steen”

Morshuis

De Pannenloods



“Met’n computer van Lucas in de kast, 

löp oe ‘n pröttel niet meer vast”

“Ook bie Fraans Marieheur ie d’r bie!”

Lucas-it

Fraans Marie



“Hijs’n en bouw’n

op oons kuj vertrouw’n”

“Verzekerd zonder zorgen,
duidelijk Koopman!”

“Ok feest,bouw ie met B en K”

Bouwbedrijf Haarhuis

Koopman Assurantiën



“Met ’t Coophuys aan de top,

staat het carnaval op z’n kop”

“Ok feest,bouw ie met B en K”

’t Coophuys

B&K



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

Thema avonden in overleg - Kanoverhuur
midgetgolf - keverevents.

Café-Restaurant 

Fraans Marie

Zenderseweg 53
7665 TK  Albergen - Tel. 0546 - 441209

info@fraansmarie.nl - www.fraansmarie.nl



Dizze adverteerders 
verdeent ‘n lintje

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

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

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

De formule voor de sponsoring is evenals vorig jaar ongewijzigd. Bent u als ondernemer geïnteresseerd in een sponsorschap en wilt u 
meer weten over de verschillende mogelijkheden, dan komen wij u graag uitleg geven. Contactpersoon voor de sponsorcommissie is 
Lilian van de Bunt, beter bekend als de vriendin van Arjan, telefoonnummer 06-51638529.
Wilt u meer weten over adverteren in het Bokk’nblad dan kunt u contact opnemen met Miriam Wesselink telefoonnummer 06-10087480.

Super Hoofd Sponsoren
Lucas IT

De Pannenloods

Morshuis zalencentrum

Co-Sponsoren
Fraans Marie

Haarhuis Bouwbedrijf

Koopman Assurantiën

Coophuys Restaurant

Bouwbedrijf B & K

Bokk’n veur ’n lintje
Bekhuis Spuitinrichting

Brudas Groente en Fruit

Klumpers Installatie

Maurice Oude Geerdink Tegelzetbedrijf

Bossink Techniek

Letteboer  Autoservice  Harbrinkhoek

Combibouw Almelo

Scholte Op Reimer

COOP Supermarkt

Marcel Schouten Kaashandel

The Pine Apple Meubelmakerij

Itmundi Internet

Voortman Autobedrijf

Fotostudio Frank Visschedijk

Elshuis Kuikenbroederij

Busscher Assurantie Kantoor Harbrinkhoek

Berkhof Optiek – Almelo

Rabobank

Broekhuis Autodemontage bedrijf

Kemperink Bouwbedrijf/Houthandel

Theo Sonder 

Loohuis Saasveld

Tijhuis Partyservice

Wissink Schilders

Combiglas  Geesteren

Star Travel Reisburo Harbrinkhoek

Bavo Opleidingen

Alberink Autoschadebedrijf

Bambino Kinderopvang

aRt Hoveniers

Accenz - Sandra Meijer



Van schets tot oplevereing is uw woning bij aannemersbedrijf 

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

cialiseerd in woningbouw. Wij leveren kwaliteit, vakmanschap en  

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

lijnen zijn aanpassingen en persoonlijke wensen altijd mogelijk. 

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

Van schets tot 
oplevering

Gewoon goed OOtmaRSumSeWeg 165, 7665 RX albeRgen

tel: 0546 441248, WWW.SchOlteOpReimeR.nl

SedeRt 1921

kWaliteit en VakmanSchap

tRaditiOneel bOuWen

cOncuReRende pRijzen

zeeR betROuWbaaR

geWOOn gOed

7001 SCHOLT A4 advertentie.indd   1 10-05-2007   10:01:51
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op ‘n proatstool
Oud-Prins en 
Oud-voorzitter 
Gérard Wagemans
Gérard Wagemans, wonend aan de Ootmarsumseweg, man van 
Anita en vader van Thijs en Rick. Gezegend met een rugzak 
vol carnavaleske ervaringen, opgedaan op verschillende mo-
menten in verschillende gedaanten. Onlangs werd de voor-
zittershamer, na deze tien jaar soepel te hebben gehanteerd, 
doorgegeven aan zijn opvolger,  Sjef Hagel. Het carnavalsboek 
voor Gérard Wagemans wordt daarmee – voorlopig – gesloten. 
Hoogste tijd om deze bok-met-een-mening eens een keer goed 
op ’n proatstoal te zetten.
Zoals met velen is gebeurd, is ook Gérard Wagemans de dold-
waze wereld van het carnaval als vanzelf ingerold. Tot het jaar 
2000 bleef zijn betrokkenheid beperkt tot de deelname aan de 
optocht met de Ponyclub in de zeventiger jaren.  Met daarbij 
de uitdrukkelijke kanttekening dat de optocht in die periode 
in geen enkel opzicht te vergelijken is met wat zich de afgelo-
pen jaren op die bewuste zondag in Albergen afspeelt. “Ik kan 
nu enorm genieten van het spektakel rond de optocht, de sfeer, 
al die tentjes in de straten. Er golden destijds andere maat-
staven, het was een andere tijd”, vat hij het verschil treffend 
samen. 

“Wat wil d’n kearl?”
Groot was zijn verbazing toen hij in het jaar 2000 hoog be-
zoek kreeg van Johan van der Aa. Daar waar vrouwlief direct 
de intenties van deze nestor van de Alberger Bökke begreep, 
maakte zich enige vorm van naïviteit meester bij de hoofd-
persoon in kwestie: “Wat zol den kearl toch van mie will’n?”. 
Nou, dat was heel simpel: of hij de nieuwe Prins van Albergen 
wilde worden? En of hij dat wou! Bedenktijd was in het geheel 
niet nodig. Waarmee het startsein werd gegeven voor een peri-
ode van intense betrokkenheid van Gérard Wagemans bij de 
Alberger Bökke die uiteindelijk dertien jaar zou duren.
Na een uitbundig regeringsjaar, omschreven als één groot 
hoogtepunt, rolde deze bok als vanzelf het bestuur van de 
vereniging in. Als opvolger van Theo Velthof kreeg Gérard de 

schone taak om als notulist te fungeren. Samen met toenma-
lig secretaris Harrie oude Breuil werden gemaakte afspraken 
goed vastgelegd en werd er continu gewerkt aan het verder 
professionaliseren van de vereniging. Om vervolgens in 2003 
de voorzittershamer van Huub Brand over te nemen. En deze, 
zoals gezegd, pas na ruim tien jaar deze op zijn beurt weer 
door te geven aan Sjef Hagel. 

Dezelfde kwaliteit
Sinds het jaar 2000 is er veel gebeurd op allerlei fronten. De 
grootste verandering is volgens Gérard dat je als vereniging 
heel goed moet weten hoe het zit met de verregaande verant-
woordelijkheden:  “Tijdens het feestvieren moet je er niet aan 
denken, maar doch je kunt als bestuur de juridische aspecten, 
zoals bijvoorbeeld op het gebied van verzekeringen, simpelweg 
niet negeren” luidt de zakelijke boodschap. Ontwikkelingen in 
de maatschappij gaan inderdaad ook niet aan het carnaval 
voorbij. En in dat kader werden de afgelopen jaren binnen de 
vereniging ook de gevolgen van de crisis merkbaar: “Het is niet 
eenvoudig om dezelfde kwaliteit te blijven leveren met minder 
financiële middelen”. De oud-voorzitter prijst zich gelukkig 
met het feit dat de mensen om hem heen hebben laten zien 
bijzonder creatief te zijn om deze omstandigheden het hoofd 
te bieden. “Je moet er toch niet aan denken dat het Bokk’n-
blad aan kwaliteit moet inboeten”, verwoordt hij zijn gevoel 
treffend. Lovende woorden komen over zijn lippen wanneer 
de ontwikkeling van de Gala-avonden in de loop van de jaren 
wordt beschreven. “Een Gala-avond van de Alberger Bökke is 
niet zo maar een avond, het is een avondje uit. Dat hebben we 
weten te bewerkstelligen door elk jaar samen met de artiesten 
de lat een stukje hoger te leggen”, klinkt het met gepaste trots.  

Trots is deze bok op de momenten dat er – met succes – reso-
luut ingegrepen moest worden. Toen op enig moment de jeugd-
carnaval vlak voor het Carnavalsweekeinde te maken kreeg 
met het plotsklaps sluiten van hun residentie was directe ac-
tie vereist. Gérard beschrijft vervolgens de krachten die in de 
vereniging loskomen om dit soort noodsituaties het hoofd te 
kunnen bieden. Samen met Bennie oude Nijhuis werd er tot 
diep in de nacht overleg gevoerd om tot een adequate oplos-
sing te komen. En die kwam er. Met vervolgens een door de 
jeugd intens gevierd carnavalsweekend als ultiem bewijs van 
een geslaagde noodgreep.

En zo stapelen de herinneringen en de anekdotes zich bij deze 
Oud-Prins en Oud-Voorzitter van de Alberger Bökke op. Gé-
rard kijkt met plezier terug en met vertrouwen vooruit. Er is 
een rotsvast geloof in de mentaliteit van de mensen binnen de 
vereniging, want “alleen ku’j niks” klinkt het veelbetekenend. 

Met een driewerf Alaaf 
vanuit huize Wagemans.
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Twentelife op een 
Belgische Hoeve?
“Na het geweldige succes van de voorgaande 
Twentelife Summer Events opende het landgoed 
De Prinsenhof in Albergen zondag 2 juni opnieuw 
haar deuren voor het vierde Twentelife Summer 
Event. Uiteraard was iedereen weer van harte wel-
kom om te genieten van de prachtige ambiance 
van dit Twentelife Summer Event. In de tuinen van 
deze unieke locatie konden weer diverse stands 
met nieuwe mode, interieur, exterieur en fraaie 
nieuwe automodellen bekeken worden. Ook kon 
men de interieurs in de schitterende villa op dit 
landgoed bewonderen. Zomaar een paar volzin-
nen uit een verslag  van het  Twentelife Summer 
Event 2013. Het Bokk’nblad was erbij. In onze 
achtertuin zeg maar, en als daar dan iets speciaals 
plaatsvindt, dan ga je er naar toe. Hier ontstond in 
een samenspraak tussen Marga Visschedijk en 
de schrijver dezes,  het idee om een  verhaal te 
maken over deze, op een Belgische hoeve lijkend 
landgoed en haar bewoners. 

Wieso Geerhard?
De Prinsenhof wordt sinds 30 april 2010 bewoond 
door Geerhard Lashof en zijn partner Erik Hol.  Een 
bijzonder paar dat ik op een bijzonder tijdstip, za-
terdagochtend om 08.30 uur, aan een interview 
mocht onderwerpen. “Geerhard en Erik zetten 
prima koffie en zijn beiden rap van de tongriem 
gesneden, dat maakt dat schrijven en schrappen 
hand in hand gaan. “Het moet wel een luchtig 
verhaal worden”, geeft Geerhard aan. Veel is er  
verteld die ochtend, maar niet alles kan aan het 
papier toevertrouwd worden.“ Vorig jaar was ik 
vierenveertig dus het criterium om in het Bok-
kenblad te komen, heb ik gered”, grapt Geerhard 
Lashof.  
“Ik ben geboren in 1968, met een naam die op  
z’n Duits geschreven wordt. Ik heb lange tijd niet 
geweten dat ik mijn naam op deze wijze diende 
te schrijven. We hebben nogal wat mensen  met 
de voornaam Gerard hier in de buurt. Een kleine 
opsomming, op het gevaar iemand te vergeten: 
Gerard Oude Elbering, Gerard Meijer, Gert Evers, 
Gerard Braakhuis. We vinden het Prinsenhof Event 
ook altijd een soort van reünie voor het Geziet. We 
beleven daar zelf ook altijd veel plezier aan. 
De eerste zondag na de Pinksterfeesten in Alber-
gen houden wij ons Prinsenhof Event. We zijn druk 
bezig om een en ander op een nieuwe wijze vorm 
te geven en het wordt zeker bijzonder.”

Geerhard en Erik, de mannen van De Prinsenhof



Boer in de stad
“Ik ben enig kind in een boerengezin. Reeds op 
jonge leeftijd had ik door dat het boerenbedrijf niet 
mijn ding was. Vader begreep me en stond voor 100 
% achter dit besluit en wilde me ook niet dwingen. 
Wel sloten we toen een deal:  ik zou het eerste jaar 
voortgezet onderwijs doorbrengen op de landbouw-
school. Als ik het eerste jaar allemaal voldoendes 
haalde, mocht ik daarna zelf een andere school 
kiezen. Met pijn en de nodige moeite behaalde ik 
allemaal voldoendes. Haalde mijn trekkerdiploma 
en melkdiploma. Mijn vader zei  toen: “ Jongen je 
kunt het wel, nu kun je ook wel naar de tweede klas 
van de landbouwschool”. Ik maakte hem  er toen 
op attent dat dat geen deal was. Ik ging vervolgens  
in Almelo naar de  Hotelschool Castello. Een boer 
in de stad, dat was mie wat. Het was een nieuwe 
opleiding en ik heb het er geweldig naar mijn zin 
gehad.  Ik deed er wel iets langer over. Ik heb nog 
veel  contact met de oud-leerlingen. In die tijd werk-
te ik ook bij de Holscher in Saasveld. Daar heb ik 
me ontwikkeld tot wat ik nu ben. Ik bedoel  dat ik 
daar heb leren omgaan met mensen, mensenken-
nis heb vergaard en geleerd heb hoe mensen in het 
leven staan. Ontzettend waardevol; het werken in 
de horeca. “

Huwelijksbootje 
aan de Amstel 
“Na die periode leerde ik Erik kennen. Een vriend 
in plaats van een vriendin. Onder het mom van een 
kameraad heeft hij een jaar lang gependeld tussen 
Enkhuizen en Albergen. Het moest er eens van ko-
men en met medewerking van  tante Marietje v.d. 
Boswerger  ging de kogel door de kerk. ”Je moet 
het je pa wel vertellen”. zei ze. Dat heb ik vervolgens 
gedaan en  vervolgens zei mijn vader.  “Ie goat toch 
nich vot?” Dat waren we niet van plan. Later werd 
de kant van mijn moeder ingelicht en daarna moest 
ik met lood in de schoenen het vertellen aan tante 
Tonia in Volthe. Zij woonde jaren lang  bij ons in 
Albergen. Toen het hoge woord er uit was, keek ze 
me aan en zei : “Dach ie dat ik gek was? Ik heb toch 
ok RTL-4”! Erik en ik zijn getrouwd op 15 septem-
ber 2000. Het Amstelhotel in Amsterdam was onze 
huwelijkslocatie en het was een prachtig feest.”

Noaberschap
“We hebben jarenlang bij mijn vader ingewoond. 
Mijn moeder is al jong overleden.  Pa had zijn boer-
derij en ik m’n overige activiteiten. Dat begon te 
knellen toen pa werd geconfronteerd met een be-
drijfsongeval. Dan leer je ook de kracht van de buurt 
kennen en waarderen wat noaberschap betekent. 
Hier werden in die jaren ook de zogenaamde ronde 
tafelconferenties gehouden. Kemna’s Jehan, Stams 
Beernd en Oald Stams Gait kwamen gemiddeld  een 
keer per week om de gang van zaken in ’t Geziet 
met elkaar en met oons pa te bespreken.  
Vader kwakkelde met zijn gezondheid en Gilbert 

van der Aa huurde eerst de boerderij en vervolgens 
kocht hij grond en de loopstal.” 

Van Molenven 
naar Ekkelboom
“Ik kwam in de horeca te werken, eerst bij Holscher 
en later bij het Molenven, maar dat leverde geen 
vaste baan op met toekomst. Mijn vader had altijd 
al zoiets van “Met ’t etten achter ut volk an, das 
nich wat”. Hij ging er vanuit dat ik daar van terug 
zou komen.  We hadden in die tijd een feest waar 
ik naast Mirjam Ekkelboom, eigenaresse van een 
interieurzaak in Borne, kwam te zitten. Je raakt in 
gesprek en aan het eind van het gesprek zei ze:  
“We hebben nog iemand nodig in de winkel. Niks 
voor jou?” Ik vloog er met beide benen in en werd 
voor  de leeuwen gegooid. Ik had me nog nooit 
verdiept in gordijnen, bankstellen en stoffen maar 
via gerichte cursussen bij de agenturen kwam die 
kennis snel. Ik mocht alles doen en ik deed ook al-
les. Nobele House in Borne was ook van de familie 
Ekkelboom en daar hadden ze op woensdag geen 
personeel. Erik had tijd en als logisch gevolg ging 
hij daar werkzaamheden verrichten.  De familie Ek-
kelboom wilde de zaak van de hand doen en omdat 
we allebei  al werkzaam waren in de zaak hadden 
we zoiets van: “Dat gaan we doen”. We hebben de 
formule omgegooid, kregen een paar mooie klanten 
binnen en bij de opening, nu 13 jaar geleden, kwam 
Harriet Oude Lenferink vragen om werk. Ze is de 
dag erna begonnen en niet weer weggegaan. 

Woonwagens 
en paleizen
“Het openingsfeest van de nieuwe zaak werd ge-
vierd met medewerking van alle oud-obers die in 
dezelfde tijd als ik in dienst waren bij Holscher. Het 
werd een feest zonder einde. We kregen er steeds 
meer plezier in. Ekkelboom werd de Prinsenhof. 
In augustus 2004 kregen we dramatische water-
schade via het riool. We konden volledig opnieuw 
beginnen, een giga kostenpost die de verzekering  
niet vergoedde, omdat het van buitenaf kwam. We 
hebben wederom de schouders er onder gezet en 
zijn doorgegaan. In 2008 kwam de ijzerwarenwinkel 
van Knoef naast ons vrij en besloten we ook ons 
heil te zoeken in de mode. We hebben bijzondere 
klanten. We zorgen voor het interieur in paleizen en 
in woonwagens en natuurlijk alles wat daar tussenin 
zit. De diversiteit van mensen dat boeit ons.”

In bed met Hazes 
“André Hazes heeft bij ons de hele inrichting van 
zijn woning gekocht. Hij was daarna bij ons in de 
winkel om een slaapkamer uit te zoeken. Hij ging 

even op bed liggen om het bed te proberen. Onder-
tussen liepen de dames Annie Oude Breuil en Gerda 
Rietmeijer door de winkel en merkten op dat André 
Hazes in de zaak was. Ze liepen nog een rondje om 
er zeker  van te zijn dat het om  de echte André 
Hazes ging. Daarna ging één van de twee dames 
pardoes naast André Hazes op bed liggen en zei: 
“Ik wilde altijd al een keer met André Hazes in bed 
liggen.” “Nou,” zei André,  ”wat let je?“  Nu is het 
onzeker of Annie of Gerda het bed deelde met An-
dré…..

Land van Maas 
en Waal
Na het relaas van Geerhard tijd om Eriks leven te 
belichten. Was het boerenleven en Geerhard Las-
hof geen  gelukkig span, de visgroothandel van de 
familie Hol en Erik was ook geen gouden combi. 
Erik werd geboren in Beneden Leeuwen in het land 
van Maas en Waal. Na de lagere school, de MAVO 
en MEAO koos hij voor het kappersvak. De kap-
perschool in Nijmegen werd door hem bezocht, hij 
opende in Beneden Leeuwen een eigen zaak maar 
wilde toch meer van de wereld zien, gooide het roer 
om en verhuisde naar Enkhuizen. Hier ging hij zich 
wederom verdiepen in de het kappersvak, werkte 
er  12 jaar. Na de ontmoeting met Geerhard in onze 
hoofdstad belandde Erik in ’t Geziet. Erik groeide op 
met Carnaval. Bij vrienden in Oldenzaal vieren ze 
de laatste jaren Carnaval. Erg goede herinneringen 
hebben Geerhard en Erik aan het regeringsjaar van 
Prins Othmar (Assink) en Sik Pedro (Kemna). Bij Jos 
Meijer in de schuur was het meerdere keren erg 
gezellig en als buurt heeft ’t Geziet zich toen ook 
tijdens de optocht van de beste kant laten zien.

’t Geziet en Afrika
 Als de hobby’s van Erik en Geerhard ter sprake ko-
men geven ze beiden aan dat hun zaak hun hobby 
is, maar dat ook het reizen naar diverse steden waar 
ook ter wereld hun hobby is. Een liefde hebben de 
twee voor vakanties in Afrika. Werken en genieten 
worden dan gecombineerd. Maar ook het fietsen 
met ’t Geziet slaan ze als het kan niet over. Dat hun 
fietsen  dan weer maanden bij Arends staan totdat  
Alfons belt dat er nog fietsen van Geerhard en Erik 
staan, mag zeker niet onvermeld blijven.  We be-
sluiten met enkele filosofische bespiegelingen van 
Geerhaard en Erik:  ”We zitten met 1 teen in  alle 
werelden en dat is heel bijzonder. Natuurlijk genie-
ten we van het leven. Natuurlijk hebben we geluk 
gehad in ons leven, maar alles is ons niet komen 
aanwaaien. We moeten er ook hard voor werken om 
het allemaal zo te houden”.



“Carnaval is samen veel plezier”
Om te beginnen vroegen we Truus van der Aa, 
voor velen beter bekend als Koops Truus, naar ons 
‘redactiekantoor’ te komen om haar Carnavalser-
varingen met ons te delen. Haar eerste woorden 
bij binnenkomst waren: “Ooh,oh woar blif  de 
tied!”, want de inmiddels zevenenzeventig jarige 
Truus, een Carnavalsmens in hart en nieren, was 
pas zesendertig jaar toen ze voor het eerst echt 
met Carnaval in aanraking kwam en meteen voor 
de rest van haar leven besmet werd met het ‘virus’ 
dat Carnaval heet. Al in 1970 vroegen ze Harry 
om lid te worden van de Raad van Elf  maar Truus 
lag al weken in het ziekenhuis, zwanger van hun 
jongste dochter Miriëlle en had dus haar hoofd 
helemaal niet naar Carnaval staan. Maar in 1972 
kwam het er toch van en gingen ze voor het eerst 
naar de Gala-avond. “Dit was ‘onmeunig gezellig’ 
dus toen Harry weer werd gevraagd zeiden bei-
den volmondig ja! “Daarna waren ze voor altijd 
verbonden met de Alberger Bökke. In 1974 werd 
Harry verkozen tot Prins maar Hofdames waren 
er toentertijd nog niet dus die functie hoefde ze 
niet te vervullen. Desondanks vond Truus haar 
eigen weg. Ze zong mee in het eerste Hofkoor, 
waarbij de repetities bij Elshuis zo gezellig waren 
dat dat al een feestje op zich was. Later kreeg ze 
samen met Harry jarenlang tijdens het Gala de 
zaal plat van het lachen als ze als het duo Graats 
en Hanna op het podium het wel en wee van Al-
bergen vertelden. Wat er kwam was voor veel 
mensen elke Gala-avond een verrassing want ze 
schreven het verhaal zelf, dus als ze overdag wat 
bijzonders hoorden, werd dat ‘s avonds verteld. 
Truus: “Toen kon dat nog.” Ook werd veelvuldig 
gebruik gemaakt van Truus als ‘naaimeisje’: wa-
ren er gordijnen nodig voor het podium, had ie-
mand een pak nodig of  zat op het laatst, vlak voor 
een optreden, een broek te strak, Truus fikste het 
met naald en draad en liet nooit iemand in de kou 
staan. 
De traditie eieren bakken na een gezellige Carna-
valsavond begon bij Harry en Truus, de straat bij 
elke optocht versieren deed zij samen met haar 
buurt, als eerste van heel Albergen. Zo kunnen 
we nog heel lang doorgaan over wat onze Truus 
allemaal deed, maar vooral nog steeds doet, want 
voor haar is het belangrijkste: “Carnaval is samen 
feest, samen gezellig en samen veel plezier!”

generaties vrouwen   
   binnen het carnaval 

Het Carnaval in Albergen wordt gedragen door heel veel mensen en dat vrouwen 
hierbij belangrijk zijn is al wel bewezen, want zonder hen had de Alberger Bökke 
natuurlijk nooit, nu al vierenveertig jaar zo succesvol en gezellig kunnen draaien! 
Daarom wil de redactie in dit jubileumjaar weer vier vrouwen aan het woord laten 
om te vertellen dat Carnaval vooral feest en plezier, maar daarnaast, vaak achter 
de schermen, ook hard werken is ! 

Truus van der Aa:



“’t Geet d’r nooit meer oet!”
Als tweede rasechte Carnavalvrouw kregen we 
Mieke aan tafel. De 57-jarige Mieke, getrouwd 
met Henk Kamphuis, is als één van de acht doch-
ters van Borgerts Jan en An, een geboren en ge-
togen Alberger Bok. Carnaval is Mieke met de 
paplepel ingegoten want toen 44 jaar geleden de 
Carnavalsvereniging in Albergen werd opgericht 
werden de meisjes van de drumband, waar Mieke 
ook lid van was, gevraagd om Dansmarieke te 
worden. Nou en of  ze wilden! 

Geld voor leuke kleding was er niet, dus traden 
ze op in kleding (rood shirtje witte laarsjes en 
wit rokje) van de drumband. Dit vonden ze maar 
niets, aldus Mieke, de kleding moest leuker en 
vlotter, dus maakten ze zelf  hun eigen blitse pak-
jes. Dit hebben ze zo’n vijf  jaar lang gedaan. Ze 
gingen overal naar toe met de Prins, Sik en Raad 
van Elf  die dan echt hun ‘ beschermheren’ wa-
ren. Daarna kwam een nieuwe groep meisjes die 
het stokje van hen overnamen. Een nieuwe func-
tie binnen het Carnaval diende zich al snel aan, 
want Mieke werd door Sjoerd en Joop gevraagd 
om Hofdame te worden van de Prins en Sik. Dit 
heeft ze het eerste jaar samen met Maria Kemna 
gedaan en de jaren daarna met haar zussen Agnes 
en Angelien. Het grappige is dat het fenomeen 
Hofdames bij de Alberger Bökke is ontstaan, zij 
waren de allereerste Hofdames, want geen en-
kele Prins in de Gemeente Tubbergen had zo’n 
complete Hofhouding; men vond dat blijkbaar 
toch wel mooi, want nu heeft bijna iedere vereni-
ging ze. Mieke: “Wij waren van veel Prinsen de 
vaste Hofdames en wisten alle ins en outs binnen 
de vereniging en konden zo de ‘nieuwe’ Prinsen 
met raad en daad bijstaan.” Ze hebben dit ‘werk’ 
jaren gedaan totdat de echtgenotes van de la-
tere Prinsen de rol van hen overnamen. Dat dit 
ook heel gezellig is voor die dames heeft Mieke 
in 2004 zelf  kunnen ervaren, want toen mocht 
ze samen met José Hofhuis de rol van Hofdame 
nog één keer vervullen voor hun mannen Gerard 
en Henk. Wie denkt dat Mieke wat Carnaval be-
treft nu op haar lauweren rust heeft ’t goed mis: 
ze heeft in die vierenveertig jaar nog nooit één 
Gala gemist, gaat altijd naar het Narrenbal, is op  
Rosenmontag altijd in Oldenzaal te vinden om 
carnaval te vieren, ze versiert al die jaren samen 
met de buurt de straat voor de optocht en viert 
dan, met familie, vrienden, kennissen en wat nog 
zo ‘binn’n kom’t loop’n’ carnaval op de ‘Borge-
rink deel’. Vaak komt dan nog het Olnzels plezeer 
orkest met de bus langs om een serenade te bren-
gen en een pintje mee te drinken. Mieke sluit af: 
”Zit Carnaval eenmaal in je bloed, dan geet het 
d’r plat gezegt, nooit meer oet!!

generaties vrouwen   
   binnen het carnaval 

Mieke Kamphuis



“Carnaval went snel”
Als derde kregen we de veertig jarige Monika 
Degger op audiëntie, haar ‘loopbaan‘ binnen het 
Carnaval is nog niet zo lang als van de voorgaan-
de dames, maar juist daarom is het zo leuk om 
wat meer over haar te weten te komen en te ho-
ren wat zij van het Carnaval vindt. 

Monika: iedereen in Albergen kent haar als die 
leuke, belangstellende, altijd goedgehumeurde 
cassière bij de plaatselijke supermarkt. Monika is 
van origine Pools en is al vijftien jaar getrouwd 
met Herald: ie wet wa den zun van Beern’d van 
de Smit en Annie. Ze leerde Herald kennen op de 
‘Love Boat’ waar ze toen allebei werkten. Ze zegt: 
“Ik viel op die mooie (toen nog) krullenbol en 
zijn blauwe ogen.” Samen hebben ze een dochter, 
Nikki. Ze houdt niet van winkelen maar wel van 
koffie drinken met de buurvrouwen, leest graag 
een goed boek en gaat elk jaar skiën. Dat durft ze 
eigenlijk niet zo goed: “Ik ben dan as de bonen in 
de pot zo bang! Maar….de après ski vind ik dan 
wel weer geweldig.” 
Op onze vraag of  ze in Polen ook Carnaval vieren, 
zegt Monika: “Nee, ondanks dat het toch een van 
oorsprong katholiek feest is en in Polen de meeste 
mensen dat ook zijn, vieren ze geen Carnaval. Ik 
leerde het hier pas kennen, maar dan niet vòòr 
maar achter het schap omdat ik al vanaf  2000 in 
de Residentie werk en dus alles mooi op afstand 
kon bekijken. Pas toen mijn buurman Jacky Prins 
werd in 2006 kreeg ik de smaak te pakken. We 
vierden Carnaval met de hele straat, liepen mee in 
de optocht en gingen met z’n allen naar het Nar-
renbal. Het jaar daarop kwam de bende van vier 
bij ons aan de deur met de vraag of  Herald Prins 
wilde worden. Dat betekende natuurlijk weer een 
Prins in de Oude Schoolstraat en dat ik Hofdame 
moest worden.” 
Ze vervolgt: “Eerst had ik wel wat bedenkingen 
maar gaandeweg werd ik enthousiast want met 
de buren Maurice en Francien de Hofhouding 
runnen was super! Het Gala, de optocht en voor 
de tweede keer de feestjes op straat na de op-
tocht,  ja dan went Carnaval snel kan ik je vertel-
len. Na ons Prinsenjaar ben ik opgenomen in de 
Mutsenclub en ben zelfs al Oppermuts geweest, 
ook dat is gezellig. En ik zit in de commissie van 
versierders. Met slingers bedoel ik hè, want voor 
het Gala, Narrenbal, Kindercarnaval moet de Re-
sidentie er natuurlijk vrolijk uit zien.”
Zo zie je maar, je hoeft niet als Alberger Bok te 
zijn geboren want je kunt er altijd één worden 
en…. bij Monika is dat heel goed gelukt!

generaties vrouwen   
   binnen het carnaval

Monika Degger:



“Een rasechte Alberger Bok” 
Last but not least de Benjamin van het viertal, de 
vierendertig jarige Wendy Oude Nijhuis, dochter 
van Joop van de Elsbakker en Suze, getrouwd 
met Dick ter Haar en mama van de vier jaar oude 
Desi. 
Op onze vraag wat Wendy’s hobby’s zijn, kregen 
we gelijk als antwoord: tennis op de vrijdagavond, 
borrelen en, zeker niet te vergeten, shoppen. Ook 
Wendy begon al heel jong aan Carnaval, want op 
haar twaalfde was ze al Dansmarieke bij de Alber-
ger Bökke. Tot haar achttiende heeft ze op elke 
Gala met veel plezier gedanst. Maar als ze, toen 
ze nog héél jong was, echt even Carnaval zonder 
toezicht wilde vieren, ging ze met Sandy Velthof  
naar C.V. ’t Fietspad bij Elshuis. Na haar carrière 
als Dansmarieke bij de ‘grote’ Carnaval is ze lid 
geworden van de Bokk’n Hörnkes en zat ze daar 
in de activiteitencommissie. In het Carnavalsjaar 
2001/2002 was Wendy Hofdame van -toen nog- 
haar vriendje Prins Dick de Eerste en Sik Joost. 
Ze moest deze taak alleen vervullen omdat Joost 
geen vriendin had. Amper een jaar later werd ze 
door Harry oude Breuil gevraagd plaats te nemen 
in het Bestuur van de Alberger Bökke. Hier liep ze 
een jaar stage onder streng toezicht van Harry. Ze 
slaagde met vlag en wimpel en werd bevorderd tot 
secretaresse van de vereniging. Een belangrijke 
taak want ze zorgt nu inmiddels al tien jaar voor 
al het mailverkeer binnen de vereniging. Omdat 
Wendy pas is begonnen met de opleiding tot opti-
cien, waar natuurlijk veel tijd in gaat zitten, heeft 
ze haar ‘baan’ bij het bestuur gedeeld met Lilian 
van de Bunt en staan ze samen sterk. Dat Wendy 
het Carnaval een warm hart toe draagt is bekend 
maar ook zeker niet vreemd, want ze hoorde van 
jongs af  aan veel Carnavalsmuziek omdat haar pa 
speelde in de ‘boerenkapel’ de Bokk’njagers. Dus 
ook de jongste van ons verhaal is en blijft een ras-
echte Alberger Bok!

Wendy Oude Nijhuis
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‘Voorzitter, een  
hondenbaan?’

p r o a t

Een mailtje met het verzoek om dit jaar Sjef Hagel te intervie-

wen voor de rubriek Borrelproat als nieuwe voorzitter van de 

Alberger Bökke. Leuk! In al die jaren van Borrelproat hebben 

we al heel wat mensen gesproken, sommige zelfs meerdere 

keren, maar Sjef hadden we nog niet op de bijbehorende 

borrel mogen trakteren. Een afspraak was verrassend snel 

gemaakt, want zowel Sjef als wij zijn regelmatig te vinden in 

“de Vette Bok”. 

Grote liefde
Zoals gebruikelijk hadden we ons op de avond van het inter-

view weer geïnstalleerd aan de borrelproattafel bij Morhuis 

met een lekker winterbiertje. Klokslag 10 uur komt Sjef op 

z’n dooie gemak binnen. Duidelijk zichtbaar is dat z’n lippen 

net daarvoor nog innig contact hebben gehad met z’n grote 

liefde: de schuiftrombone!  Sjef maakt al jaren deel uit van 

dweilorkest  ‘Boet’n  Aodem’.  De repetitie van het dweil-

orkest is zojuist afgelopen en natuurlijk volgt eerst een en-

thousiast verhaal van Sjef hoe hij als ongeschoold muzikant 

de stap zette om zich bij het pas opgerichte dweilorkest te 

voegen. Volhardend als hij is, maakte hij zich al snel het be-

spelen van de schuiftrombone eigen.

Een veelzijdig man, dat wordt ons wel duidelijk. Naast een 

drukke baan is hij familieman, trombonist en Carnavalist in 

hart en nieren. Sjef heeft dan ook  z’n sporen ruimschoots 

verdiend binnen het Albergse Carnaval. De in Denekamp 

opgegroeide Sjef maakte daar al ruimschoots kennis met het 

Carnaval. Op de lagere school deed hij al vaak mee aan op-

tochten en mede dankzij mooie pakken die door z’n peet-

tante werden gemaakt, werd menig prijs in de wacht ge-

sleept. Later stortte Sjef zich in het Oldenzaalse feestgedruis, 

ook samen met Estrild, z’n vrouw.  Sjef en Estrild streken 

neer in Albergen en via de kinderen kwamen ze in contact 

met het Albergse Carnaval. In 2006 maakte Sjef z’n serieuze  

opwachting binnen de Albergse Carnavalsgemeenschap als 

Sik van Prins Jacky, met vanzelfsprekend Estrild aan z’n zijde 

als Hofdame.

Eigen draai
Dat het nog een stapje hoger kon bleek in 2009 toen Sjef een 

jaar lang als Prins de leiding kreeg over Bokk’nlaand. Het lei-

dinggeven ging hem goed af en legde waarschijnlijk de kiem 

voor de belangrijke leidinggevende functie die Sjef nu heeft 

geaccepteerd, namelijk voorzitter van de Alberger Bökke. 

Dat we in gesprek zijn met één van de hoogstgeplaatste func-

tionarissen van de grootste vereniging van Albergen valt ons 

niet op. Sjef is een bescheiden man en spreekt met veel res-

pect over z’n voorganger Gérard Wagemans die in de voor-

gaande periode De Alberger Bökke heeft weten op te stuwen 

in de vaart der volkeren. Sjef denkt  dan ook niet dat hij 

dingen beter kan doen, maar wil wel proberen er z’n eigen 

draai aan te geven onder het motto  “nieuwe mensen, nieuwe 

wensen”. Vervolgens maakt hij  ons wegwijs in de statuten 

en de structuur van de vereniging, het woord organigram 

valt zelfs,  waaruit blijkt dat Gérard z’n volle ambtstermijn er 

op had zitten en dat er een nieuwe voorzitter moest worden 

gekozen. In de kerngroepledenvergadering werd een profiel 

opgesteld. Sjef paste in het profiel, stelde zich na enig be-

raadslagen beschikbaar en werd uiteindelijk gekozen.

Constante beweging
Natuurlijk heeft Sjef zo z’n ambities, waarbij de belangrijkste 

is om de boel goed in ontwikkeling te houden. Er is sprake 

van een mooie ontwikkeling binnen de vereniging, de zaak 

is voortdurend in beweging, zelfs in de afgelopen crisistijd. 

Maar het valt niet altijd mee om het ook goed in ontwik-

keling te houden. Daar is veel voor nodig. Er ontstaat een 

mooie discussie aan tafel over hoe meer mensen bij het Car-
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naval te betrekken en hoe het kan dat er soms sprake van 

minder betrokkenheid is.  Sjef zou het toejuichen dat er in 

Albergen, net als in omliggende dorpen, meer wijken zich in 

het Carnaval zouden begeven. Daarnaast zou hij net als veel 

andere Carnavalisten uit Albergen willen dat op de zondag 

van de optocht het feest weer een meer dorps karakter krijgt 

met een feest voor jong en oud.

Een mooie club en goede vent
Voorzitter van de Alberger Bökke een hondenbaan? Als Sjef 

wordt gevraagd of hij de vereniging die hij nu leidt in een 

paar woorden kan typeren, raakt hij op dreef. Een mooie 

club, veel lol, gezellig, een goede communicatie en een pret-

tige sfeer. Ingrediënten die de basis vormen voor een mooie, 

bloeiende vereniging. Een hondenbaan? Wij denken niet als 

we Sjef zo horen praten. Tja, of je moet de term hondenbaan 

anders interpreteren. Als de trouw van een hond, loyaliteit 

aan principes. Trouw en loyaliteit zoals honden die ook heb-

ben. Dan past de term hondenbaan. En …… is deze van 

toepassing op Sjef. Een goede vent waar de vereniging naar 

onze mening weer jaren op kan bouwen!



 

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

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

 
 

Tel. 06-21108115 
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Sathees is opgegroeid in Sri Lanka en vluchtte vanwege 
de oorlog in zijn geboorteland naar Nederland. Sinds 
1993 woont hij in Albergen in een huurwoning aan de 
Calligrafiestraat. 
De ouders van Sathees wonen nog steeds in Sri Lanka. Via 
Skype heeft hij contact met hen. Ook met zijn broers en 
zussen heeft hij nog regelmatig contact, ook al wonen ze 
over de hele wereld. Zo woont er een broer in Canada, 
een zus in Frankrijk en een zus in Italië. 
De andere twee jongens waarmee Sathees twintig jaar 
geleden woonde in Albergen zijn verhuisd naar Almere 
en Rotterdam. Zij hebben daar hun eigen bestaan op-
gebouwd en eens in de zoveel tijd hebben ze onderling 
nog contact.

In de jaren negentig mochten asielzoekers in Neder-
land niet werken. Pas toen Sathees zijn verblijfsvergun-
ning kreeg in 1998 mocht hij aan de slag en sindsdien is 
hij nooit werkloos geweest. Eerst is hij gaan werken in de 
keuken bij Hotel Drostes in Tubbergen sinds 2000 werkt Sa-
thees bij bakkerij Kamphuis in de supermarkt in Albergen. 
Eerst als leerling bakker en  nu is hij na het volgen van een 
opleiding bij het ROC in Enschede volwaardig brood- en 
banketbakker geworden. Brood bakken vindt Sathees 

‘prima werk’ en hij heeft het erg naar zijn zin. “Het liefste 
blijf ik nog heel lang bakker in Albergen”, vertelt hij met 
een lach.

Erwtensoep
Over Albergen is Sathees heel positief. Hij wil er het liefst 
zijn hele leven blijven wonen. “In Albergen wonen aar-
dige mensen en ik heb hele leuke buren.” Vooral de 
erwtensoep die Sathees van de buren krijgt, vindt hij erg 
lekker. Zelf kookt hij met name Sri Lankees eten. Hiervoor 
koopt hij dan speciale kruiden in een Indische winkel. Ook 
dit deelt hij wel eens met de buren. Met een paar mensen 
heeft Sathees een hechte band. Hij noemt met name de 
familie Kolk, Waanders en Paus. Zij hebben hem gehol-
pen om te integreren en zijn sindsdien goede vrienden 
gebleven.

Sinds het vorige interview,  twintig jaar geleden, is Sathees 
zich hier thuis gaan voelen. Hij is fan van FC Twente, vindt 
zijn werk leuk en wil nooit meer weg uit Albergen. Met 
Carnaval kijkt hij altijd naar de optocht en daar geniet 
hij erg van.

Twintig jaar geleden stond in het Bokk’nblad een artikel over drie jonge asielzoekers in  
Albergen. Inmiddels woont alleen Sathees Krishnapillai nog in Albergen en we zochten 
hem op om te horen hoe het nu met hem gaat. 



Eetcafé 't Coophuys

Ootmarsumseweg 182
Albergen

Tel.: 0546-443080



Een meid van achttien jaar. Jongste dochter van Paul en Maria 
van der Aa, met drie oudere zussen die de deur al uit zijn en zelf 
een gezin hebben. 
Diploma VMBO-T op zak en begonnen met de opleiding SPW. 
Gestart met rijlessen, gek op uitgaan, gangmaker in de vrien-
dinnengroep en al een tijdlang verkering. Het verhaal van San-

ne van der Aa in een notendop. Een verhaal, zoals vele andere. 
Een verhaal, zoals dat van een meid op die leeftijd hoort te zijn. 
Bruisend van energie, volop in het leven en nog een hele toe-
komst voor zich.

Maar dan die continue hoofdpijn, die niet over gaat en het vrijwel dagelijks 
braken in de ochtend. Een vermoeden dat het om de ziekte van Pfeiffer 
gaat. Op aandringen van de ouders uiteindelijk toch een CT- en MRI-scan, 
met een vreselijke uitslag. Sanne heeft een hersentumor en er heeft zich 
inmiddels zoveel vocht in de hersenen opgehoopt dat ze met spoed naar 
het ziekenhuis in Groningen moet worden vervoerd. Daar wordt ze direct 
geopereerd. Er wordt een drain in haar hoofd geplaatst, waarmee het acute 
levensgevaar wordt afgewend. 
Een week later, het is dan eind mei 2008, wordt de tumor verwijderd. Sanne 
ligt van ’s morgens acht tot ’s avonds vijf uur op de operatietafel. Voor Paul 
en Maria komt dan het verlossende bericht dat de operatie is geslaagd. De 
tumor, die zich op de linkerkant van de hersenstam bevond, is succesvol 
verwijderd. Van opgelucht adem halen is slechts gedeeltelijk sprake. 
Het ontwaken van Sanne gaat met heftige reacties gepaard en ze ziet nog 
vrijwel niets. Prikkels komen vertraagd binnen. Er is nog een lange weg te 
gaan.

Medulloblastoom
Die lange weg wordt helemaal duidelijk als een week na de operatie bekend 
wordt dat de hersentumor bij Sanne een zogenaamd medulloblastoom 
was. Een kwaadaardige en agressieve tumor. Vreemd genoeg komt deze 
normaal gesproken alleen bij jongere kinderen voor. Het gevaar zit vooral 
in de cellen van deze tumor, die via het ruggenmerg uitzaaiingen kunnen 
veroorzaken. Om dit te voorkomen krijgt Sanne dertig bestralingen en vele 
chemokuren. Daarna kan er alleen maar gehoopt worden. Hopen dat er vijf 
jaar lang geen nieuwe tumor ontstaat, dan is het gevaar voor uitzaaiingen 
vrijwel verdwenen.
In deze periode van onzekerheid probeert Sanne haar leven toch zo nor-
maal mogelijk voort te zetten. Eenvoudig is dat niet, want ze zit nog volop 
in de medische molen. Na de chemo’s en de bestralingen, krijgt ze verschil-
lende therapieën, legt ze veelvuldig bezoeken af aan allerlei specialisten en 
ondergaat ze meerdere plastische operaties. De linkerkant van haar gezicht 
is namelijk verzakt, als gevolg van een verlamming van de zenuwen en de 



spieren. Er worden onder andere een stuk zenuw en een spier uit haar been 
in haar gezicht gezet. Een erg pijnlijke ingreep, die echter wel resultaat ople-
vert. Ook haar zicht wordt een stuk beter en ze krijgt langzaam maar zeker 
weer een mooie bos haar. 

Beperkingen
Ondanks de verbeteringen, blijft Sanne minder goed zien met haar linker-
oog. Ook het gehoor aan die kant is sterk verminderd. De grootste beper-
king is echter dat haar balans weg is. Vooral als ze moe is, zwaait ze soms 
alle kanten op. Dat maakt het voor haar onmogelijk om haar rijbewijs te 
halen en ook het volgen van een opleiding wordt er door bemoeilijkt. Sanne 
begint in 2011 nog wel met volle moed aan een koksopleiding. Ze beleeft 
erg veel plezier aan een tweetal stages, maar uiteindelijk blijkt het niet ver-
antwoord om de opleiding voort te zetten. Haar beperkingen leveren teveel 
gevaren op bij het werk in de keuken, waarmee een droom verloren gaat. 

Draad oppakken 
De medische nasleep maakt het lastig om de draad weer op te pakken. Voor 
Sanne is dat niet het ergste. Door haar ziekte raakt ze haar vriendenkring 
kwijt en ook haar verkering houdt geen stand. 
Ze wil er niet al te veel over kwijt, maar haar gezicht verraadt het verdriet. 
Gelukkig heeft ze Mariska nog. De enige vriendin die ze overhield, haar rots 
in de branding. Sanne hoopt dat de mensen lering uit haar ervaring trekken. 
Steun de mensen op de momenten wanneer het echt nodig is en blijf vooral 
niet weg, ook al voelt het voor jou als een enorme drempel. Hoe langer je 
wacht, hoe moeilijker het wordt om daar overheen te stappen.
Paul en Maria hebben in 2008 een weloverwogen besluit genomen om 
hun café aan te houden. Het blijkt de juiste beslissing te zijn. ’t Coophuys 
fungeert als uitlaatklep voor de aanhoudende zorgen. Toenemende zorgen, 
beter gezegd, want in deze periode wordt een schoonzoon getroffen door 
leukemie en ook bij Paul wordt er een hersentumor geconstateerd. Dankzij 
een beenmergtransplantatie wordt het leven van de schoonzoon gered en 
Paul wordt na dertig bestralingen genezen verklaard. Ondanks deze posi-
tieve afloop voor beiden, is de impact natuurlijk niet gering. Maar het vrolijk 
en gezellig blijven richting de gasten kost, ondanks al deze tegenslag, geen 
moeite. Het levert Paul en Maria juist energie op. De uitbreiding met een 
restaurant en een cafetaria en de aanleg van een nieuw terras beschouwen 
beiden niet als een extra belasting, maar als de nodige afleiding. 

En dan toch…
Ondanks dat  het gezin zich op bewonderenswaardige wijze steeds weer 
door alle tegenslagen worstelt, blijft het zwaard van Damocles boven hen 
hangen. Sanne moet die cruciale vijf jaar door zien te komen. Als het er 
steeds meer op gaat lijken dat dit gaat lukken, komt er toch die klacht. Een 
aanhoudende pijn in haar staartbotje. Eerst wordt er gedacht aan de gevol-
gen van een val. Pijnlijk, maar onschuldig. 
Wanneer de pijn maar niet vermindert, wordt besloten een reeds geplande 
MRI-scan vervroegd uit te voeren. Het is dan februari 2013, vier jaar en ne-
gen maanden na haar operatie. In het zicht van de haven toch die gevreesde 
diagnose. De tumor heeft zich uitgezaaid en Sanne is niet meer te genezen. 
Chemokuren kunnen hooguit haar leven rekken, maar dragen ook het ri-
sico dat ze haar situatie verslechteren. Sanne besluit er niet aan te beginnen, 
domweg omdat ze de energie er niet meer voor heeft. Wel ondergaat ze nog 
dertien bestralingen, vooral bedoeld om de pijn te bestrijden.

Leuke dingen doen
Sanne beschikt over een sterk en positief karakter en ze heeft op dit moment 
nog niet al te veel last van pijn of extra beperkingen. Dat stelt haar in staat om 
nog zoveel mogelijk leuke dingen te doen. Met haar vriendin Mariska is ze 
naar Turkije geweest, met haar zussen naar Mallorca en met pa en ma naar 
Kreta. In de zomer heeft ze twee keer parachute gesprongen. Op Texel met 
twee zussen en daarna op Teuge met haar derde zus en haar moeder. Ver-

der houdt ze van winkelen en mag ze graag een gokje in het casino wagen. 
Fietsen gaat niet meer, maar met haar scootmobiel komt ze nog door heel 
Albergen. Regelmatig helpt ze mee in de keuken van ’t Coophuys, vooral 
omdat ze het zo goed kan vinden met de medewerkers. Voor haar 24e ver-
jaardag hebben die haar nog getrakteerd op een avondje disco bij Bruins en 
binnenkort gaan ze met haar lasergamen. 

Geweldige mensen
Paul en Maria zijn bijzonder lovend over hun medewerkers. “Ze zijn super 
begaan en staan altijd voor ons klaar. Zo hebben ze volledig zelfstandig de 
cafetaria gedraaid, terwijl wij met Sanne op Kreta waren. Ze zijn er zelfs blij-
ven slapen, om op de boel te passen.” Zo zijn er vele mensen die hun best 
doen om het Sanne naar de zin te maken. De parachutist die een speciale 
parachute ophaalt, zodat Sanne langer van de sprong kan genieten, de ca-
meraman die zich tot het uiterste uitslooft om de sprong zo mooi mogelijk 
te filmen, de rijschoolhouder die haar gratis rijlessen aanbiedt en het per-
soneel van Coop dat Sanne de mogelijkheid geeft om in de supermarkt te 
helpen, wanneer ze wat afleiding zoekt. Toen Sanne onlangs met haar vader 
naar FC Twente - Ajax ging, kreeg ze een onvergetelijke VIP behandeling. 
Trots staat ze op de foto met Joop Munsterman en Wout Brama, die alle tijd 
voor haar hadden. Allemaal kleine gebaren, die veel goed doen.

Oneindigheid
Hoewel Sanne nog zoveel mogelijk geniet, zijn er natuurlijk ook de mo-
menten waarop het minder gaat. Dan is er altijd Buddy, de poes die op haar 
schoot kruipt en lijkt aan te voelen wat er in haar omgaat. Hoe toepasselijk 
kan een naam zijn. Over de toekomst zijn er weinig illusies. Maria haalt in 
dat kader de woorden van een oom aan. Vandaag is vandaag, morgen is 
morgen en dan zien we wel weer. Twentse nuchterheid ten top, er valt wei-
nig aan toe te voegen. Voor ik wegga, laat Sanne mij een tattoo zien, die ze 
pas op de binnenkant van haar pols heeft laten zetten. Infinity, symbool van 
de oneindigheid. “Vind ik een mooie betekenis.”
De redactie bedankt Sanne, Paul en Maria hartelijk voor dit openhartige 
gesprek en wenst hen erg veel sterkte in deze moeilijke tijd!





Telefoon 0546-441719
Fax 0546-442046
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kaartverkoop 
  voor gala-avonden  
van De Alberger Bökke

GALA - VOORSTELLINGEN
Donderdag 13 februari 2014:  Gala-avond voor senioren, aanvang 19.00 uur
Vrijdag 14 februari 2014:  Gala-avond, aanvang 20.00 uur
Zaterdag  15 februari 2014:  Gala-avond: aanvang 20.00 uur
Zondag  16 februari 2014:  Galavoorstelling; aanvang 13.30 uur 

  met aansluitend grandioze afterparty, tevens  
  ook de mogelijkheid om een hapje te eten, 
  voor zowel de medewerkers van het Gala als de bezoekers.

KAARTVERKOOP
Op zondag 9 februari 2014 start de kaartverkoop om 
9.00 uur bij de Residentie de Vette Bok.  De verkoop zal 
plaatsvinden op volgorde van binnenkomst. Net als vorig 
jaar kunnen alleen leden vanaf 9.00 uur kaarten kopen en 
per lid worden maximaal 10 kaarten verkocht. Zorg dat u 
voor elke kaart 1 persoonlijke ledenkaart kunt tonen. 

Bent u geen lid, maar wilt u wel naar het Gala, meldt u 
zich dan zo spoedig mogelijk aan. Aanmelden kan nog tot 
en met zaterdag 8 februari  tot 18.00 uur bij: Frank Oude 
Breuil 0546-841386 of Herald Degger 0546-442693. 

Indien nog kaarten beschikbaar zijn voor de druk bezochte 
Gala’s, kunnen niet-leden zondag 9 februari tussen 10.30 
uur en 11.00 uur in de Residentie kaarten kopen voor € 
12,00. 

Tijden veranderen
De galacommissie heeft samen met het bestuur  van 
de Alberger Bökke besloten om het komend jaar de 
galavoorstellingen niet meer over 2 weekenden te 
verdelen  maar het  in 1 weekend te houden. Verschillende 
argumenten liggen hieraan ten grondslag:
Tot nu toe was altijd de dag na de laatste gala-avond, 
de grote Carnavalsoptocht in Albergen. Veel medewerkers 
van het Gala moesten dan de volgende dag weer vroeg 
aanwezig zijn voor werkzaamheden rond de optocht. 

Een zeer druk Carnavalsweekend voor veel mensen 
binnen de vereniging dus. 
Het wordt steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden die 
2 weekenden willen helpen bij de Gala’s. 
Daarnaast is het krokusvakantie waardoor in het 2e 
weekend veel mogelijke bezoekers op vakantie zijn en ook 
een aantal artiesten/medewerkers van het Gala eventueel 
op vakantie gaan.
Kortom, wij denken dat het tijd is om een andere opzet 
te proberen. 



Giis Bekhuis Metaal & Kunststoffen



Wat is een carnavalsvereniging zonder 
Dansmariekes. Als een dierentuin zon-
der flamingo’s.
We zijn er trots op dat de Alberger 
Bökke al vele jaren kan vertrouwen en 
bouwen op de gratie van getalenteerde 
danseressen.
Zij stellen zich aan u voor!

Wij zijn Tjarda, Danaé, Roos, Lynn, 
Lisa, Judith, Edmaé en Birgit, de Dans-
mariekes voor het carnavalsseizoen 
2013/2014. Wij zijn acht meiden van 
vijftien jaar. Elke week trainen wij om 
voor de Gala avonden en het gemeen-
tegala een mooie, verrassende dans in 
elkaar te zetten. Tijdens de training 
wordt er natuurlijk hard gewerkt om 
er wat moois van te maken, maar ook 
wordt er de nodige tijd besteed aan het 
kletsen, roddelen en niet te vergeten de 
gein als we nieuwe stukjes dans probe-
ren. Aan het begin van het seizoen had-
den we helaas geen trainer maar onder-
hand zijn we samen met Lieke hard aan 
het werk om de verloren tijd in te halen. 
Over onze dans kunnen we natuurlijk 
niet te veel zeggen, maar dat het gaaf  
wordt is een feit. Niet alleen hebben wij 
veel zin om op het podium onze dans 
te laten zien, ook de feestjes van Car-
naval waarbij wij aanwezig zullen zijn 
worden vast en zeker een succes! Wij 
hebben er in ieder geval weer zin in! 

De Dansmariekes 
van de Alberger Bökke





Bok onder de loep
u kent het fenomeen vast wel, de dorpsroddel. Een gebeurtenis 

waarin de bokken of  blunders van inwoners onder de loep worden 
genomen, van alle kanten worden belicht en zeker voor een dag het 
nieuws beheersen. De afgelopen 50 jaar heeft de dorpsroddel een enor-
me vlucht genomen.
Het was al tijdens de eerste jaren van de Gala-avonden dat dit populaire 
onderwerp een steevaste rubriek was in het volle programma.
Vanaf  het begin was het wel en wee van ons saamhorige dorp een van 
de hoogtepunten. De uitvoering van de bovengenoemde gebeurtenis-
sen werd en wordt ook nu nog in de vorm van een buut op de planken 
gebracht. 
Diverse tekstschrijvers en verschillende artiesten hebben hier aan bij-
gedragen. Bekende mensen en minder bekende mensen uit het dorp 
die een bok hadden geschoten werden tijdens het Gala in de schijnwer-
pers gezet en op een komische en ludieke manier, met de bijbehorende 
lachsalvo’s, besproken. Veelal werden de optredens uitgevoerd in de 
vorm van een duo.

Bets en Tonia 
Een van die legendarische duo’s werd gevormd door Bets en Tonia, 
gespeeld door Harry Scholten en Luuk Steenbeeke. In 1984 was het zo-
ver. De toenmalige Galacommissie bestaande uit Harry, Sjoerd, Tonnie 

Degger en Gait oet ’t Klooster was van plan om de dorpspraat in een 
andere vorm te gieten. Een taak waar Harry mee werd belast.
Al snel kwam Harry bij Luuk terecht vanwege de toneelervaring van 
Luuk en natuurlijk zijn nimmer aflatende gevoel voor humor. De klik 
was er meteen tussen de beide getalenteerde spelers. Hoewel de opzet 
en ingrediënten zo’n beetje gelijk bleven, werd de setting aangepast.

‘t Schöt mie in ’t gemood
Een centrale plek in Albergen moest worden nagebootst, waarin 
iedereen zich herkend. Het werd de bekende dikke steen met een 
bankje ervoor. Prachtig gelegen in het centrum met uitkijk op 
Morshuis, Sjoerd, de fietsenmaker, de kapper, de bank, het post-
kantoor en Kamphuis, een waarachtig steengoede uitvalbasis. 
Tonnie Degger voegde achter de tekst een lied toe als sluit-
stuk, de inmiddels legendarische klassieker: Alberg, Alberg is 
zo mooi, het schöt mie in ’t gemood…..

Riets luisterend oor
Het wel en wee was in die tijd de afsluiter van het Gala en de heren 
hadden zodoende wat extra tijd om hun act te laten uitlopen. De domi-
nante Tonia en de eigengereide Bets brachten op voortreffelijke wijze 
de roddels ten gehore. Geoefend werd er steevast bij Harry thuis, waar 
Riet het luisterend oor was. Riet regelde veel voor het Gala. 
Allereerst de kleding van zowel Bets als van Tonia. Daarnaast werkte 
zij de teksten uit en zorgde, indien nodig, voor censuur. Omdat ze de 
Albergenaren goed kende, wist ze precies waar de grens van het toe-
laatbare lag. Na flink oefenen ging het op de bühne natuurlijk net iets 
anders dan in de repetities, met de nodige hilariteit.

Plaspauze?
Gedenkwaardig is de situatie toen Bets naar de WC moest en ruim 
5 minuten van het podium verdween. Tonia moest de tijd opvullen 
en deed dat met make-up en met de bijbehorende typisch vrouwelijke 
perikelen. uiteraard is dit slechts een van de diverse hoogtepunten. Tot 
begin jaren 90 waren Bets en Tonia actief  en hebben de basis gelegd 
voor hun opvolgers, door teksten te schrijven en artiesten te begelei-
den. Nog steeds leven de karakters van Bets en Tonia in vele Carnava-
leske hoofden binnen onze gemeenschap en daarbuiten. Een prachtig 
op elkaar ingespeeld duo van buitengewoon niveau. Ik wil graag Harry 
en Luuk hartelijk bedanken voor hun inzet en de bijdragen en ik hoop 
ze met Carnaval tegen te komen, in welke vorm dan ook.

BB 91



snelheid en kwaliteit tegen vriendelijke prijzen
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 Het Midden 3 - Albergen
 Telefoon: 0546 - 441972
 Telefax: 0546 - 441982
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tel. 0546 - 62 13 79 

8dg Winterwandelen in Tirol
Vertrek: 2/2,9/3 Incl.HP in ****hotel,arreslee- 
tocht, rodelen, rondleiding Salzburg   € 635,-

7dg Alpenländischer Musikherbst
Vertrek: 23/9, 30/9 Incl. 6n. HP ****hotel, 4x 
entree volksmusikconcert,frühshoppen €695,-

5dg Klassiek Rome    Vertrek: 26/3, 8/10 
Incl. 4n. HP ****hotel centrum, 3d. NL-gids 
voor Antiek Rome, Vaticaan, Tivoli. va € 998,-

8dg Sardinië               Vertrek: 24/4, 25/9
Incl. 7n. HP ****hotel centrum, 5x dagtocht 
met NL-gids, boottocht, entree grot  € 1225,-

   Dagtochten, Musicals & Concerten
 • Huishoudbeurs   15/2, 17/2, 18/2, 19/2, 20/2, 21/2, 22/2    Incl. entree   € 35,- 
 • Rijksmuseum & rondvaart Amsterdamse grachten   18/2       € 45,-
 • Winkelen in Amsterdam   15/2, 17/2, 18/2, 19/2, 20/2, 21/2, 22/2      € 19,95
 • Skiën/wandelen in Winterberg   Elke zaterdag. Skihuur mogelijk.    v.a.  € 29,50
 • Musical Sister Act   9/2,23/3      rang 1 € 113,-      rang 2  € 108,- 
 • Soldaat van.Oranje 11/4, 25/5, 1/6,  22/6    rang 1 € 111,-     rang 2  € 99,- 
 • Toppers in Concert  24/5                veld staanplaats € 109,- gold zone 1  € 97,-

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

Alle reizen: géén aanbetaling/reserveringskosten, opstapplaatsen in Twente. 
Vliegreizen: incl. transfer Twente - luchthaven, continu reisleiding va Twente.

Een greep uit ons aanbod:

SUPERSNEL JE
AUTORIJBEWIJS?

Meld je nu aan
of informeer naar de mogelijkheden.

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

Locatie De Haambrink 0546 491531
Almeloseweg 211, 7614 LA  Mariaparochie

Locatie Slagenweg 0546 860399
Slagenweg 9, 7614 LS  Mariaparochie

Locatie Albergen 0546 860399
Kemnaweg 14, 7665 RJ  Albergen

Fysiotherapie	  Langeveld	  wenst	  iedereen	  een	  goed	  
en	  gezond	  2014	   	  

	  

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

ergotherapie.	  

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

3.	  	  Specialisatie	  in	  handtherapie.	  

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

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

6.	  	  	  Specialisatie	  in	  schouder	  en	  aangesloten	  bij	  schoudernetwerk.	  

7.	  	  Manuele	  therapie	  aangesloten	  bij	  rugnetwerk.	  

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

9.	  Dry	  needling	  en	  acupunctuur.	  
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0541-670259 

Landbouwmechanisatie 
0541-670280 

Loon- en grondverzetbedrijf 
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0541-670280 

Brokmansweg 20-24 7667 SH  Reutum 
www.poppink-reutum.nl 
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Houd zich bezig met het uitvoeren van complexe projecten in de elektrotechniek, industriële 
automatisering en werktuigbouw. 
Ik ben altijd bereid mijn kennis en ervaring nader bij U te komen toelichten. 
 
Gert Woudstra 
Woudstra Projectmanagement & Advisering (WP&A) 
telnr. 0610931988  
 
E-mail: info@woudstramanagement.nl 
website: www.woudstramanagement.nl 

 

Houd zich bezig met het uitvoeren van complexe projecten in 
de elektrotechniek, industriële automatisering en werktuigbouw.

Ik ben altijd bereid mijn kennis en ervaring nader bij u te komen toelichten.
TEven geef ik mijn advies aan organisaties met het doel deze efficiënter 

en effectiever te laten samenwerken zowel intern als extern.

Gert Woudstra
Woudstra Projectmanagement & Advisering (WP&A)

telnr. 0610931988 

info@woudstramanagement.nl - www.woudstramanagement.nl



‘Gutentag. Haben Sie schon gehört? Nein? Dann ist es 
höchste Zeit! Bitte lesen Sie weiter!’
Een ‘Oktoberfest’ is een jaarlijks volksfeest in Mün-
chen (bron: Wikipedia). Volksfeest? Hmmm… klinkt 
bekend. En wat de Duitsers kunnen, kunnen wij ook. 
Zo zal het ongeveer gegaan zijn in het altijd borrelende 
brein van de organisatoren van de jaarlijkse volksfees-
ten in Albergen. En nu, enkele maanden later, is het een 
feit. Het eerste echte ‘Wiesnfest’ maakt zijn opwachting 
in Albergen. Wanneer? U raadt het al: ‘Mit unserem eige-
nen Volksfest in der großen weissen Attraktion’.

De organisatie is helemaal enthousiast. Overtuigd van het concept. 
De lat ligt hoog: alles moet kloppen. Een perfect aangeklede 
feesttent met lange tafels, literpullen bier - ‘Maßbier -, Bratwurst en 
halve hanen aan de grill. En natuurlijk bediening in stijl: de Dirndl 
en Lederhosen mogen niet ontbreken. Niet bij de bediening, maar 
zeker ook niet bij het publiek!
“We verwachten dat mensen uit Albergen en omgeving hierin mee-
gaan. Het mooie van zo’n feest is dat jong én oud ervan houdt. We 
zijn nu al benieuwd welke zoon zijn pa naar huis moet brengen”, 
grapt de organisatie. 
Steeds meer enthousiaste vriendengroepen en gezellige buurten 
reizen in het najaar af naar Stuttgart of München of andere Duitse 
steden waar bierfeesten zijn. Het zijn ‘supertolle’, ongedwongen 
feesten, waarbij het vooral om ‘Spaß’ gaat. En dat is precies wat we 
hier ook willen:  “Spaß, viel Spaß.”

Hofbräu Regiment Partyband
De organisatie is erin geslaagd de ‘Hofbräu Regiment Partyband’ 
vast te leggen. Deze Duitse band zorgt al jaren voor een geweldig 
feest in de ‘Grandls Hofbräu Zelt’ tijdens het openingsweekend 
van het alom bekende Oktoberfest in Stuttgart. En ze komen ook 
bij ons in Albergen met een man of zeven de tent platspelen! Als 
‘Anfang des Festes’ ontbreekt het aanslaan van het eerste vat bier 
niet. Nee, geen twijfel: de organisatie draagt zorg voor een avond-
vullende programmering - geheel in sfeer - en met uitdaging voor 
het publiek.
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Al enthousiast? Reserveer een tafel!
Regel jij altijd het bezoek aan de Gala-avond? Ben jij in jouw vrien-
dengroep of sportteam de kartrekker? Of misschien de initiator in je 
buurt? Of wil jij dat juist nu eens zijn? Dan ben jij de ambassadeur 
die wij zoeken! Maak je vriendengroep, buurt of familie enthousiast. 
Kom met z’n allen naar ons eigen ‘Wiesnfest’. Vrijdag 6 juni om 
20.00 uur stipt ‘geht’s los’. 
Vanaf het weekend van de Gala-avonden van onze jubilerende 
C arnavalsvereniging -  medio februari - kun je digitaal een tafel 
reserveren. Kijk hiervoor op www.wiesnfest.nl. Direct doen, luidt 
het advies. Dan weet je zeker dat jij erbij bent als het op vrijdag 6 
juni echt ‘los geht’!

PS
Voor de Albergse ondernemers die vanaf 16.00 uur al met hun 
personeel naar het jaarlijkse ‘Bedrijvenuurtje’ gaan: kom gerust in 
stijl! En wil je blijven? Geen probleem, dat kan. Reserveer wel even 
een tafel als je ook vanaf 20.00 uur goed wilt zitten!



Vanaf 11.00 uur geopend

Ootmarsumseweg 168, 7665 SE  Albergen
Tel. 0546-443006

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

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

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



Ik geef het maar meteen toe, ik ben niet de jong-

ste meer. Soms wordt dat lichamelijk ‘pijnlijk’ dui-

delijk door kwalen maar ook omdat ik me soms een 

‘ouwe zak’ voel  en het voor mijn gevoel 

niet meer bij kan benen en snap. Bijvoorbeeld tijdens 

het Carnaval. Nou ja, carnaval… het zal de leeftijd 

zijn maar voor mijn gevoel is het tegenwoordig voor-

al iets dat er op moet lijken. Neem nou de optocht. 

Waar vroeger een origineel idee werd bedacht en 

mensen al vrolijk lachend, grappend en drinkend een 

wagen in elkaar flansten wordt nu regelmatig in het 

zuiden van het land een ‘prefab-carnavalswagen’ ge-

kocht om er tijdens de optocht mee te pronken. Met  

andermans veren dus… 

Maar niet alleen de optocht is anders geworden. Ik 

heb het al toegegeven, ik ben een oude zeur maar 

waar is in Godsnaam –het is tenslotte een katholiek 

feest- het Carnavalféést gebleven? Het échte feest 

met een paard in de gang en een kamerbreed tapijt 

op je kop? Het Carnaval met polonaise op muziek van 

de Deurzakkers en André van Duin! Willempie fore-

ver! Nee, tegenwoordig is het carnavals’feest’ vooral 

voor de jeugd die hutje mutje op elkaar gepropt bij 

elkaar staat om naar house of ander monotoon ge-

dreun te luisteren. Bewegen is er niet zo veel bij. Een 

ouderwetse polonaise is 

vanwege de -niet aanwezige- ruimte sowieso een 

pure utopie, laat staan dat je ‘bij Hoevelaken links af’  

kunt gaan. Of je op het hoogtepunt van Carnaval nu 

in Albergen, Geesteren of Oldenzaal bent, het is er zo 

mudjevol als in een Japanse metro in de spits. 

En geen gehos, gespring, laat staan polonaise! Nee, 

tegenwoordig wordt er ‘gemoefd op de biet’ of ‘ge-

hakt’. Dat kan tenminste nog wel op die paar vierkan-

te centimeter die je jezelf hebt toegeëigend. Sorry, 

misschien kijk ik te veel door de bril van een oudere 

vent en heb ik een te hoog ‘Omroep MAX gehalte’, 

maar laten we eerlijk zijn, het Carnavals’feest’ lijkt 

tegenwoordig wel heel erg op een veredeld ‘Colou-

red Sensation’ in navolging van de black en white 

party’s! Maar dat wil ik niet! Ik wil gewoon gezel-

lig biertjes drinken op een Carnavalsfeest met een 

‘ons-kent-ons-en-wat-is 
het-gezellig’-sfeertje. Een 

Carnavalsfeest waar Adam Eva nog een keer met 

een ‘suukerbiet veur de kont’ slaat en waar we met 

z’n allen, al hossend, uit volle borst het aloude ‘Mien 

waar is m’n feestneus’ mee brallen, hoe slecht het 

ook klinkt.

Is dat dan helemaal gedaan? Misschien, máár… er 

is een goed alternatief. Je ziet elk jaar meer tenten 

langs de route van de optocht en daar is het na af-

loop nog héél lang, héél goed vertoeven. Met het zo-

veelste biertje, waarvan ik de dag erna  waarschijnlijk 

wel weer zal denken dat ik die beter niet had kunnen 

nemen, vier ik dan feest met vrien-
den en heb het ouderwets gezellig. Blijkbaar ligt 

dáár de toekomst van het Carnaval voor ‘ouderen’ zo-

als ik. En eerlijk gezegd heb ik daar geen problemen 

mee. Proost!... ik bedoel Alaaf! 

Doe mij maar ‘Old School’ Carnaval…
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BRILLEN
CONTACTLENZEN
HOORTOESTELLEN
GEHOORBESCHERMING

Grotestraat Zuid 121
7607 CH  Almelo www.berkhofoptiek.nl
Tel. 0546 - 45 52 04 E-mail: info@berkhofoptiek.nl

57120 Heracles 08_03.indd   2 01-10-2008   14:21:45

Nu ook brillen 
ONLINE te bestellen



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

U een feest. 
Wij van de partij.

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

Bezoek onze site voor occassions

www.autoeerdman.nl
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Op een regenachtige en winderige novem-
beravond fiets ik tussen de vele waterplas-
sen door richting het kanaal, om de bekende 
bewoner van het huis bij hectometerpaal 4.4 
aan het kanaal aan een interview te onder-
werpen. Na enige tijd in het donker rond het 
huis gezworven te hebben, vind ik dan toch 
eindelijk een deur waardoor ik naar binnen 
kan. Het blijkt ook de enige buitendeur te zijn, 
omdat de voordeur dichtgespijkerd is. In de 
keuken word ik met een lekkere kop koffie 
verwelkomd door Tom Vleerbos, en even later 
komt ook Kirsten binnen. 

Tom en Kirsten wonen sinds vijf jaar in het huis 
aan Kanaal Noordzijde, waar ze zich samen met 
beide zoons Teun en Jens goed op hun plek voelen. 
Voordat ze verhuisden naar het huis aan het kanaal 
hebben ze in de bebouwde kom van Albergen ge-
woond, aan de Gagel. Tom heeft in zijn jeugd in het 
huis bij ‘de Pook’ gewoond en Kirsten komt uit het 
buitengebied van Zenderen, waardoor het huis aan 
het kanaal toch wel een droomplek voor hen is. Bij 
de koop van het huis is in de notariële akte vermeld 
dat de welbekende ‘Vlootboot’ tevens overgenomen 
werd. Deze boot ligt nu in de berm voor het huis, 
weliswaar op het droge dus, maar dicht bij het huis 
waar de boot thuis hoort.  

Via de dorpsraad is Tom de politiek ingerold. In 
2006 is hij voor het eerst gekozen in de gemeente-
raad van de gemeente Tubbergen, waar hij in 2010 
ook wethouder is geworden. Bij de verkiezingen van 
aankomend jaar hoopt hij een tweede termijn als 
wethouder te kunnen bemachtigen, om nog een 
aantal openstaande zaken af te maken. Aan het 
eind van zijn tweede termijn wil hij dan stoppen als 
wethouder om zo bestuurlijke vernieuwing niet in 
de weg te staan. In principe wil Tom na zijn wethou-
derschap weer terug keren naar het bedrijfsleven, 
hoewel dat natuurlijk altijd anders kan lopen. 
Tom is een erg actief persoon, maar wil op dit mo-
ment geen functies bekleden in het verenigingsle-
ven van Albergen omdat een wethouder al snel de 
schijn tegen heeft op het gebied van belangenver-
strengeling. Via Jong Nederland treedt hij echter 
wel op als Sinterklaas en dit wil hij ook zeker blijven 
doen. 

Drukke agenda, goed begin
Als wethouder heeft Tom natuurlijk een zeer drukke 
agenda, echter wordt er elke ochtend uitgebreid 
ontbeten met het hele gezin. De tafel wordt hierbij 
uitgebreid gedekt en zo wordt de dag gezamenlijk 
goed begonnen. Een goed begin is immers het 
halve werk. 
Teun en Jens voetballen allebei bij de jeugd van 
De Tukkers, waarbij Kirsten ook fanatiek leider is 
geweest. “Tom kent geen enkele regel van het voet-
bal” geeft Kirsten aan. En wanneer ik hem naar een 
uitleg van buitenspel vraag, blijkt hij inderdaad niet 
te weten wat buitenspel nou precies inhoudt. Spor-

tief is Tom echter wel en samen met Kirsten doet hij 
veel aan hardlopen. Zo hebben ze aan verschillende 
hardloopwedstrijden meegedaan, waaronder de 
halve marathon, de Landgoed Twente Marathon en 
de Diepe Hel Holterbergloop. Vooral het Bourgondi-
sche hardlopen bij de Landgoed Twente Marathon 
is erg goed bevallen. Elk duo krijgt een fiets mee 
en zo moet er samen 42,195 km afgelegd worden. 
Afwisselend wordt er dus gelopen en gefietst. On-
derweg staan er dan verschillende lekkernijen klaar, 
wat vooral door Tom erg gewaardeerd wordt: “Wat 
je eraf loopt, komt er meteen weer aan”.    
Op de vraag of Tom en Kirsten van Carnaval hou-
den, antwoorden ze verschillend. Kirsten vierde in 
haar jonge jaren altijd wel Carnaval, maar ze geeft 
aan dat ze nu liever naar de tent gaat tijdens de 
Volksfeesten Albergen. Tom viert daarentegen wel 
intensief Carnaval. Sinds hij wethouder is, heeft hij 
pas echt ontdekt wat Carnaval vieren precies in-
houdt. Het is veel meer dan alleen maar de optocht 
en het feest daarna in de tent. Zo bezoekt hij als lid 
van het college van B&W in de Carnavalsperiode 
zeven verschillende gala avonden, waaronder ui-
teraard het Gala in Albergen en het gemeentegala. 
Vorig jaar heeft hij ook opgetreden tijdens het ge-
meentegala in Langeveen. Samen met het college 
hebben ze een ludieke uitvoering gedaan van het 
nummer ‘Ik vind je lekker’ van De Kraaien. Tijdens 
de verschillende Carnavalsactiviteiten draagt het 
college van B&W steken met het opschrift ‘Minder 
overheid, meer feest’, wat verwijst naar de slogan 
van het coalitie akkoord: ‘Minder overheid, meer 
samenleving’. Tom doet er tijdens de festiviteiten 
goed zijn best voor om de op de steken gedrukte 
slogan kracht bij te zetten. Uiteraard zijn de steken 
gekocht via Marktplaats, omdat hij als wethouder 
natuurlijk wel op de financiën moet letten. 
Op de vraag of Tom Prins zou willen worden ont-
staat er toch enige discussie. Waar Kirsten meteen 
‘Nu?’ roept, komt Tom met een wat genuanceerder 
antwoord. Hem is ooit verteld dat je op de vraag 
of je Prins wilt worden eigenlijk niet negatief mag 
antwoorden. Na een lichte discussie over en weer 
wordt het standpunt ingenomen dat ze, mocht Tom 
ooit door de bende van vier gevraagd worden, tegen 
die tijd wel kijken welk besluit ze zullen nemen. Als 
schrijver heb ik er in ieder geval alle vertrouwen in 
dat Tom een uitermate goede Prins zal zijn. 

Lelijke eendjes
Een grote hobby van Tom is het opknappen van een 
Citroën 2CV, ofwel een ‘lelijk eendje’. Hiervoor heeft 
hij in de schuur bij zijn huis al een brug laten bou-
wen, het enige waar het hem nog aan ontbreekt is 
tijd om de lelijke eendjes ook daadwerkelijk op te 
knappen. Dat hij over de nodige ervaring beschikt 
bij het opknappen van lelijke eendjes moge duide-
lijk zijn. In zijn jonge jaren ging hij met een kame-
raad naar Frankrijk om eendjes op te halen. Op de 
heenweg zaten ze met zijn tweeën in een eend, en 
op de terugweg waren ze in totaal met vier eendjes. 
Nou denkt u natuurlijk: ‘Hoe kan dit?’ 

Hectometerpaal 4,4: 



Het antwoord is heel simpel. Er werden twee kop-
pels gemaakt van twee eendjes, waarbij het achter-
ste eendje door middel van een triangel (een stuk ij-
zer) als aanhanger fungeerde. Op de wegen leverde 
dit regelmatig meningsverschillen met de politie op. 
Een auto was het achterste eendje niet, want er zat 
geen bestuurder in. Was het dan gewoon een aan-
hanger? Wegens onduidelijkheid hebben ze er nooit 
een bekeuring voor gekregen. Op het hoogtepunt 
hadden Tom en zijn kameraad 21 lelijke eendjes 
gelijktijdig bij de ouders van Tom staan. 

Arm maar rijk
Tussen hun twintigste en hun dertigste hebben Tom 
en Kirsten erg veel gereisd naar verschillende verre 
landen. Dit waren geen luxe reizen, maar ze heb-
ben zich zo veel mogelijk verplaatst door middel van 
backpacken. Zo kwamen ze dan echt in aanraking 
met de verschillende culturen in het land van be-
stemming. In de voornamelijk arme landen waar ze 
geweest zijn, is hun opgevallen dat de mensen toch 

met elkaar delen terwijl ze arm zijn. Dit maakt deze 
mensen tegelijkertijd ook weer rijk. Ja, ja, enige 
filosofische gedachten mogen op deze avond niet 
ontbreken. Bij de vraag wat hun mooiste vakantie is 
hoeven ze eigenlijk helemaal niet na te denken, dat 
was Ecuador. Ze hebben hier een 5600 meter hoge 
vulkaan beklommen, wat maar weer aangeeft dat 
ze allebei erg sportief zijn.  
Tegenwoordig gaan ze met de kinderen in de zo-
mervakantie vaak kamperen in Italië, waar ze met 
een tent op een camping staan. Het gezin houdt 
niet van grote en luxe resorts. Tevens gaan ze nog 
wel eens een midweek naar Sardinië, waar ze even 
lekker kunnen ontsnappen aan hun drukke bestaan.  
Met genoeg verhalen om een heel Bokk’nblad te 
vullen, bedank ik Tom en Kirsten voor hun gastvrij-
heid en hun tijd. Voordat ik naar buiten ga krijg ik 
nog de waarschuwing mee dat ik moet oppassen 
voor de haan, deze wil namelijk nog wel eens ter-
ritoriaal gedrag vertonen. Puuuh, als ik dat geweten 
had…..Tot over elf jaar, bij hectometerpaal 5.5. 

Tom Vleerbos
Wethouder, 
maar nog geen Prins
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BB 105

Frank Rekers is net als Carnavalsvereniging de Alberger 
Bökke 44 lentes jong. Woonachtig aan de Mekkelenberg-
weg in Albergen. Getrouwd met Miriam en trotse papa van 
Teun (10), Mies (8) en Sam (7). Frank is geenCarnavalsman 
in hart en nieren, maar wel erg dol op een feestje! Zo heeft 
hij dan ook zijn nodige feestadressen tijdens de grote Car-
navalsoptocht. Ook wordt ieder jaar tijdens Rosenmontag 
de boel op stelten gezet in Oldenzaal, waar hij met zijn col-
lega’s nog steeds van de partij is! Dan wordt een carnavals-
outfit uit de koffer gevist die het makkelijkst voor het grijpen 
ligt. Eigenlijk is de complete outfit van Obelix met Menhir en 
hondje Idéfix zijn favoriet. Maar waarschijnlijk niet verkrijg-
baar in zijn maat. Frank heeft namelijk een lengte van 1.73 
meter en een schoenmaat(je) 40. 
Frank is werkzaam als hoofd administratie bij Heisterkamp 
Transport. Mocht hij echter nu een ander beroep mogen kie-
zen, dan ziet hij zichzelf wel langs de sportvelden als sport-
verslaggever. Een man van pluk de dag, leef om te leven! 
Frank ruimt erg graag op en is een doorpakker! Daardoor 
wel ietwat opvliegend en onrustig. Zijn levensperiode van 
z’n 18e tot 25e zou hij het liefst weer overdoen, maar dan 
met de kennis en ervaring van nu. Bij de vraag wie Frank 
graag eens zou willen ontmoeten, komt er triomfantelijk uit: 
“Youp van ’t Hek, en dan wel aan het schap in de kroeg!” 

Sportman
Voetbal (nog steeds) maar vooral hardlopen is tegenwoordig 
zijn passie. Binnen voetbalvereniging de Tukkers is Frank 
actief als speler bij het veteranenelftal, geeft hij training aan 
de F-jeugd en is jeugdcoördinator bij de E- en F-jeugd. Ook 
heeft Frank nog in Tukkers 1 gespeeld. Voor aanvang van 
de wedstrijd gierden dan de zenuwen door zijn lichaam, wat 
niet als gezonde wedstrijdspanning werd ervaren. Dit mist 
hij zeker niet meer. Wanneer hij niet geblesseerd is, is hij 
fanatiek met hardlopen. Zo heeft hij in het afgelopen jaar 
samen met tweelingbroer Jurgen en zus Leandra de zeven 
heuvelenloop in Nijmegen succesvol uitgelopen.

Brokkenpiloot
Buitenaf wonen is een rijkdom. Maar voor Frank was het 
soms verstandiger om een taxi huiswaarts te nemen. Het te 
diep in het glaasje kijken en daarna  op de fiets heeft nog 
wel eens tot pijnlijke situaties geleid. Van een bescheiden 
straateczeem tot een fikse kaakbreuk, waarbij een opera-
tie noodzakelijk was. Voor zijn oudste zoon is de gipskamer 
ook geen  onbekende plek. Het nergens bang voor zijn en 
geen gevaar zien, zal hij wel van zijn vader hebben!

Favoriete auto:  Weinig interesse in auto’s 
Favoriet eten: Pasta’s
Favoriete muziek: Top 40 en Rock
Favoriete tv serie: Home Land en Penoza
Favoriet vakantieland: Australië
Favoriete voetbalclub: Nederlands Elftal 
Grootste Hobby: Slapen

Frank Rekers plukt de dag

Geen Carnavalsbeest, 
wel dol op feestjes



Een zondagochtend in november 2013 rond 10.30 uur. Onder een 
stralende zon is de Zandbongenweg hét decor van een langgerekte 
groep enthousiaste mannen in zwart/groene trainingspakken. Op 
de rug dragen ze de afbeelding van het welbekende café-restaurant 
Frááns Marie. Een tweetal buizerds laat zich meevoeren door de wind 
speurend naar een prooi, maar het kan ook een over de straat rollende 
kloot zijn. Al sinds maar liefst 44 jaar wordt hier wekelijks door KSC 
’t Kleutke de edele sport klootschieten uitgeoefend. Met serieuze inzet 
want tijdens het schieten vliegen de krachttermen over de baan: “Hier 
op an, ie kunt toch wa zeen waar de kloot op an geet, onniedan.”
Een echte wintersport, zoals ze zelf zeggen, en niet voor koukleumen. 
Het seizoen loopt immers tijdens de maanden met een R erin: van de 
eerste zondag in september tot en met de laatste zondag van april. Al-
leen regen kan ze weerhouden om hun geliefde sport uit te oefenen; 
sneeuw en ijs vormen geen beletsel, want: “Kuj nog moal ne lang´n 
doon at´n berm hard bevreur´n is.” 

Net zo good as oons…
Na het schieten wordt gezellig nagekaart bie Fraans Marie, waar Yvon-
ne het zwarte goud, de koffie, altijd heeft klaarstaan. “A’j n paar wek 
hebt metdoan kuj ’t net zo good as oons”, wordt tegen mij gegrapt over 
het niveau. Dat er niet in competitieverband wordt geschoten mag 
de pret niet drukken. Iedere week wordt geschoten in kleine teams 
van drie tot vier personen. Door het trekken van verschillende kleu-
ren stokjes worden de teams bepaald en het blijkt dat Jan Stevelink  
officiële klootzoeker binnen de club is.
In het kort komt het erop neer dat de Zandbongenweg ongeveer een 
kilometer lang is. Drie keer heen en terug schieten is ongeveer zes  
kilometer en dit traject wordt wekelijks herhaald. Als twintig schoten 
per keer wordt gehaald is het prima. “Dit ligt ok an de kwaliteit van 
de stroat”, wordt als reden genoemd voor als het een keer wat min-
der gaat. Vlak voordat het wekelijkse knobbelen begint, voor hun de 
vierde ronde, gaat traditioneel de schaal met bitterballen in de rondte. 
“Alles wordt minder, vergett’n wordt meer” aldus Jozef Stevelink. 

Meer DAN 
kLOOTScHIeTeN 
ALLeeN ´t Kleutke combineert 

topsport met 
bier en bitterballen



Vleesschotels
“Een bijzondere club”, memoreert één van de leden: “Als een lid wat 
langer afwezig is door ziekte krijgt deze na enige tijd steevast twee 
klootschieters op bezoek met een vleesschotel. Fruitmanden zijn 
schijnbaar slecht te verkrijgen. Duurt het erg lang voor diegene terug-
komt op de baan nemen twee andere klootschieters de taak graag over 
en gaan nog een keer op ziekenbezoek, met wederom een goedgevulde 
vleesschaal. Dat het een bijzondere club is bewijst wel het feit dat de 
meeste leden, ‘lid voor het leven’ zijn. Nestor Johan Velthof, tot voor 
enkele jaren geleden bijgestaan door de helaas overleden vaandeldra-
ger Johan Brughuis, is medeoprichter. Er zijn dit jaar twee leden ge-
huldigd vanwege het veertigjarig lidmaatschap. Acht leden zijn inmid-
dels tussen de 25 en 35 jaar lid. Koninginnedag was elk jaar een groot 
feest! Dan werd er zelfs een toernooi georganiseerd, met in de topja-
ren 1980-1985 ruim negentig deelnemers, die na afloop allemaal bij 
Frááns Marie in het café moesten om de prijsuitreiking mee te maken. 
Kinder- dames teams, klootschieters en niet-klootschieters iedereen 
was welkom en iedereen deed mee. De familie ‘Frans van Blokman’ 
kwam geheid met het hele gezin. Frans was ook degene die zorgde 
dat de prijsuitreiking op tijd plaatsvond, want er moest nog gemolken 
worden. Destijds nog te druk met andere activiteiten, tegenwoordig 
één van de jongste leden, maar bijna oudste in leeftijd van het mooie 
gezelschap.
Wat de klootschieters van ´t Kleutke met het carnavalsgebeuren heb-
ben? Weinig. Maar zoals al eerder vermeld waren in de roemruchte 
tachtiger jaren enkele leden lid van de toenmalige wagenbouwers: 
de Albergse Sleutelgaten. Die jongens bouwden wagens als kastelen 
in een sprookje. Zo mooi dat ze zelfs een prijs hebben gewonnen in 
een optocht waar ze niet eens aan meededen. De term podineur is ze 
vreemd, maar hoe toepasselijk, een Bok-biertje wordt wellicht in deze 
tijd extra geschonken. Tegenwoordig is de club wat rustiger geworden, 
daar waar ze in het verleden fanatiek van toernooi naar toernooi togen 
met een welgevulde bekerkast als gevolg. Niet alleen op het parcours 
zijn de klootschieters reislustig. Favorieten waren Bussloo en Assen, 
menig spectaculair verhaal daarover doet nog graag de ronde. En als je 
het allemaal geloven moet, zouden ze op basis van de verhalen zonder 
meer een beker moeten krijgen voor het langste schot.

‘Über die Grenze’
Is er nog wat over van de roemruchte jaren? Jazeker, de leden zijn voor 
een groot deel nog dezelfden, wel wat grijzer of kaler en wat bedaar-
der, maar tijdens Bourgondische weekenden van zogeheten ‘grandioos 
eten en drinken’, die één keer in de vijf jaar worden gehouden van 
vrijdag t/m zondag, geven ze ‘m ouderwets van katoen. Zo zijn ze ach-
tereenvolgens al geweest in Witteveen, Zeddam, Dalfsen en ‘über die 
Grenze’ naar Lingen/Teutoburgerwoud. In deze weekenden is de sport 
bijzaak en kan het zomaar gebeuren dat er een wedstrijdje sumo wor-
stelen plaatsvindt met een Duutser. Ook tijdens de jaarlijkse feestdag 
wordt er nog flink gevierd. Ging het vroeger met trekker en wagen, 
opgetuigd met groen, tegenwoordig is de elo-bike (incl. elektronische 
hulp) een belangrijk vervoermiddel. 
Het geheim om de leden van deze club zolang bij elkaar te houden 
komt door de spelregel:
“Je hebt het hele jaar geen commentaar op elkaar, maar op de maan-
dag voor de laatste wedstrijddag komt de hele bubs bij Aloys bij el-
kaar en mag een ieder naar hartenlust zijn gal spuwen.” Dat is meestal 
een korte vergadering in de zaal en een lange nazit aan de bar. Er is 
binnen de club één erelid in de persoon van Gerard Nijhuis. Deze 
dreigde door een chronisch ontstoken hak af te haken. Aangezien 
daardoor ook meteen de voorzitter, secretaris en penningmeester zou 
verdwijnen werd voor deze optie gekozen. Gevraagd aan Gerard of  

 
dat veel werk is antwoordt hij:  “Ach, ik zorg ervoor dat de betalingen  
binnenkomen en dat de spelregel wordt nageleefd die ik als secreta-
ris zelf ergens heb opgeschreven.” Inmiddels gaat het met de hak wat 
beter en probeert hij het oude niveau weer te evenaren. Jan Stevelink 
zoekt al jaren op maandag naar de kloten die zondags weigeren boven 
water te komen en Johan Lenferink is iedere zondag verantwoordelijk 
voor het markeren van de baan. De verantwoording van de andere 
leden? Zondags aanwezig zijn!

Rood, groen, wit en geel
Er worden in wisselende samenstelling elke zondag drie rondes ge-
gooid. Rood tegen groen en wit tegen geel. Verlies je dan betaal je  
€ 2,00 extra, daarna spelen de winnaars tegen elkaar (en dus ook de 
verliezers) en bij verlies betaal je wederom € 2,00. De derde ronde spe-
len de winnaars en de verliezers van de tweede ronde tegen elkaar om 
het, om in carnavalstermen te blijven, eerste (Bok-)biertje. Daarnaast  
betaalt eenieder € 1,50 contributie. Klootschieten duur? Als het tegen-
zit ga je wat eerder naar huis en als je alles wint blijf je wat langer 
nazitten toch.
Een beetje club kan niet zonder sponsor en daar heeft de club, in de 
personen van Aloys en Yvonne, een goede in gevonden. Een mooie 
outfit, ‘s zondags koffie en een bitterbal; hoe mooi en eenvoudig kan 
het leven zijn! Johan Velthof (mede oprichter) Gerard Nijhuis en  
Johan Lenferink veertig jaar lid, Aloys Nijhuis, de cafébaas zelf, Peter 
Luising en Gerrit Besselink zitten rond de 35 jaar, op de hielen gevolgd 
door Jan en Jozef Stevelink, Ben Geerdink, Herman Stroot, Herman 
Braakhuis, Jan Huis in’t Veld. Laatbloeiers zijn Ruud Stevelink, Harry 
Slag, Frans Rikmanspoel en Harry Blokvoort.

Zoals de kop van dit artikel 
al heeft weergegeven:

´T kLeuTke, 
VééL Meer 
DAN kLOOTScHIeTeN 
ALLeeN …



Niet 44 of 144, maar 1044 inwoners van Albergen 
en omgeving zijn lid van de bibliotheek. De meeste 
leden, van jong tot oud komen gemiddeld eens per 
drie weken boeken, tijdschriften of dvd’s lenen. Maar 
volgens de medewerkers Yvonne Keizers, Betsy Tel-
genkamp en Suzanne Fischer is de bibliotheek ook 
een vrolijke plek in Albergen, waar mensen elkaar 
graag ontmoeten. De sociale functie is heel belang-
rijk. Zeker nu de bieb vorig jaar voorzien is van een 
nieuw jasje. Een moderne ruimte waar iedereen 
graag komt snuffelen, lezen, internetten of voor een 
gezellig praatje. 

Al ruim dertig jaar is Yvonne Keizers (53 jaar) – de 
meesten kennen haar als Yvonne van de Bieb, overi-
gens een naam waar ze heel trots op is – werkzaam 
als bibliothecaresse. Als ze met pensioen gaat in 2028 

werkt ze er precies 44 jaar! Van harte hoopt ze dat 
ze dit mag meemaken. Naast het helpen van de klan-
ten aan de balie is zij ook verantwoordelijk voor de 
verschillende collecties van de bibliotheek. Wekelijks 
schaft zij ongeveer 15 boeken en dvd’s aan uit een 
aanbod van ongeveer 300 titels per week. ‘Toen ik pas 
werkte in de bieb, was dit best wel moeilijk, omdat 
je de klanten nog niet zo goed kende.’ Maar dat is 
in de loop der jaren wel veranderd. Yvonne kent nu 
bijna iedereen, zelfs persoonlijk bij naam en ze weet 
precies wat iedereen graag leest of van welke films 
ze houden. ‘Zoekt iemand een bepaald boek en het 
is uitgeleend of niet aanwezig in onze bibliotheek, 
dan adviseer ik de lener een andere titel. Deze tips 
worden zeer op prijs gesteld. Uiteraard reserveren 
we  gratis het gevraagde boek, meestal bij een andere 
bibliotheek in onze gemeente of in Overijssel.’

GEEN KLAGEN
Tegenwoordig is het niet meer zo gemakkelijk om vol-
wassenen en kinderen te verleiden om lid te worden 
van de bibliotheek. Maar de Albergse bieb heeft geen 
reden tot klagen. Bijna een derde van de Albergena-
ren is lid en dat ligt boven het landelijk gemiddelde 
van 25 procent. “Maar we streven naar meer, daarom 
nodigen we jaarlijks de peuters van Bambino en de 
kinderen van groep 1 tot en met 3 van Kadoes uit 
in de bieb. Dit gebeurt meestal in de Kinderboeken-
week of tijdens de Nationale Voorleesdagen en het is 
altijd heel gezellig. Ik ben diep onder de indruk van 
het aantal prentenboeken dat sommige kinderen al 
kennen. Ze vertellen dat mama bijna iedere dag voor-
leest! Papa’s doen dit niet zo vaak. Kinderen vinden 
het soms ook gek dat ik niet alle boeken heb gelezen 
of zelf heb geschreven. Dat laatste kan ik niet, maar 
het eerste zou ik wel willen! Na zo’n groepsbezoek 
zien we de kinderen en hun ouders, die ik ook vaak 
als kind gekend heb, terug in de bieb en sommigen 
komen zich (weer) aanmelden als lid.” 

Betsy Telgenkamp was twintig jaar geleden 44 jaar. 
Misschien heeft ze ook wel  44 sproeten om het getal 
44 toch nog een beetje in ere te houden. Ze werkt 
nu ruim 25 jaar als vrijwilligster in de bibliotheek van 
Albergen. En altijd met plezier: ’Ik heb leuke collega’s 
en de meeste mensen in Albergen zijn aardig. ‘Aar-
dige mensen’, daar heeft de wereld sowieso behoefte 
aan. De bieb is ook een ontmoetingsplaats voor jong 
en oud. Ik zou zeggen, kom maar op met uw rolla-
tor, ik parkeer hem en kruip met alle liefde langs de 
Grootletterboeken om iets over een verliefde boer of 
een wulpse weduwe voor u op te zoeken. Ondertus-
sen kunt u lekker bladeren door alle tijdschriften, 44 
stuks vers van de pers. Het contact met de kleintjes 
is ook altijd zo leuk en nog leuker nu ik zelf zeven 
dwergen heb. De meesten zijn spontaan en enthousi-
ast. Hoeveel wiebeltanden ik al niet heb mogen aan-
schouwen! Misschien wel 44.”
Meer dan duffe boeken
“Natuurlijk ondervindt elke bieb concurrentie van 
de sociale media. Dat is nu eenmaal zo. Maar het is 
jammer dat veel mensen niet weten dat de bieb veel 
meer is dan duffe boeken en stoffige mensen. Dvd’s, 
cd’s, pc’s, tijdschriften, naslagwerken en sprankelen-
de boeken die je echt gelezen moet hebben. Je komt 
er helemaal fris en fruitig vandaan. Bovendien maakt 
het je slimmer, kun je eindelijk eens aan een tv-quiz 
meedoen. En dat allemaal voor een, in verhouding, 
luttel bedrag aan abonneegeld. Als één persoon in 
het gezin betalend lid is, mag de rest zelfs gratis le-
nen.’   

De Bibliotheek in Albergen 
is van ons allemaal!



DIKKE VETTE GOED
Suzanne Fischer (44 jaar!) werkt alweer elf jaar als 
vrijwilligster en dat doet ze met heel veel plezier: ‘Het 
leukst vind ik het werk aan de uitleen- en informa-
tiebalie. Je hebt veel contact met het publiek en het 
werk is heel afwisselend. De klanten vinden het fijn 
dat ze van ons horen, dat ze de boeken thuis kunnen 
verlengen. Ik vraag ze dan meteen of ze van ons wel 
een inleverattendering ontvangen. Zo niet, dan pas ik 
dit in de klantenadministratie aan.’
Door de automatisering kunnen de mensen heel veel 
thuis online regelen via de website www.bibliothe-
kentubbergen.nl, zoals gratis reserveren en het aan-
vragen en verlengen van boeken. Ook zien ze meteen 
de nieuwe aanwinsten in de bibliotheek en worden 
ze op de hoogte gebracht van boeken die net terug-
gebracht zijn. Bovendien worden de activiteiten die 
de bibliotheken in de gemeente Tubbergen organise-
ren, vermeld.
‘Wat ik ook zo leuk vind aan het biebwerk’, zo vertelt 
Suzanne, ‘is om de kinderen te helpen bij het zoeken 
naar boeken voor de spreekbeurt en dat ze niet alle 
informatie van het internet halen. En helemaal tof 
vind ik het, wanneer ze komen vertellen dat ze een 
dikke vette goed hebben gehaald.’
Niet alleen gaat Suzannes passie uit naar het werk aan  

de balie, ze vindt het iedere week ook weer een genot 
als de nieuwe boeken en dvd’s binnenkomen. ‘En als 
een boek dat ik graag wil lenen is gereserveerd, dan 
baal ik soms omdat ik nog drie weken of langer moet 
wachten!’

De biebdames zijn alle drie natuurlijk dol op lezen, 
ze lezen minimaal 44 boeken per jaar. Ieder heeft 
haar eigen voorkeur. Suzanne is verslaafd aan thril-
lers, vooral als de koude rillingen over je rug lopen. 
Het kan haar niet spannend genoeg zijn. Betsy leest 
vooral psychologische romans en is verzot op humo-
ristische verhalen en columns. Deze laatste schrijft ze 
zelf ook. Yvonne leest alles. Ze kan enorm genieten 
van prentenboeken en kinderboeken, maar leest 
ook graag een mooie (familie)roman en ze is verzot 
op Scandinavische thrillers. Daarnaast kijkt ze graag 
naar films en detectives, het liefst de hele serie ach-
ter elkaar op een avond. Zij hebben voor de lezers 
van deze mooie glossy het Bokk’nblad de 44 meest 
geleende titels op een rijtje gezet. Heel veel lees- en 
kijkplezier gewenst! En heeft u nog nooit de nieuwe 
bibliotheek bezocht, kom dan gerust eens langs. U 
hoeft echt geen lid te zijn of te worden. De biblio-
theek van Albergen is er voor iedereen!

SOEP EN ROLLADE 
En dan rijst natuurlijk de vraag: hebben de biebdames 
iets met Carnaval? Yvonne versiert sinds enkele jaren 
met haar buren De Veenpluis, want de optocht komt 
hier langs. Een week van te voren worden de ballon-
nen geblazen en op de zaterdag voor de optocht is 
iedere buurtgenoot druk met de versiering. Yvonnes 
taak is dat zij voor de inwendige mens zorgt: erwten-
soep en broodjes rollade. Ook bezoekt ze jaarlijks het 
Gala.
Suzanne gaat naar de Gala en wil de optocht niet mis-
sen. Haar dochter Pip zit in de Raad van Elf van Ka-
does en mag mee op de prinsenwagen. En Betsy… 
zij bezoekt dit jaar misschien voor ’t eerst het Gala 
samen met Yvonne. Zo langzamerhand kent ze de 
meeste Albergenaren beter dan haar dorpsgenoten in 
Mariaparochie en ze weet dus precies wat er allemaal 
gaande is in Albergen. 
“En natuurlijk kijken we alle drie uit naar het Bokk’n-
blad, een prachtig blad. Na 44 jaar staan we eindelijk 
in het Bokk’nblad!”
En voor wie het nog niet weet de bibliotheek van 
Albergen is gevestigd in het Cultuurhoes aan de Ho-
bergenstraat en is open op maandag, woensdag en 
donderdag. 
Zie ook de  website www.bibliothekentubbergen.nl.

De 44 meest geleende items bij de Albergse Bieb!

ROMANS
1. De onwaarschijnlijke reis van Harold Fry / Rachel Joyce

2. Haar naam was Sarah / Tatiana de Rosnay

3. Een keukenmeidenroman / Kathryn Stockett

4. Het land van belofte / Sarah Lund

5. Het keukenhuis / Kathleen Grissom

6. De aanslag / Harry Mulisch

7. De vijftig tintenserie / E.L. James

8. En uit de bergen kwam de echo / Khaled Hosseini

9. Tegenlicht / Ester Verhoef

10. Het gouden ei / Tim Krabbé

11. De bakkersdochter / Sarah McKoy

THRILLERS
1. Zwijgrecht / Loes den Hollander

2. Morgen ben ik weer thuis / Simone van der Vlugt

3. Route du Soleil / Suzanne Vermeer

4. De vrouw in de kooi / Jussi Adler Olsen

5. Stille zonde / Karin Slaughter

6. Wachten op woensdag / Nicci French

7. Koorts / Saskia Noort

8. Inferno / Dan Brown

9. Engeleneiland / Camilla Lackberg

10. Milenniumtrilogie / Stieg Larsson

11. Het stille meisje / Tess Gerritsen

KINDERBOEKEN
1. Fantasia-serie / Geronimo Stilton

2. Dagboek van een loser / Jef Kinney

3. Achtste-groepers huilen niet / Jacques Vriens

4. Hoe overleef ik … / Francine Oomen

5. Dolfje Weerwolfje-serie / Paul van Loon

6. Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft

 Werner Holzwarth

7. Spekkie en Sproet / Vivian den Hollander

8. Kikker / Max Velthuijs

9. Twilight-serie / Susan Meyer

10. De Hongerspelen / Susan Collins

11. De grijze jager / John Flanagan

DVD’S
1. Les intouchables

2. Spijt!
3. Mees Kees

4. Daglicht
5. L’amour
6. Madagascar 3

7. The Killing

8. Homeland

9. Harry Potter

10. The help
11. Borgen
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Al 44 jaar een geweldig paar: Ans en Johan ten 
Velde. Johan is bekend als de man met de witte 
pet, op de markt in Albergen, Ans is de doch-
ter van Bernard Roelvink, die bakker was. Ze 
hebben elkaar leren kennen op de bruiloft van 
Bennie en Riek Kottink. Johan was daar met z’n 
kameraden, de Kottinkboys, en Ans was uitge-
nodigd omdat Bennie knecht was bij Roelvink. 
Ans mocht met Johan terug in de bus en zo is 
het sprookje voor deze twee mensen begon-
nen.  Al na een paar weken zei Johan tegen Ans: 
“Met oe go ik trouw’n”. Hij heeft wel woord ge-
houden.   
Een link met Carnaval hebben ze zeker. Als 
Johan en Ans van de winkel in Almelo terug 
reden naar huis, waren er weleens een paar 
haantjes over, die werden dan bij de wagenbou-
wers bij aannemer Kemperink langs gebracht. 
Zo is het hanen eten ontstaan.  Ans heeft ook al 
mee gedaan met het Gala en speelde  in 1979 
de Moedermavo.  Met Agnes Eijsink heeft ze 
ook eens mee gedaan. Dat was een act met een 
brommer,  Johan had hierin ook een rol, want 
hij mocht steeds de brommer aantrappen. 

Warm hart 
Het kijken naar de optocht met de hele familie 
en de hele gezelligheid eromheen is ook altijd 
een hoogtepunt. Ans wil ook altijd heel graag 
weten wie de nieuwe Prins en Sik gaan worden. 
Allebei dragen ze vrijwilligers van de Alberger 
Bökke een warm hart toe. Met de lagere school 
had Johan nooit zoveel, leren was niet echt iets 
waar hij plezier aan kon beleven. Maar één keer 
per jaar de sportdag, daar kon hij dan weer echt 
naar uit kijken. 
In 44 jaar ken je van elkaar ook allerlei eigen-
schappen: Johan luistert slecht, of hij wil het 
niet horen, of het ligt aan het gehoorapparaat. 
Ans praat erg graag, heeft bijna altijd het woord. 
Allebei zijn ze lief, zorgzaam en belangstellend 
voor hun kinderen en kleinkinderen. Vliegers 
maken, naar de kermis met de kleinkinderen, 
slee achter de auto; ze kunnen er allebei erg van 
genieten. Het is dan ook op zondag vaak een 
gezellige zoete inval bij Ans en Johan. 
Maar verdrietige momenten zijn ook hun niet 
bespaard gebleven. Het overlijden van fami-
lie, vrienden en buren heeft diepe indruk ge-
maakt. Gezondheid voor iedereen is dan ook 
een grote wens. Een hobby van Johan is mooie 
auto’s. Voor Ans is hun caravan een grote liefde: 
“Ons hotelletje op wielen.” Een kerst-cd hard 
opzetten van het koortje en lekker meezingen 
vindt Ans heerlijk. Iets wat ze nou nooit zou 
weggooien is een schilderijtje uit Mayrhofen. 
Het eerste cadeau van Johan aan Ans heeft ze 
gekregen toen ze achttien was. Toen al heeft ze 
indruk gemaakt op Johan.  Gelukkige momen-
ten waren toch wel de dagen dat hun kinderen 
en kleinkinderen zijn geboren. Johan was zo blij 
dat hij vader werd, hij is de hele straat langs  ge-
gaan. Genieten van hun welverdiende vrije tijd 
doen ze zeker: gym, wandelen, fietsen, skiën en 
met de bewoners van de Eeshof rolstoelwande-
len.  
Ans en Johan, nog veel gelukkige jaren samen 
gewenst.

Ans en Johan ten Velde 
begonnen ooit haantjes-traditie

“Met oe go ik trouw’n”.





Theo Velthof heeft veel 
met het getal 44.
Op het moment dat ik op zoek was naar een persoon 
binnen De Tukkers, die ook iets speciaals heeft met 
het getal 44, kwam ik snel uit bij de persoon Theo 
Velthof. Ik wist dat hij in 2009 was onderscheiden 
vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap en zodoende nu 
44 jaar lid is. Bij het gezellige interview bij hem thuis 
kwam ik er, onder het genot van een kop koffie, al 
snel achter dat er nog meer was met het getal 44. Op 
de eerste plaats komt dan zijn geboortejaar, want hij 
is geboren in de Hongerwinter van 1944. Hij groeide 
op in een gezin met drie broers en zes zusters aan de 
huidige Weemselerweg, dat toen nog D5 heette. Ook 
bleek mij, dat hij dit jaar al 44 jaar getrouwd is met 
Truus Kok. De eerste jaren van hun huwelijk in 1970 
woonden ze in Almelo, maar in 1975 kwamen ze terug 
in Albergen, nadat ze een huis hadden gebouwd aan 
de Hobergenstraat naast het kerkhof en tegenover de 
kerk. 

Grolsch en Georgië 
Uit hun huwelijk werden de drie kinderen Yvo, Kurt 
en Tim geboren en inmiddels zijn ze ook in het ge-
lukkige bezit van zes kleinkinderen, waarvan de ene 
kleindochter het af en toe best zwaar heeft met de vijf 
kleinzoons. Theo was altijd trouw aan zijn werkgever 
Bouwman Machinefabriek, want (toevallig of niet) hier 
heeft hij ook bijna 44 jaar gewerkt, waarvan het groot-
ste deel als onderhoudsmonteur in de buitendienst. Af 
en toe moest hij voor zijn werkgever naar verre landen 

zoals Georgië en Turkije, maar het overgrote deel werd 
hij gestationeerd bij de Grolsch Fabrieken om daar 
het machinepark in conditie te houden. Ondanks deze 
continue buitendienstfunctie heeft hij echter ook nog 
25 jaar in het bestuur van de ondernemingsraad van 
zijn werkgever gezeten. 

Verenigingsman
Theo is altijd een actief verenigingslid geweest en is dit 
nog steeds binnen De Tukkers. Hij heeft, nadat hij als 
12-jarige was gaan voetballen zoals bijna alle jongens, 
ook nog enkele jaren vanaf zijn 18e jaar de overstap 
gemaakt naar de drumband van Concordia. In 1975, 
na zijn terugkeer in Albergen, werd hij jeugdleider bij 
De Tukkers. Zijn staat van dienst begon bij A1, toen 
Fons Weusthof nog trainer was, maar langzamerhand 
ging hij via de B-, C-, D- en E-groep over naar zijn 
grote voorkeur de F-groep, die bestaat uit beginnende 
voetballertjes. Dat dit zijn lust en zijn leven is bewijst 
hij, nu hij gepensioneerd is, door elke woensdagmid-
dag nog de training te verzorgen van een groepje 
kleine beginnende voetballertjes, zowel jongens als 
meisjes. Nadat hij een aantal keren was gaan kijken 
naar de training van de kleinkinderen werd hij al snel 
gevraagd om assistentie bij de training te geven. 

Langs de lijn
Zelf werd hij, direct na terugkomst in Albergen, weer 
actief in het spel, maar nu als zaalvoetballer op de don-

derdagavond in De Danne. Eerst werd er ook in com-
petitie gespeeld, echter zijn ze hiermee gestopt toen 
ze vaak op onmogelijke tijdstippen door heel Twente 
moesten spelen. Ze speelden alleen nog onderlinge 
partijtjes in De Danne, wat hij tot op heden nog steeds 
met veel plezier doet. Zijn actieve voetbalcarrière als 
veldvoetballer pakte hij pas weer op in 1990 en stopte 
hier mee toen hij 60 jaar was. Wekelijks staat Theo 
in het weekend nu ook nog langs het voetbalveld om 
naar de wedstrijden van de kleinkinderen of de zoons 
te kijken, want voetbal is zijn passie. 

Passie voetbal, 
passief carnaval
Op de vraag of hij ook actief met het Carnavalsgebeu-
ren was, moest hij dit ontkennen. Wel heeft hij heel 
veel respect voor alle mensen, die in ons mooie dorp 
zo actief zijn met het Carnaval. Hij waardeert ook de 
geweldige Carnavalsoptocht, maar had vorig jaar pas 
ballonnen aan het huis opgehangen, toen de klein-
dochter hierom had gevraagd, omdat zij ook meedeed 
aan de optocht. Op het Gala is hij slechts één keer 
geweest, de keer dat zijn hele elftal erheen ging, nadat 
sponsor Bennie Oude Nijhuis tot prins was gekozen. 
Na nog een hele tijd gezellig over onze passie voetbal 
te hebben gekletst, was mij weer helemaal duidelijk 
welke sterke sociale binding Theo met het dorp Alber-
gen heeft, naast zijn gezin en De Tukkers.



4 x 11 jaar geeft bij mannen wel eens problemen. De midlifecri-
sis ligt immers op de loer en mannen gaan dingen doen die je 
niet van ze verwacht.
Zo ook één van de, bij het grote publiek minder bekende, maar 
bij de rundveehouders zeer bekende ondernemers uit het Bok-
k’nlaand. Namelijk Ben Meijerink van KI de Toekomst. Hij heeft 
het plan opgevat om op zijn 44e met zes  andere Alberger bök-
ken en één Schoapenböll op 5 juni 2014 de Alpe d’Huez tot 
zes keer toe te beklimmen voor het goede doel, namelijk de 
kankerbestrijding. Dit gebeurt met de organisatie Alpe d’Huzes 
met als motto ‘Opgeven is geen optie’.
U zult misschien denken, is dat nu zo bijzonder? Ja, dat is het. 
Ben heeft tot op dit moment nog zijn eerste fiets met een vol-

wassen maat die hij heeft overgenomen van zijn vader. Deze 
fiets wordt tot op de dag van vandaag één keer per jaar gebruikt 
voor een afstand die groter is dan vijf kilometer  en dat is op 
Hemelvaartsdag. Waarbij je je kunt afvragen of de terrassen wel 
meer dan vijf kilometer uit elkaar liggen. Voor de rest wordt de 
fiets alleen gebruikt voor ritjes naar de stal (af en toe), de kerk (af 
en toe) het voetbalveld en de kroeg.
Pas op de dag van de opkomst van de vierenveertigste Prins 
van de Alberger Bökke Jeroen de Eerste en zijn Sik Robin, heeft 
Ben voor het eerst op zijn splinternieuwe racefiets gezeten. Met 
recht een mooie dag om de training te beginnen. 
Waarom doet iemand mee aan zo’n zware opgave? Ben zegt: 
“Ik heb in mijn naaste omgeving gezien wat het is om kanker 

De grote challenge van 

                         Ben Meijerink
Weinig kilometers in de 
benen maar wel op naar 
de Alpe d’Huez
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te hebben, maar ook wat het is om er van te genezen. Ik gun 
het iedereen die met kanker in aanraking komt dat er de beste 
mogelijkheden zijn om te genezen. Toen Alfons Elshuis, Harry 
Wesselink, Jos Kuipers en Bastian Stroot, leden van mijn zaal-
voetbalclub, er over begonnen om mee te gaan fietsen met 
Alpe d’HuZes heb ik spontaan gezegd dat ik dan ook mee ging 
doen. Bij deze groep zijn later nog Frans Wesselink, Roy Wes-
selink en Joep Ritzen aangesloten. Het mooie is ook nog dat we 
met dit team meedoen als BigChallenge6, waarbij ook nog de 
agrarische sector  wordt gepromoot.”
Het fietsen van de Alpe d’Huzes is natuurlijk een uitdaging, 
maar het inzamelen van € 40.000 (de eis die BigChallenge aan 
de deelnemers stelt) is een zeker zo’n  grote uitdaging. “We 
hebben al een aantal acties gehouden in Albergen maar er zul-
len er ook nog enkele volgen. Als ieder gezin in Albergen € 44 
zou bijdragen hebben wij ons doel bereikt”, aldus Ben tot slot: 
“Het zal voor mij vast afzien worden op die berg maar opgeven 
is geen optie, dat geldt voor kankerpatiënten en dus ook voor 
ons.” 

Wilt u het team volgen kijk dan op 
www.facebook.com/bigchallenge6 of 
op www.opgevenisgeenoptie.nl
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Tukkerstocht 
zet Albergen 
al 50 jaar op 
de kaart

Wat hebben wij toch een bijzonder dorp. Het ene 
evenement is nog niet achter de rug of de vol-
gende kaartzetter komt er al weer aan. Wereldre-
cords worden in groten getale aangescherpt door 
de jeugd. De Carnavalsoptocht wordt elk jaar 
weer groter en mooier. Paaspop heeft in haar eer-
ste editie al laten zien dat zij enorme expansiepo-
tentie heeft. Maar laten we vooral niet het oudste 
evenement van Albergen niet vergeten; de Tuk-
kerstocht, al meer dan 50 jaar op de goede weg.

Afgelopen jaar hebben onze snelle reporters 
dan ook eens een kijkje in de keuken en achter 
de schermen genomen, op zoek naar een relatie 
“Tukkerstocht versus het getal 44”. Allemachtig 
wat gebeurt daar veel zeg. Maar wat wil je ook: 
de Tukkerstocht is in een halve eeuw ook uitge-
groeid tot het grootste eendaagse wandelevene-
ment van Oost-Nederland. Op één dag kunnen 
de deelnemers van de 40 km om 8.00 uur starten 
vanaf het startburo naast Zalencentrum Mors-
huis, gevolgd door deelnemers aan de 25 km 
(10.00 uur), 18 km (11.00 uur), 12 km (12.00 
uur) en de gezins- annex thematocht à 6 km 
(14.00 uur). Elk jaar is er weer een ander thema 
variërend van circus en bevrijding tot straat-

theater. Afgelopen jaar was het thema ‘paarden’. 
Onderweg waren onder andere demonstraties 
te zien zijn van zware Belgische trekpaarden, 
Remco Brand (de Twents kampioen tweespan) 
en paarden met koetsen. Tevens was er speciale 
aandacht voor een negental wandelaars die alle 
vijftig edities hebben gelopen.

Maar als er personen zijn die reeds vijftig Tuk-
kerstochten in de benen hebben, zijn er wellicht 
ook personen die 44 keer aan de start zijn ver-
schenen. Maar hoe wij ook zochten, het herinne-
ringsaandenken ‘nummertje 44’ is vorig jaar niet 
afgegeven. Wel de 49e voor Johan Leemhuis. En 
het herinneringsnummer 42 is voor Karin Grun-
der, terwijl haar zus Ine Jannink-Everlo de 41e 
opgespeld krijgt. Gemiddeld hebben deze drie 
wandelaars wel 44 keer mee gelopen. Maar dat 
zochten we niet helemaal.

Zijn er dan andere connecties met 44 te vinden. 
Wellicht in het aantal vrijwilligers op de dag van 
de Albergse tocht der tochten. Een snelle inven-
tarisatie levert op: 12 vliegende controleurs on-
derweg, 20 verkeersregelaars, 4 route uitzetters 
en opruimers, 12 startbureaumedewerkers, 4 
personen voor facilitaire zaken, 4 man catering, 
8 manusjes van alles, 7 bestuursleden (waarvan 2 
aftredende), 2 man voor PR en de internetsite… 
en iedereen die we nog zijn vergeten. Meer dan 
70 man is die dag in touw.

En hoe we ook maar verder zochten. Nee, de 
relatie tot 44 hebben we niet kunnen vinden. 
Zelfs niet in het aantal liters koffie welke op zo’n 
zondag worden genuttigd. Dan gaan we maar op 
het gezellige terras naast het startbureau zitten en 
genieten van alles wat om ons heen gebeurt. Het 
werd een gezellig mix van muzikale optredens 
van Concordia en de harmonie uit Uelsen. Ook 
Boet’n Aodem liet zich van haar beste kant zien 

tijdens het binnenhalen van de wandelaars. Hier-
door hebben we, door alle indrukken om ons 
heen, ook de 44ste binnenkomende wandelaar 
van de kleine 2000 wandelaars gemist…  

Eén ding werd ons wel duidelijk op deze zondag, 
zittend in het prille lentezonnetje. Aan alles kun 
je merken dat de organisatie van de Tukkerstocht 
alle wandelaars, vrijwilligers en sponsoren zeer 
erkentelijk is en overal centraal stelt. ‘Wij realise-
ren ons immers terdege dat wij dit gouden jubi-
leum alleen maar hebben kunnen halen dankzij 
de fantastische ondersteuning van de vele vrijwil-
ligers, adverteerders en sponsoren door de jaren 
heen. En niet te vergeten het enthousiasme van 
de wandelaars. Niet wij maken het wandeleve-
nement tot een succes; zij doen het. Zonder hen 
kunnen we niets. Daarvoor willen wij iedereen 
nogmaals ontzettend danken, die op welke ma-
nier dan ook heeft meegeholpen in de loop der 
jaren. Maar laten we hopen dat we dit ook nog tot 
in lengte van jaren kunnen doorzetten met elkaar. 
Binnen het bestuur nemen we namelijk afscheid 
van twee gigantische steunpilaren. Henk Dem-
mer is gestopt en voorzitter-penningmeester Jan 
Hoitink wil zijn takenpakket na vele jaren graag 
overdragen aan de jongere garde. Voor deze va-
catures zijn wij dan ook nog naarstig opzoek naar 
enthousiaste personen die ons hierin kunnen 
voorthelpen.’

Moe gestreden van onze zoektocht naar de rela-
tie Tukkerstocht – nummer 44, keerden we huis-
waarts. Niet gevonden wat we zochten, maar een 
gigantische ervaring rijker. De Tukkerstocht is 
een overweldigend evenement binnen en buiten 
de Albergse dorpsgrenzen met een grote regio-
nale aantrekkingskracht. En één ding weten we 
zeker: zondag 6 april 2014 lopen wij zeker mee 
met één van de vijf routes tijdens de 51ste editie. 
U toch ook?
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Wat zou Kadoes zijn zonder hoogheden? Twee goedlachse achtste-groe-
pers die tijdens het Carnaval op de basisschool met veel plezier optreden 
als Prinses en Sik van Kadoes. Dat ze er zin in hebben,  is zeker: ‘We 
konden onze tijd op Kadoes niet op een mooiere manier afsluiten.’ Wij 
stellen ze aan u voor, de hoogheden van dit jaar: Lisa Weber (12) en Wik 
Sander (11). 

De twee jongste hoogheden van Albergen wonen dicht bij elkaar. Lisa, 
dochter van Jacqueline en Rick, woont aan de Hinvertsweg en Wik, zoon 
van Francien en Maurice, is woonachtig aan de Oude Schoolstraat. Heel 
gek is dat ook niet, het Carnaval vieren wordt ze in deze buurt al vroeg 
met de paplepel ingegoten. Wik vertelt: ‘Ik vond het Carnaval altijd al 

heel leuk, maar toen papa Sik werd een paar jaar geleden, toen heb ik het 
pas echt mee kunnen maken. Dat was super.’ Wik vertelt trots dat hij dit 
jaar alle Carnavalskettingen om mag die zijn vader sindsdien verzamelt 
heeft. ‘Dat zal me wel een zere nek opleveren,’ lacht hij. 

Dat de Prinses en Sik van Kadoes zich niet gauw vervelen, wordt ons al 
snel duidelijk tijdens het gesprek. Zo houdt Lisa er van om in haar vrije 
tijd te voetballen, buiten te spelen, te winkelen in Almelo en knutselt ze 
graag. Ook Wik somt een hele waslijst op van dingen die hij graag doet: 
tennissen, voetballen, spelen met de hond en het konijn, spelen op de 
Playstation en computeren. En daarnaast ook nog eens regeren over Ka-
does tijdens het Carnavalsjaar. ‘We hadden onze tijd op Kadoes niet op 

een mooiere manier kunnen afsluiten,’ zijn Lisa en Wik het roerend met 
elkaar eens. Waarom nou net zij zijn gekozen door hun klasgenootjes? 
Lisa: ‘Ik heb een eigen mening, een goede stem en ik ben eigenlijk niet 
vaak zenuwachtig.’ Ook Wik denkt wel te weten waarom de keuze op 
hem is gevallen: ‘Ik heb nooit veel zenuwen, ik heb een goede stem en 
verder…. ben ik gewoon leuk.’

Ze hebben er zin in, dat is duidelijk. Lisa: ‘Ik heb zin in de optocht, het 
feest in de hal en de Gala-avond waar we naar toe mogen. Eigenlijk lijkt 
alles me heel erg leuk.’ Wik stemt hier mee in: ‘We gaan er echt een 
feestje van maken.’

We kijken met de jonge hoogheden ook al even naar de toekomst. Zien 
zij zich later ook de scepter zwaaien over heel Albergen, als Prins of Prin-

ses van de Alberger Bökke? Allebei zijn ze hier heel stellig in: absoluut! 
Lisa is van mening dat de Alberger Bökke nou ook eens een vrouw aan 
het roer moet hebben. ‘Het is eigenlijk raar dat het altijd mannen zijn, 
vrouwen zouden het ook heel goed doen.’ Wik maakt zich druk om heel 
andere dingen: ‘Ik zou dan wel graag Prins willen worden en geen Sik. Als 
Prins kun je namelijk kiezen wie er naast je staat.’ Want stel dat je als Sik 
gekozen wordt door iemand die je eigenlijk helemaal niet zo leuk vindt? 
‘Dan moet je eigenlijk wel ‘ja’ zeggen, want anders lijkt het alsof je geen 
interesse hebt,’ legt hij lachend uit. 

Een vrolijk stel, de hoogheden van Kadoes. Wij willen ze heel veel succes 
en plezier wensen in hun regeringsperiode! 

Alaaf, alaaf, alaaf
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Op een mooie herfstmorgen in oktober stonden wij voor 
het huis van de familie Woldendorp. Vier nieuwsgierige 
gezichten keken uit het raam, wachtend op de ‘Carna-
valsmensen’. En ja, wat verwachten kinderen bij ‘Carna-
valsmensen’; verkleed, confetti, muziek, toeters en bellen! 
Twee saai geklede dames, dat was toch wel een beetje 
teleurstellend, maar dat mocht de pret niet drukken! We 
werden hartelijk ontvangen met koffie en natuurlijk… bok-
kenpootjes. 
De gezellige sfeer in dit huis was meteen te proeven. Va-
der Maarten Woldendorp en moeder Wendy van der Aa, 
met hun vier kinderen Jelmer, Hidde, Melle en Fedde. Ter 
ere van het 44-jarig jubileum van Alberger Bökke en het 
Bokk’nblad, draait het vandaag om de tweeling Hidde en 
Melle, van vier jaar oud. Want iedereen weet, 4 + 4 = 44!
Twee, toch heel verschillende, kereltjes kwamen bij ons 
aan tafel zitten. Hidde, de kletskous en Melle, de denker. 
Hidde houdt van kleuren, maakt kastelen van Lego en 
Playmobil, maar wat hij vooral leuk vindt, is mama bang 
maken met zijn dinosaurussen! Melle houdt van fietsen, 
kleuren en van voetballen. En later als hij groot is, gaat hij 
voetballen bij FC Twente (al leek dit meer een wens van zijn 
vader te zijn). Samen gaan ze voetballen en naar zwemles. 
Ze donderjagen er wat af  met z’n tweetjes! En ’s avonds in 
bed, wordt er nog even lekker gekletst. 
Zo gauw het gesprek overgaat op het onderwerp Carnaval, 
worden ze beiden erg enthousiast en verschijnen er twee 
brede glimlachen op het gezicht van de tweeling. “Ooh, 
zó leuk!” zegt Hidde. “Heel mooie wagens”, voegt Melle 
er aan toe.  
De heren weten heel goed wat het Carnaval inhoudt. Sa-
men met papa wordt het huis versierd met vlaggen en 
ballonnen en komt er een grote clown voor het raam. 
Iedereen is verkleed, maar het mooiste van Carnaval… 
het schieten met het confettipistool! Op de dag van de op-
tocht komt er veel visite. En dan komen er mooie wagens 
met veel muziek langs hun huis. Bij papa op de nek is een 
mooie plekje zodat ze alles goed kunnen zien. 
Op de vraag of  ze later zelf  ook bij het Carnaval willen ho-
ren, zijn ze heel duidelijk: “Nee!”, met als reden, “om ge-
woon niet”. Hidde voegt daar nog aan toe dat ‘die hoeden’ 
ook helemaal niet mooi zijn. Misschien zit er voor deze 
kletsmajoor nog wel een buut in op het Gala! 
Zelf  een Carnavalswagen bouwen lijkt ze wel wat. En er is 
ook al nagedacht over de constructie, “en dan gebruiken 
we een fiets als stuur!” Zelf  gaan ze dan verkleed als mon-
sters en papa en mama moeten ook op de wagen! 
Een tweeling die al op vierjarige leeftijd vol lof  over het 
Carnaval praat, daar zit in de toekomst vast en zeker een 
Carnavalscarrière in! En als je dit jaar tijdens het Carnaval 
een monster en een draak tegenkomt, die alles overhoop 
schieten met hun confettipistool, dan is één ding zeker: dat 
zijn Hidde en Melle Woldendorp!   



De Alberger Bökke bestaan 44 jaar, de Prinsengarde 33 jaar 
en de Bokk’nhörnkes 22 jaar.
Kortom, ze spijkeren best aan de weg met alle feesten.

In het BB zijn spijkers verstopt. 
Zoek ze op en mail de uitslag naar marike.damhuis@home.nl.
De winnaar ontvangt een winkelpakket of Carnavalsmunten 

t.w.v. € 50,00.
Spijkers weergegeven op deze pagina tellen niet me!

Mail uw oplossing door aan: marike.damhuis@home.nl
Uitslag door mailen voor 13  februari 2014.

X .... = .....

X .... = .....

X .... = .....

X .... = .....

TOTAAL:              .............



Mail uw oplossing door aan: marike.damhuis@home.nl
Uitslag door mailen voor 13  februari 2014.



Op  z ondagmiddag 2 maart is er natuurl ijk de kinderoptoc ht. 

De optoc ht vertrekt om half drie vanaf basissc hool Kadoes.

Na de optoc ht kunnen de kinderen Carnaval vieren bij Morshuis 

vanaf drie tot vijf uur. Alle kinderen die dee lne men aan de 

kinderoptoc ht ontvangen een medaille. Meedoen is be langrijker 

dan winnen!

De kinderen krijgen o.a. op sc hool kleurplaat,  Deze kleurplaten 

kunnen inge leverd w orden bij aanvang van het kindercarnaval en 

onder de dee lne mers w orden leuke prijzen verloot.

In verband met de ve il ighe id mogen de kinderen z onder bege le iding 

van hun ouders de zaal NIET verlaten via de hoof dingang van 

Morshuis.

We gaan geen controle uitoef enen bij de Caf e-ingang. Hier kunnen 

de kinderen de zaal we l verlaten. De ouders zijn hiervoor ze lf 

verantw oorde l ijk.

Kindercarnaval is weer glas-vrij en kindvriende l ijk. Ouders die bij 

hun kinderen willen staan, kunnen hun drankjes oversc henken in 

plastic bekertjes.

Ook dit jaar is er, naast de zaal van het Kindercarnaval, voor ouders 

en ouderen weer het Albergs Carnaval. Men kan genieten van de 

carnavalssf eer en in 1 oogopslag het Kindercarnavalsf eest in de 

grote zaal aansc houwen. 

De Kindercarnavalcommissie
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Geesteren

tel. 0546-631206

Fietax
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06 - 24 11 84 47

Jan Kroezen

Jos Mensink
Touringcar afdeling
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BAKKERij
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Kamphuis Roofboxes & on-line shops bV

L. von Bonninghausenstraat 25
7651 AA  Tubbergen 
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Elk jaar wordt er op de zaterdag in het grote 

carnavalsweekend een spectaculaire carnavals-

avond georganiseerd voor alle inwoners van Al-

bergen. Iedereen die houdt van gezelligheid is 

welkom. De narrenbalcommissie (bestaande uit: 

Johan Fleerkotte, Ronnie Borgerink, Mariska 

Assink, Christel Kemna en Trees Oerbekke) is 

alweer druk bezig met de organisatie van deze 

gezellige avond. Deze commissie is in het leven 

geroepen om voor alle inwoners van Albergen 

een gezellige carnavalsavond te organiseren. Elk 

jaar is er een ander thema. Dit jaar is het thema: 

“Wij 44-en (Twentse) tradities en gebruiken.”  

Het Narrenbal  is op zaterdag 1 maart 2014 en 

wordt gehouden in zaal Morshuis. Het is een ge-

zellige avond voor jong en oud;  voor vereniging, 

familie, team, buren, vriendengroep, kaartclub, 

paren en/of eenlingen. Je hoeft  géén lid van de 

carnavalsvereniging te zijn om deze avond te ko-

men. Iedereen is welkom. Het thema is dit jaar zo 

breed, dat verkleden,  aangepast aan het thema 

geen probleem hoeft te zijn. Maar….originaliteit 

wordt beloond! De meest originele creatie, van 

twee personen of meer, levert een leuke prijs op. 

Wees dus creatief! Deze avond duurt van 21.00 

uur tot 01.00 uur (20 euro all-in).Om niets van 

deze spectaculaire avond te missen, raden wij u 

aan om gelijk om 21.00 uur aanwezig te zijn. 
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“It always seems 
impossible until 
it’s done.” 
(Nelson Mandela, 1918-2013)
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Proclamatie



Een mix waar 
geen gehaktbal 
aan kan tippen



“Ik had niks 
       te kiezen”
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Voor het interview met de oud-hoogheden van de Bok-
k’n Hörnkes word ik dit jaar verwacht bij Café Miets. Aan 
het schap tref ik oud-Prins Roel en de Hofdames Janike 
en Cristel. Een aantal biertjes na de afgesproken tijd komt 
ook Sik Mike binnen. Het interview gaat van start: “Wie 
hebt het donders mooi had, schrief dat maar op!” De toon 
is gezet.

Om enige structuur in het interview te houden en niet  
direct overspoeld te worden door mooie verhalen en anek-
dotes, vraag ik het gezelschap eerst maar eens te begin-
nen bij het begin. De periode van gevraagd worden tot de 
opkomst bleek bijzonder humoristisch en vol spektakel. 

Een regeringsjaar met meer dan alleen een rokende uitlaat!
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Arabier aan bed
Niet geheel gebruikelijk zaten afgelopen jaar de Hofdames 
in het complot van de eervolle verkiezing. Roel werd bij Ja-
nike thuis verrast door een quiz met drie gekke Arabieren. 
Deze verwezen hem naar de kamer van Janike. Hier stelde 
zij de laatste quizvraag: Wil jij dit jaar mijn Prins op het 
witte paard zijn?  Na eenmaal volmondig JA te hebben ge-
zegd, ging Roel verkleed als Arabier richting Mike. Hofdame 
Cristel zou Mike in bed houden (dit was volgens Roel de 
enige manier om Mike überhaupt in huishouden). Toen de 
verklede Arabier eenmaal bij Mike in z’n kamer stond, zei hij 
simpelweg: hoi Roel! 
Het koppel voor 2012-2013 was compleet en begon in het 
diepste geheim te werken aan de voorbereiding van het 
aankomende Carnavalsjaar. Er werd een spectaculaire op-
komst bedacht. Tijdens de avond van de opkomst werden 
de vele aanwezigen in de residentie De Vettte Bok van de 
Bokk’n Hörnkes naar buiten geleid. Kort hierna kwamen de 
Hoogheden onder begeleiding van harde muziek en specta-
culair vuurwerk voorrijden in de bak van een van Poppink’s 
grootste kranen! De nieuwe hoogheden van de Bokk’n 
Hörnkes waren een feit!

Stamcafeé
Nu kon het feest pas echt beginnen! En dat deed het ook. 
Een van de eerstvolgende feesten was het jaarlijkse feest 
van de Prins en de Sik. Dit feest werd dit jaar gehouden 
in het stamcafé van de Hoogheden. Zo’n 120 Bokk’n Hörn-
kes, familieleden en vrienden zorgden voor een gezellige en 
volle kroeg. “Althans wie hebt wa veur 120 man betaald”, 
grappen de Hoogheden richting kroegbaas Arjan. 
Het hoogtepunt van deze avond was de presentatie van de 
hofauto. Deze werd beschikbaar gesteld door de kamera-
den van de Prins en Sik. Met de hoeveelheid rook en kabaal, 
alsof je bij de trekker trek zit, kwam er een knalgele VW 
Polo de hoek om scheuren. Deze Polo bleek uitgerust met 
een rook producerende tractor uitlaat! Geweldig!

De burgemeester
“Ja, de hofauto was top!” Het enige dat niet bleek te wer-
ken was de brandstofmeter. Hier kwamen ze al vroeg in 
het carnavalsseizoen achter. Helaas was dit wel onderweg 
naar de gemeentegala in Langeveen. Nadat Prins Roel en 
de Hofdames, Sik Mike zo’n drie kilometer geduwd hadden 
naar het dichtstbijzijnde tankstation, kon de reis worden 
hervat. Eenmaal aangekomen op de parkeerplaats in Lan-
geveen wordt er geparkeerd naast, jawel, de burgemeester! 
Deze vroeg zich op zijn beurt hardop af of dat wel geheel 
legaal is zo’n tractoruitlaat op een VW Polo. 
Met het beeld van de avonturen met de hofauto nog vers 
in mijn geheugen word ik meegesleurd in het verhaal over 
een ander feestje: de jaarlijkse receptie in het Papsleef’n 
dorp. Deze receptie staat normaal te boek als een ietwat 
tam feestje, maar de Bokk’n Hörnkes hebben Zaal Kottink 
totaal op z’n kop gezet.  

Speciale aanbieding!
Het begon behoorlijk rustig, weet Prins Roel te vertellen.  
Na een lange zit en een behoorlijk aantal goudgele rakkers, 
komt de inmiddels hongerige Albergse jeugd in beweging 
richting de lokale pizzeria. Daar weten een aantal Bokk’n 
Hörnkes een perfecte carnavalsaanbieding af te dingen:  11 
pizza’s voor 11 euro!  
Vrijgevig als de Albergse jeugd is, worden de pizza’s mee-
genomen naar zaal Kottink. Hier bleek Jan Kottink niet te 
beroerd om de pizza’s te snijden en erop toe te zien dat 
Reutum er niet met alle pizza’s vandoor ging. In een zaal 
vol lichtelijk beschonken Carnavalsvierders, maak je met 
vele pizza’s natuurlijk snel vriendjes. Dit bleek, want in no 
time werd de muziekinstallatie overgenomen en knalden 
Carnavalshits als:  “Sie hatte nur noch schuhe an” door de 
speakers! Heel Geesteren stond zonder schoenen aan op 
tafel te dansen! Wat een feest!  

Shotjes van de  Hofdames
Ook de Hofdames blijken de feestjes aardig wat power in 
te kunnen blazen! Tijdens de Dolle Dwaze Dweil Dinsdag 
bij residentie De Vette Bok hebben de carnavalsvierders 
een kleine dip. Olga Morshuis voorziet de dames van een 
aantal flessen drank, waarna ze zich niets bedenken en het  
publiek vanaf de tafels voorzien van heerlijke shotjes  
rechtstreeks uit de fles! En het feest barst weer los!  
Wie denkt dat deze Hoogheden alleen feest kunnen vieren 
heeft het goed mis! Ze blijken ook zeer succesvol in het  
organiseren van… u raadt het al feest! De Hoogheden zijn 
namelijk twee van de grondleggers van Paaspop Albergen. 
Afgelopen jaar was de eerste editie van het, door de Bok-
k’n Hörnkes georganiseerde feest en het was meteen één 
groot succes!  Volgend jaar wordt nog weer mooier, laten ze 
beide vol enthousiasme weten. 

Whiskyproeverij
De afsluiter van dit knallende jaar gebeurt normaal tijdens 
het bok verbranden, echter besloten de Hoogheden dat 
het nog niet genoeg was geweest. Het jaar werd diezelfde 
avond definitief afgesloten bij Prins Eric van de Alberger 
Bökke. Samen met Sik Rob en Hofdames Riëtta & Hilda 
werd er nog even een kleine whiskyproeverij georganiseerd. 
Deze verliep net zo soepel als de samenwerking tussen de 
Hoogheden van het afgelopen jaar! 
Oud Prins Roel, Sik Mike en Hofdames Janike & Cristel wil-
len graag iedereen hartelijk bedanken voor het geweldige 
jaar, en de nieuwe Hoogheden Bart, Christiaan en Hofda-
mes heel veel succes wensen! 



Met Carnaval 
dragen wij 
Prins Jeroen 
en Sik Robin 
op handen!

Maar ook de rest van het jaar helpen wij B&K op weg!

Garage Haarman wenst u een geweldig carnaval • www.garagehaarman.nl

Ondernemers en omstandigheden 

ver schillen. Daarom zijn er geen 

standaardantwoorden op uw onder-

nemersvragen. Zeker niet als het gaat 

om specifieke uitdagingen die u zelf 

bewust opzoekt (en dat doet u, want 

daar bent u ondernemer voor). Bij 

Bordan begint alles daarom met een 

goede persoonlijke relatie. 

Onze specialisten zijn niet alleen 

vertrouwd met uw bedrijf en uw cijfers, 

maar ook met de voor u relevante 

ontwikkelingen in de markt, met uw 

visie en uw ambities en met hoe u het 

liefst uw koffie drinkt. Voor ons is het 

simpel: kunnen begint met kennen. 

Vanuit dat vertrekpunt komen we 

samen verder.  

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

 Accountants

Belast ingadviseurs

Bedri j fsadviseurs

P&O-adviseurs

 Vest ig ingen in  Ri jssen, 

Enschede en Almelo
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Het jeugdbestuur
Het bestuur van de Bokk’n Hörnkes bestaat heden uit voorzitster Remy Eidhof, woordvoerder Joost Lubbers, Penningmeester Pim van der Aa, 
Secretariaat Femke Keupink en Sophie Nijhuis en algemeen bestuurslid en helpende hand Jolijn Oude Nijhuis. 

Dubbelrol 
De leden van het bestuur staan letterlijk midden in de vereniging. Daarom mag dit bestuur best wel heel speciaal genoemd worden. Joost Lub-
bers zit naast het bestuur ook nog in de raad van 11 en Jolijn Oude Nijhuis zit naast het bestuur ook nog in de activiteitencommissie. En, niet te 
vergeten, een voorzitster die 2 jaar geleden ook nog eens hofdame was, zijn goede voorbeelden om nog eens extra  de dubbele rol  te benadruk-
ken. ‘Ook de overige leden van het bestuur zijn bij alle activiteiten en feestjes betrokken’, laat bestuurslid Joost Lubbers weten.

Minimaal vergaderen
Doordat De Bokk’n Hörnkes meerdere malen per week met elkaar afspreken bij Theo Sonder in de hal, of om met de wagen bezig te gaan, of 
om gewoon gezellig een biertje met elkaar te drinken, kunnen ook de vergaderingen tot een minimum worden beperkt. Deze vergaderingen zijn 
uiteindelijk een samenvatting van wat daar door de weeks besproken wordt. We zitten immers bij de jeugdcarnaval om activiteiten en feestjes 
te organiseren voor de jeugd.



Het tweede lustrum van de Bokk’n Hörnkes wordt dit jaar ook gevierd. Aan alle oud-jeugdprin-
sen werd gevraagd, om een anekdote in te leveren uit hun regeringsjaar. Vanwege het grote 
aantal enthousiaste verhalen heeft de redactie toch besloten om een korte impressie weer te 
geven en u nieuwsgierig te maken naar de belevenissen van alle Hoogheden. Wilt u meer weten 
over al deze oud Prinsen en hun gevolg, dan kunt u kijken op de website van de Alberger Bökke.

1995 Prins Mark

In welk regeringsjaar werd de carnavalswagen 
‘gestolen’ of misschien beter gezegd: ‘Midden in 
de nacht van locatie verwisseld’?
De toenmalige voorzitter en Prins stonden met 
bibberende benen ‘s morgens voor een lege loods 
bij ‘Mazda Demmer’, want de Prinsenwagen was 
verdwenen!
(Mark oude Breuil was Prins en Walter Lansink 
was voorzitter. De wagen is ‘snachts naar Velthof 
transport gebracht door Sander en zijn kamer-
aden)

1996 Prins Frank

Wat is ‘de EBC’?
Ieder jaar wordt de Jeugdprins benoemd in deze 
speciale commissie. 
Wilt u ook weten wat deze afkorting betekent? 
Kijk dan snel even op onze site.
(er zijn ook enkele foto’s die hierbij horen)

1997 Prins Gilbert

In welke Hofauto pasten 23 personen? 
Dit moet wel een heel speciaal vervoermiddel zijn 
geweest. Elke Albergenaar heeft hem wel een keer 
gespot in het dorp. Niet alleen met carnaval, maar 
ook in de weekenden en met Hemelvaart kon je dit 
voertuig op straat vinden.

PrinsenProat

1998 Prins roy en sik Bjorn

Welke Sik schreef, aan het eind van de carnavals-
periode, alles op een rol closetpapier?
Doordat het een heftige regeringsperiode was en 
de Sik behoorlijk had gepraat en gefeest, had hij 
geen stem meer over en hij liep de laatste dagen 
met een pen en rol wc-papier om alles op te schri-
jven.
(Prins Roy Veldhof met Sik Bjorn Spoor)

2002 Prins Koen

Deze Jeugdprins was regerend vorst over de 
Bokk’n Hörnkes tijdens de recordpoging ‘lang-
ste loopgroep Alladin’ De Prins en zijn Sik waren 
trots op de saamhorigheid van ons dorp. Vanaf 
hun Prinsenwagen konden ze de lange carnavals-
stoet voorbij zien komen.

2008 Prins Pim

Welke hofauto werd op een platte wagen vervoerd?
De kameraden van deze Prins hadden voor een 
fantastische groene hofauto gezorgd. Alleen ti-
jdens de optocht bleek al snel, dat hij kapot was. 
De auto werd toen op een platte wagen gezet en 
kon toch op deze manier mee rijden in de bonte 
stoet.
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WWW.POPPINK.NL

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

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

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

Trappen
■   Leveren en plaatsen van 

houten Kozijnen
■   Leveren en plaatsen van 

prefab dakelementen en  
dakkapellen

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

Bouw of verbouwplannen?
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Eenhuisstraat 10, 7665 PZ  Albergen

Tel.: 0546-442766  Fax: 0546-442565

 

www.theosonder.nl

H.J. Nijhuis

Walboersweg 9, 7615 NL  Harbrinkhoek
Tel. 0546-863745 / 0546-872801



Jeugdraad meer dan alleen carnavalsvierders
 
De Raad van Elf is tijdens de carnavalsperiode het officiële gevolg van Prins Bart en Sik Christiaan en zorgt dan ook 
voor volledige ondersteuning van dit duo. Tijdens het jaarlijkse zottenfeest staan zij dus ook vooraan in de polonaise!
Buiten de carnavalsmaanden zit ook deze club jonge gasten niet stil! Het Albergse paasvuur, de oud ijzer actie en 
natuurlijk het nieuwe Paaspop worden voorbereid en met de gehele vereniging uitgevoerd. Kortom, een ‘elftal’ waar je 
altijd een beroep op kunt doen!

Een elftal waar je altijd een beroep op kunt doen



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

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

Communicatie
IP oplossingen
Telecom
Netwerken
Narrowcasting  

Beveiliging
Inbraak
Brand
Toegang
Camera-observatie

De techniek. De oplossing www.loohuis.nl

De mors 31
7631 AH Ootmarsum

Tel: 0541 - 29 48 85
www.orthokliniekoost.nl

• Afvallen met BIO HCG+

• Stoppen met roken

• Afvallen met acupuntuur

• Prognos

www,labellabok.nl

Ootmarsumseweg 173 - Albergen - 0546-441968





bezoek onze showroom!

Lenferink 
Albergen 

Diekersweg 9a   
7665 VB    ALBERGEN

www.lentifa.nl
info@lentifa.nl

Tel. 0546-441568
Fax 0546-442076       

Trappen - Deuren - Kozijnen

bezoek onze showroom!

Lenferink 
Albergen 

Diekersweg 9a   
7665 VB    ALBERGEN

www.lentifa.nl
info@lentifa.nl

Tel. 0546-441568
Fax 0546-442076       

Trappen - Deuren - Kozijnen

www.lentifa.nl

Niet lekker in je vel? 
Zit je niet lekker in je vel, en is de stap naar een 
psycholoog te groot, maak dan eens een afspraak voor 
een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek met 
Karin Woudstra psychosociale coaching. In een mogelijk 
vervolgtraject werken we op een laagdrempelige, 
persoonlijke manier samen aan je doelen of hulpvraag.  
Vergoedingen zijn mogelijk vanuit je aanvullende 
verzekering! 
 

  

www.karinwoudstracoaching.nl 

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

 



“Lichte drang tot bumperkleven”
Opdracht van de redactie aan deze schrijver was om iemand te 
vinden die nummer 44 in haar of zijn nummerbord had. Als een 
volwaardige Sherlock Holmes ging ondergetekende door Alber-
gen. Er staan wel honderd auto’s in Albergen met nummer 43, 
maar geen 44. Een oproep op Facebook bracht uitkomst. Femke 
Blikmans bleek nummer 44 in haar nummerbord te hebben. Een 
perfecte reden om deze Carnavalgekke dame weer eens in de Al-
bergse spotlights te zetten. 

Daarom toog uw verslaggever op de Elfde van de Elfde naar re-
sidentie ‘De Vette Bok’, alwaar we afgesproken hadden. Femke 
Blikmans, geboren en getogen in Albergen, thans wonend te Hen-
gelo. Van jongs af aan betrokken bij Carnaval. Furore maakte ze als 
Dansmarieke en leidster van de daaropvolgende Dansmariekes. Ze 
prijkt dan ook op menig foto van die tijd. “Geen gezicht die foto’s”, 
zegt Femke desgevraagd, “Ik had in die tijd een enorme plofkop.” 

Lekker scheuren
Sedert drie jaar stuurt deze vrijgezellige dame in een zwarte  
Citroën C1 met het kenteken 44-LKZ-2. Liever had Femke in een 
Fiat 500 gereden, maar ze kan nog niemand vinden die met haar 
wil ruilen. Ondanks kleine ongelukjes betitelt ze zich als een uitste-

kend chauffeur, met een lichtelijke drang tot bumperkleven en iets 
te hard rijden. Regelmatig komt er dan ook een envelop van het 
CJIB op de mat vallen. Het liefst zou ze nog heel lang rond rijden 
in haar auto en als het even kan zou ze de laatste kilometers van 
deze auto maken op de crossbaan. Lekker scheuren over de baan! 
Maar genoeg geschreven over de auto en de rijstijl van onze bru-
nette van 28 lentes jong. Femke is nog steeds erg Carnavalsgek, 
al beperkt ze zich nu tot het bezoeken van het Gala en de Optocht 
met het feestje daarna. Dat was in het verleden wel anders, want 
zag je iets van Carnaval, dan kwam Femke er achteraan. Het mooi-
ste vond ze de tijd als Dansmarieke. Lekker onbezorgd feest vie-
ren, samen met de Raad van Elf gekke dingen uithalen en tot laat 
in de nacht eieren bakken. In de toekomst zou ze het dan ook nog 
wel eens over willen doen, maar dan als Prinses van de Alberger 
Bökke. Misschien een tip voor het 55 jarig bestaan…
Femke, werkende als wijkverpleegkundige, heeft nog genoeg te 
doen, zo blijkt uit de vraag wat ze zou doen als ze nog 44 dagen te 
leven had. Graag zou ze nog een parachutesprong maken en het 
laatste continent bezoeken dat ze nog niet heeft bezocht; Australië. 
Misschien dat een prins op het witte paard haar daar nog eens 
mee naartoe neemt.

Femke van nummerbord 



Ondernemende Accountants

De Jong & Laan.
Ondernemende 
accountants.

www.jonglaan.nl



In de zoektocht naar personen met een connectie met het getal 44 zul je 
niet gauw denken aan George Koopman van The Pine Apple. Immers, hij 
is nog geen 44 jaar, woont niet op huisnummer 44 en is ook nog geen 44 
jaar lid van de Alberger Bökke. Toch is er wel degelijk een bepaalde over-
eenkomst met het getal 44. Het antwoord is even simpel als vergezocht. 

George maakt in z’n dagelijkse leven stoelen, een stoel op de kop is 
een 4 en 2 stoelen op de kop maakt 44! En ook daarin zit weer een con-
nectie met Carnaval, want tijdens de Carnavalsperiode staat het leven 
van George ook aardig op z’n kop! Meestal figuurlijk, soms letterlijk. 
Vandaar dat de schrijver dezes op, hoe toepasselijk, de Elfde van de 
Elfde richting de Zenderseweg toog om de zoon des huizes aan een 
vragenvuur te onderwerpen. George alias ‘Bassie’ werd 28 jaar gele-
den geboren, is de zoon van Jan en Marijke Koopman en het jongere 
broertje van John. In het dagelijkse leven is George samen met z’n 
compagnon Ruud Lenferink, inwoner van Siepelstad Ootmarsum, de 
trotse eigenaar van meubelmakerij The Pine Apple in Albergen. Al 
weer sinds september 2005 timmert deze meubelmaker aan de weg. 
Ze verzorgen maatwerk en bewegen zich voornamelijk op de particu-
liere markt. Alles kan worden gemaakt, van traditioneel tot strak en 
modern. Niets gaat deze stoere meubelmaker uit de weg. 

De mooiste feestjes
Ook is hij al sinds zijn 16e niet meer weg te denken uit het Carna-
valsleven in Albergen. Gevraagd naar hoogtepunten in zijn Carnavals- 
carrière komt uiteraard direct naar voren dat George in het seizoen 
2007-2008 Sik is geweest bij De Bökk’n Hörnkes van Pim Borgerink. 
Een jaar vol met hoogtepunten, waaronder de Gala-avonden. De Ga-
la-avonden zijn voor hem dan ook nog steeds de mooiste feestjes van 
het hele Carnavalsseizoen. Dat Carnaval bij George in het bloed zit 
blijkt wel uit het feit dat hij al weer vanaf  het regeringsjaar van Prins 
Othmar 1 zitting heeft in de Raad van Elf  van de Alberger Bökke. Of  
hij dit volhoudt tot het volgende jubileum wil hij niet zeggen: “Mo-
menteel bekijk ik het van jaar tot jaar.” Misschien is hij dan wel de 
volgende jubileumprins, want je zegt geen nee als ze je vragen, vindt 
George. 

Dat lid zijn van de Raad van Elf  niet altijd rozengeur en maneschijn is 
blijkt wel uit het antwoord als we hem vragen naar zijn mening over 
de nieuwe Prins en Sik van dit jaar: “Shit, dit kost ons weer vrije maan-
dagen door al dat bier!” Ja, Bassie is een echte bierliefhebber, zozeer 
zelfs dat het zogenaamde ‘lekbier’ op de dienbladen zorgvuldig door 
George wordt opgevangen in een glas en keurig wordt teruggeplaatst 
op het dienblad zodat dit glas, altijd door een ander, weer kan worden 
opgedronken. Tja, in tijden van economische recessie moet ook deze 
ondernemer op de kleintjes letten. 

Los bij de schiettent
Of  toch niet? Want tijdens de jaarlijkse Volksfeesten schiet George er 
volgens eigen zeggen elk jaar lustig op los bij de schiettent op zoek 
naar knuffels! Knuffels zult u denken? Ja, knuffels! George is volgens 
broer John een echte liefhebber van knuffels en heeft volgens hem het 
hele bed vol liggen met knuffelberen. Vandaar dat er ook geen plek 
meer is voor vrouwen, want George gaat tot op heden nog altijd als 
vrijgezel door het leven. Dus dames: grijp je kans en ga voor deze 
knuffelbeer!
En zo komen we met dit openhartige onderwerp aan het eind van 
een enerverende avond. Hoogste tijd om naar bed te gaan, ook voor 
George. Want op hem wachten is…. Juist!

BB 153



In polonaise naar
Kachelhuis Keemers

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

Dealer van alle gerenommeerde merken!

Plesmanweg 14
Postbus 358
7600 AJ Almelo

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

www.jterhorst.nl

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

zoals kozijnen voor derden

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

KOMO gecertificeerd.



Ziet u zichzelf wel als een schrijver, 
omgeven door een gezellige kring van 
medeschrijvers en creatief talent? Dan bent u 
waarschijnlijk diegene die we zoeken! 
Want het Bokk nblad heeft altijd behoefte 
aan veelzijdige medewerkers en mede-
werksters. Aarzel niet langer en bel of mail 
met de volgende contactpersonen:

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

Talent voor taal?
Werk dan mee aan het Bokk'nblad

marike damhuis
marike.damhuis@home.nl / t. 0546-442498

Marga Visschedijk
marga@foto-visschedijk.nl / t. 0546-441110



Pedicuresalon
Ellen Harink

NIEUW IN ALBERGEN

- reumatische voet
- diabetische voet

tel. 0546 - 442290
 mob. 06 - 251 261 45

Steenkampsweg 12a
7665 RA Albergen

ellen_harink@tele2.nl

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

Huub & Nely Brand

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

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

Albergen



Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

rabobank.nl/noordtwente

een plezierige
carnavalstijd!

Rabobank
Noord Twente

wenst u 



ELLEN KEMERINK

EMMY KIEZENBRINK

JOLANDA PROTSMAN

ERWIN GEVERS

CHRISTEL KEMNA

LUCIEL HILBERINK

GILBERT LEEMHUIS

RIK SANDERS

MIEKE KAMPHUIS
MARIKE DAMHUIS

MIRIAM REKERS

JEANNET OERBEKKE

FRANK VISSCHEDIJK

‘‘Het schriev’n vuur ‘t Bokk’nblad holt mie 
van de stroat. En met carnaval óp de stroat.‘‘

‘‘Carnavalsstress in December’’

‘‘Praten is makkelijker dan schrijven.’’

‘‘44! Even uitblazen!’’

‘‘Bokke veel werk, maar met veel 
plezier gemaakt voor jullie!’’

‘‘Al vertrek ik uit Albergen, 
bij het Bokk’nblad zijn ze nog niet van me af!’’

Albergen heeft veel tradities. En allemaal even grenzeloos en ambitieus. Het Bokken Blad is er één van: een magazine dat alle carnavalsverenigingen jaloers maakt. Een 
feestnummer van ongeëvenaarde klasse. Het is telkens weer een eer om daar een kleine bijdrage aan te mogen leveren. En zeker als je in Melbuul’n dorp woont….

‘‘Correctiewerk klaar, relaxen maar!’’

 Is corrigeren net zo iets als toneelspelen....

‘‘Gezelligheid voorop’’

‘‘ Ik werk me lens’’

‘‘Wel klook is heurt een woord en begrip d’r twee’’

‘‘Het is geweldig om elk jaar weer bezig te zijn 
met een magazine waar heel Albergen naar 
uitkijkt. Ik kijk er elk jaar weer naar uit om er 
mee aan de slag te gaan! ‘‘

QUOTE’SQUOTE’S
ANNEMIEK VOORPOSTELMAARTEN OERBEKKE

MARLY KEMNA

RENE KRABBE
MARLEEN MEIJER

MIRIAM WESSELINK

LILIAN VAN DER BUNT

WIM POTIJK

TREES OERBEKKE

SASKIA MULDER

MARCO WEIJERMA SR   

MARGA VISSCHEDIJK

GEMMA BORGERINK

GIEL HAGEL

LIEKE KNOOK

‘‘Sing sing sing sing’’

‘‘Een leuke uitdaging, ik heb mijn zinnen erop gezet’’

‘‘Eindelijk weer tijd om de hond uit te laten.’’

‘‘Walking on sunshine’’

‘‘Bakkie, borrel, Bokk’nblad’’

‘‘Na al dat corrigeren, dansen de 
letters me voor de ogen’’

‘‘jullie kennen mij, moar ik weet alles van jullie’’

‘‘ Pfff... Mijn laatste jaar!’’

‘‘Bis zum nächsten Mal!’’

‘‘Ik heb het dit jaar niet alleen gedaan’’

‘‘Een echte Alberger Bok, kent geen writersblock!’’

‘‘Deze bok geht wieder los’’

‘‘Ontwerp’n veur ‘t Bokk’nblad, schriev’n veur ‘n 
gala. Ik zit met de kop vast in’ computer!’’

‘‘Het Bokk’nblad: ook (i)k lees(z) mee!’’

‘‘druk drukker Bokk’nblad’’
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letters me voor de ogen’’

‘‘jullie kennen mij, moar ik weet alles van jullie’’

‘‘ Pfff... Mijn laatste jaar!’’

‘‘Bis zum nächsten Mal!’’

‘‘Ik heb het dit jaar niet alleen gedaan’’

‘‘Een echte Alberger Bok, kent geen writersblock!’’

‘‘Deze bok geht wieder los’’

‘‘Ontwerp’n veur ‘t Bokk’nblad, schriev’n veur ‘n 
gala. Ik zit met de kop vast in’ computer!’’

‘‘Het Bokk’nblad: ook (i)k lees(z) mee!’’

‘‘druk drukker Bokk’nblad’’
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...basis voor de toekomst!

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

• Reparatie en onderhoud alle merken
• Auto diagnose 

• Airco service station
• Gespecialiseerd in schade herstel

• Leen auto beschikbaar
• Ruitreparaties

• APK keuringsstation


